STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

E-biuletyn
CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ
CZERWIEC 2022
1.
TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI
– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”
Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji
– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”
realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka
„Wielkie
Jeziora
Mazurskie”
dzięki
dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest
wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową
i ekspercką.
W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym
doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu,
organizowane będą szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew
Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022)
oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki
z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz
podsumowująca projekt.
Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.
Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie.
Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę
www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się
wszystkie wydane biuletyny.
Życzymy miłej lektury!
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2.
ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW !
Doradca ds. organizacji pozarządowych
– Dominika Brożewicz
Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30
Kontakt: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl

ZAKRES USŁUG DORADCY:
Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc
w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz
przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR,
Starostwo);
Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów
prawnych;
Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał,
sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.);
Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów.

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich
- radca prawny Wioletta Banasiewicz
Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45
(inne dni do uzgodnienia)
Kontakt: tel. +48 513 568 011
ZAKRES USŁUG EKSPERTA:
Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie;
Wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie;
Udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym;
Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem
przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to
sporządzanie pism procesowych;
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Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora
społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy
niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa;
Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość swoich praw
i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do
szeroko rozumianej samoorganizacji.

Doradca księgowy
- Iwona Dmochowska
Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00
(inne dni do uzgodnienia)
Kontakt: tel. +48 513 568 011
ZAKRES USŁUG DORADCY:
Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości;
Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont;
Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób
prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych;
Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych;
Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji
podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych;
Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników
majątku rzeczowego organizacji pozarządowej;
Pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych.
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3.
ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2022 ROKU:

 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie);
 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO (w roku 2022 wszystkie miejsca są zajęte);
 Kontynuacja kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO – w toku);
 Wdrożenie przepisów RODO (szkolenie dla 15 osób oraz doradztwo dla 7 NGO);
 Specjalistyczne szkolenia:
Lp.

Planowany termin

Nazwa szkolenia

1.

III kwartał

Logika projektowa - stacjonarne

2.

IV kwartał

Promocja w mediach społecznościowych - online

4.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTECZKI CAS!
Zachęcamy do korzystania z bogatych zbiorów biblioteczki CAS.
Biblioteczka liczy ponad 130 pozycji poświęconych organizacjom
pozarządowym m.in. z zakresu prawa, księgowości, fundraisingu,
ochrony danych osobowych. W ostatnim czasie zakupiono 2 nowe
publikacje:

Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting.
Fundacje i stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania.
Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na publikacje, z którymi byście Państwo się
chętnie zapoznali  wszystkie sugestie weźmiemy pod uwagę 
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5.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK
30 czerwca minął termin sporządzenia i podpisania
sprawozdania finansowego za 2021 rok – sprawozdanie
należy zatwierdzić do końca września i wysłać 15 dni od
zatwierdzenia. Organizacje pozarządowe mogą w tym roku
zdecydować czy korzystają z przesuniętych terminów, czy
składają sprawozdania według obowiązujących zasad.
6.
WARMIŃSKO – MAZURSKA AKADEMIA POZARZĄDOWA

Stowarzyszenie ESWIP zaprasza do udziału w wyjątkowych warsztatach!
Przygotowano cykl dwóch dwudniowych warsztatów dostarczających pakiet wiedzy
przydatnej do zarządzania organizacją pozarządową. Zaplanowano kameralne 10 osobowe
grupy, nieformalną atmosferę oraz przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń.
Poniżej terminy warsztatów:
GRUPA I (16-19 sierpnia 2022)
GRUPA II (zjazd nr 1: 7-8 września 2022, zjazd nr 2: 13-14 października 2022)
GRUPA III (zjazd nr 1: 4-5 października 2022, zjazd nr 2: 8-9 listopada 2022)
GRUPA IV (zjazd nr 1: 21-22 października 2022, zjazd nr 2: 16-17 listopada 2022)
GRUPA V (zjazd nr 1: 9-10 grudnia 2022, zjazd nr 2: 20-21 stycznia 2023)
W programie m.in.:
– podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych,
– dokumenty wewnętrzne w organizacji,
– tworzenie strategii rozwoju organizacji i wytyczanie jej kierunku,
– tworzenie projektów i wniosków grantowych,
– zarządzanie zespołem i wdrażanie nowych osób.
Warsztaty będą odbywać się w Kuźni Społecznej w Olsztynie Bohaterów Monte Cassino 4,
10-165 Olsztyn.
Szczegółowe informacje: https://www.eswip.pl/aktualnosci/829,warminsko-mazurskaakademia-pozarzadowa
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7.
CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

