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  E-biuletyn 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

LUTY 2022 

1. 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU  
„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI  
– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

 

 

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! 

 

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. 
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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; 
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 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 
przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 
sporządzanie pism procesowych; 

 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; 

 Kontynuacja kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO); 

 Wdrożenie przepisów RODO (szkolenie dla 15 osób oraz doradztwo dla 7 NGO); 

 Wyjazd studyjny na obszar LGR Zalew Wiślany / LGD Wysoczyzna Elbląska  
(dla 30 osób); 

 Specjalistyczne szkolenia: 

Lp. Planowany termin Nazwa szkolenia 

1. I kwartał  Księgowość w organizacji pozarządowej 

2. II kwartał  Podstawy prawa w organizacji pozarządowej 

3. III kwartał  Logika projektowa 

4. IV kwartał Promocja w mediach społecznościowych 

4.  

SZKOLENIE „KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych 
mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na 
bezpłatne szkolenie w formie on-line pn. „Księgowość  
w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się 23 marca 

2022r. (środa) w godz. 13.00-19.30. 

Szkolenie poprowadzi pani Kinga Wołotkiewicz - od 2004 roku związana ze sferą 
pozarządową, absolwentka XV Szkoły STOP, praktyk w zakresie całokształtu obszaru 
finansów w NGO oraz poszczególnych działań. Realizuje, monitoruje, rozlicza projekty 
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lokalne, rządowe i europejskie. Poza codzienną pracą wspiera osoby z NGO we właściwym 
prowadzeniu finansów. Sporządza i analizuje roczne sprawozdania finansowe. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego 
formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: 
doradca@mazurylgr.pl  

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu 
będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku 
porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji oraz zgłoszenia: 

Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 513 568 011;  
e-mail: doradca@mazurylgr.pl  
oraz na stronie www.mazurylgr.pl  zakładka NOWEFIO 

 5.   

AKCJA MASZ GŁOS 2022 

Wszystkich, którzy chcą ulepszyć swoje otoczenie, zrobić coś dla 
siebie i swoich sąsiadów, zapraszamy do skorzystania ze 
wsparcia ogólnopolskiej akcji Masz Głos. 

Do akcji Masz Głos 2022 mogą zgłaszać się grupy mieszkańców, 
organizacje społeczne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy 
chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do 
współpracy społeczności i władze lokalne. Mogą zajmować się 
różnymi sprawami: komunikacją, ekologią, przestrzenią 

publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, migrantów, 
seniorów czy osób z niepełnosprawnościami i wiele innych – każda z takich inicjatyw jest 
ważna w akcji Masz Głos. 

Aby zgłosić się do akcji Masz Głos, która trwa do końca 2022 roku i jest całkowicie 
bezpłatna, należy do 14 marca 2022 wypełnić formularz internetowy 
https://www.maszglos.pl/rejestracja. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają wsparcie 
merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu i realizacji inicjatywy we współpracy z władzą 
lokalną i otoczeniem. 

Wszystkich gotowych do zaangażowania wspiera program Fundacji im. Stefana Batorego – 
akcja Masz Głos www.maszglos.pl 

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie! 
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6.   

LIDERZY PAFW – TRWA REKRUTACJA NA BEZPŁATNY KURS LIDERSKI ! 

  
Trwa rekrutacja do XVIII edycji Programu Liderzy PAFW. 

Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Tobą podążają, dzięki 
Tobie pojawiają się nowe inicjatywy? Prowadzisz organizację 
pozarządową, jesteś radną, burmistrzem? Chcesz pracować tak, aby 
Twoje działania przynosiły lepsze efekty? Zgłoś się do udziału w 
wyjątkowym 12-miesięcznym, bezpłatnym Programie, dzięki któremu 
Twoja działalność zyska nowy wymiar i energię.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2022r.  

Więcej informacji na stronie: www.liderzy.pl  

 

7.   

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY – ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM ! 

W całej Polsce organizowana jest pomoc osobom 
uciekającym z Ukrainy, na której trwa wojna.  

Polska, w tym organizacje społeczne oraz osoby prywatne 
pomagają: organizowane są zbiórki rzeczowe i finansowe, 
przygotowywany jest nocleg, wyżywienie oraz pierwsza 
pomoc medyczna.  

Jeżeli ktoś chciałby pomóc i zostać wolontariuszem, ale nie 
wie jak - zapraszamy na strony: 

Polska Akcja Humanitarna -> https://www.pah.org.pl/oferty-pracy/wolontariat-w-zwiazku-z-
wojna-na-ukrainie/?enable_cookies=all  

Fundacja Ocalenie -> https://ocalenie.org.pl/ukraina-pomoc  
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8.  

RAPORT O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Z 2021 

 

Stowarzyszenie Klon – Jawor przygotowało bezpłatny raport ,,Kondycja organizacji 
pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty”. Zapraszamy do lektury, którą można pobrać 
pod linkiem: https://kondycja.ngo.pl/ 

9.   

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. OTWARTY KONKURS GRANTOWY – WIOSNA 2022 

Fundacja Edukacyjna dla Demokracji ogłosiła pierwszy otwarty konkurs grantowy  
w nowej edycji „Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
obywatelskich”.  

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów mających na celu łagodzenie 
lub przeciwdziałanie skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze 
edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W ramach wnioskowanych projektów do 8.000 zł można przeznaczyć też na rozwój 
instytucjonalny swojej organizacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  40.000 
zł.  

Termin składania wniosków upływa 18 marca 2022 r. 

Więcej informacji: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/  
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2. AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY 

Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.  

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź  
w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu:  

1. Ochrona praw człowieka  
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 
3. Wsparcie rozwoju sektora społecznego. 

 
Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo 
aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).  

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w 
roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być: stowarzyszenia, fundacje 
i związki stowarzyszeń; spółdzielnie socjalne; spółki non-profit; koła gospodyń 
wiejskich; kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022. 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/ 

 

3.  KONKURS PROO 5 – EDYCJA 2022 
 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ogłosił konkurs w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich Priorytet 5, który jest odpowiedzią  na obecną sytuację 
międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, 
gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do 
Polski, konkursu  

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/ 
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4. NOWEFIO WARMIA – MAZURY LOKALNIE 5 
 

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i 
młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę 
samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu 
publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł 
do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego, które: 
- posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej, 
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 
o charakterze dobra wspólnego, 
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty  
i rozsądne koszty realizacji, 
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a 
jednocześnie będą służyć całej społeczności, 
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – 
samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, 
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, 
społeczne, ludzkie i finansowe. 
 

Więcej informacji:  http://www.warmiamazurylokalnie.eu/ 
 

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