To jedyny w Polsce bezpłatny cykl kursów online dla NGO, które
pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie nowych technologii
przydatnych w działalności organizacji społecznych.
Dzięki projektowi realizowanemu w ramach programów Sektor 3.0
i My Digital Life użytkownicy otrzymują dostęp do bezpłatnego
narzędzia prowadzącego krok po kroku przez proces transformacji organizacji.
Wśród dostępnych kursów znajduje się:


świadoma transformacja cyfrowa



zarzadzanie danymi w organizacji społecznej



social media – od strategii do taktyki



pierwszy newsletter w organizacji społecznej



strona www – internetowa kwatera główna organizacji społecznej



sprawienie i po ludzku – praca na odległość



zarzadzanie projektami w organizacji społecznej



wirtualne biuro

Więcej informacji: https://elearning.sektor3-0.pl/
8.
KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych można znaleźć m.in. na
stronach: https://www.eurodesk.pl/granty oraz https://fundusze.ngo.pl/aktualne
Lp

KONKURS

1.

KIERUNEK SUKCES – PROGRAM DOTACYJNY
Kierunek Sukces to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację
projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji
młodzieży
w zakresie
edukacji
finansowej
i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty
skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.
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W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:


organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań
edukacyjnych dla młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;



zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym
Projektem;



wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania
edukacyjne;



porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;



zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł
brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na warsztaty/szkolenia/spotkania
edukacyjne realizowane w czasie Projektu;



koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie:
jeden tysiąc złotych 00/100);



koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00
zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2022r.
Więcej informacji: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kieruneksukces?fbclid=IwAR3j4oaBvPUyWUYP01hrR-0YzqYZbmrgfAL9jKOXv1yQQ3chcwXEbD4yIA
2.
,,SPRAWIEDLIWOŚĆ” – FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW
Ministerstwo
Sprawiedliwości,
Operator
Programu
„Sprawiedliwość”,
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2014-2021, ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 2
w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy
ze względu na płeć.
Termin składania wniosków upływa: 8 sierpnia 2022 roku
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarty-nabor-wnioskow-wramach-programu-sprawiedliwosc--fundusz-malych-grantow-2-rozwoj-lokalnegosystemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wobec-osob-starszych-iniepelnosprawnych
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3.

KONKURSY FUNDACJI PZU
Fundacja PZU rozpoczyna nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych
– edycja 2022.
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe)
mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich
oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:


kultura i historia – konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia
dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział
w interesujących
wyjazdach
do instytucji
kultury
oraz warsztatach
edukacyjnych – nabór wniosków od 01.07.2022 r. do 01.08.2022 r.,



edukacja – konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu wsparcie
inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży
– nabór wniosków od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. Składanie wniosków
odbywa się wyłącznie drogą online.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://fundacja.pzu.pl/
4.

NATURA OD KUCHNI – KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Lasy Państwowe zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie
pn. „Natura od kuchni”. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które
przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich
lasów.
Cele konkursu:
1. Promocja Lasów Państwowych.
2. Promocja żywności pochodzenia leśnego.
Jedno KGW może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. Po zakończeniu
konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z
lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty.
Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie
dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów.
Termin składania wniosków upływa: 30 września 2022r.
Więcej informacji można znaleźć: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw

5.
WSPARCIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W 2022 ROKU
1 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu
państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.
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Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła
Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:


prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej
w środowiskach wiejskich;



prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów
wiejskich;



wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;



inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia
i pracy kobiet na wsi;



upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania,
i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;



reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów
administracji publicznej;



rozwijaniem kultury
i regionalnej.

ludowej,

w tym

w szczególności

gospodarowania

kultury

lokalnej

Obowiązujące kwoty pomocy finansowej wynoszą:


5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,



6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,



7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2022r.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kolgospodyn-wiejskich
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6.

KONKURS PROO 5 – EDYCJA 2022
Narodowy
Instytut
Wolności
Obywatelskiego ogłosił konkurs w
Obywatelskich Priorytet 5, który
międzynarodową, a także oddolne
gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz
Polski, konkursu

–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Rządowym Programie Rozwoju Organizacji
jest odpowiedzią
na obecną sytuację
zaangażowanie organizacji pozarządowych,
obywatelom tego państwa przybywającym do

W konkursie mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie
wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też
koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.
Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku.
Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/
7.

PROGRAM GRANTOWY #HELPUKRAINE 2022
Program Grantowy #HELPUKRAINE 2022 powstał jako odpowiedź na potrzeby
milionów dzieci, które uciekły ze swojego kraju w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
Wsparcie mogą uzyskać projekty, które planują złagodzić skutki nagłych zmian
w życiu dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, zwłaszcza tych, które przebywają
w Polsce bez rodzin.
Celem programu jest integracja i wzajemna akceptacja. Preferowane są projekty,
które powstają oddolnie, współdzielone i dyskutowane w lokalnych społecznościach
wiejskich i miejsko-wiejskich, które są realizowane na terenie jednego lub kilku sołectw
sąsiadujących, przez grupy i stowarzyszenia mieszkańców, rady sołeckie, organizacje
pozarządowe, spółdzielnie, instytucje kultury, przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy
społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek do Programu mogą składać zarówno podmioty posiadające osobowość
prawną, które będą bezpośrednio realizowały projekt, jak i grupy nieformalne
czy podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które AVSI Polska wesprze
w osiągnięciu statusu prawnego umożliwiającego podpisanie umowy grantowej.
Projekty zgłoszone do Programu powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji
ukraińskich dzieci, a przede wszystkim, do jak najszybszego pozbycia się wojennej
traumy.
Więcej informacji: https://avsipolska.org/helpukraine/
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8.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA
Jest to ogólnopolski program mający na celu wzmocnienie rozwoju społeczności
lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze
proobronnym i historycznym. Program sfinansowano ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-30.
Program przewiduje dofinansowanie wszelkiego rodzaju aktywności popularyzujących
historię oraz działania proobronne i patriotyczne. Rekonstrukcje historyczne, gry
terenowe, festyny, pikniki, zloty, turnieje czy zawody strzeleckie – to tylko nieliczne
przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie w ramach działania programu.
Adresatami Programu są osoby indywidualne oraz członkowie grup nieformalnych
i organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości patriotyczne, obronne
i aktywnie upamiętniają wydarzenia historyczne. Oferta jest dla tych, co chcą
realizować swoje inicjatywy w środowisku lokalnym ale nie zawsze mają do tego
środki materialne czy umiejętności.
Więcej informacji: https://pdph.pl/o-programie/

9.
ZA NAMI WYJAZD STUDYJNY DO FROMBROKA!
03-04 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało wyjazd studyjny do
Fromborka do LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny
Elbląskiej” oraz LGR Zalew Wiślany, w którym udział wzięło
25 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń
wiejskich, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców
województwa warmińsko – mazurskiego.
Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk z zakresu fundraisingu, wymiana
doświadczeń oraz integracja środowiska lokalnego.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Fromborka.
10.
ZA NAMI BEZPŁATNE SZKOLENIE
„PODSTAWY PRAWA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”!
14 czerwca 2022 roku w trybie online odbyło
się
szkolenie
pn.
„Podstawy
prawa
w organizacji pozarządowej” zorganizowane
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”.
W szkoleniu udział wzięło 15 osób przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu
województwa warmińsko – mazurskiego.
Szkolenie poprowadziła pani Wioletta Banasiewicz - radca prawny, członek Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, od 2005 r. związana z organizacjami pozarządowymi, w tym jako Prezes
Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej BONUS PASTOR.

E-biuletyn opracowała:
Dominika Brożewicz
Doradca ds. organizacji pozarządowych

