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
SIERPIEŃ 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.

16-17.09.2022r.

Logika projektowa - stacjonarne

2.

IV kwartał

Promocja w mediach społecznościowych - online

4.
TRWAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOT. OPRACOWYWANIA LSR NA LATA 2023-2029

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora
Mazurskie” przystępuje do opracowywania Lokalnej Strategii
Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2021-2027.
W związku z tym, 22 sierpnia br. ruszył cykl spotkań (konsultacji
społecznych) w każdej gminie członkowskiej LGD. Dotychczas
odbyły się spotkania w gminach: Miłki, Wydminy, Srokowo,
Węgorzewo, Kruklanki, Giżycko.

Kolejne spotkania zaplanowano w gminach:
Pozezdrze - 05.07.2022r., Budry - 07.09.2022r., Ryn - 08.09.2022r. (w godz. 15.00-19.00).
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Dokładny harmonogram spotkań oraz miejsca ich organizacji są zamieszczane na stronie
www.mazurylgr.pl w zakładce -> WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 2022.
Celem konsultacji jest identyfikacja problemów i potrzeb społecznych oraz wypracowanie
analizy SWOT, wizji, misji, celów oraz działań zmierzających do poprawy sytuacji społecznej
i gospodarczej obszaru objętego LSR oraz dostosowanie strategii do oczekiwań
społeczeństwa.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych oraz do aktywnej współpracy
mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych i liderów opinii publicznej !

5.
WYJAZD STUDYJNO – SZKOLENIOWY DO KOZARKA MAŁEGO
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
zaprasza na jednodniowy wyjazd studyjno-szkoleniowy
pn. „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”
do Kozarka Małego, który odbędzie się 09 września 2022r.
(piątek).
Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk oraz udział w warsztatach podnoszących
wiedzę nt. odnawialnych źródeł energii. Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru 9 gmin
członkowskich LGD9: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko (z wyłączeniem
miasta), Miłki, Wydminy, Kruklanki, Ryn.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo biuro@mazurylgd9.pl
lub telefonicznie +48 728 821 575.
Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
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6.
BEZPŁATNE SZKOLENIE „LOGIKA PROJEKTOWA” !
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
stacjonarnej pn. „Logika projektowa”.
Szkolenie odbędzie się 16-17 września 2022r. (piątek - sobota) w godz. 9.00-17.00
w biurze w Ogonkach (ul. Letniskowa 13).
Szkolenie poprowadzi pani Dagmara Bielawska – ekspert w dziedzinie funduszy
europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 100 projektów),
realizacji i rozliczania projektów oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
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
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ
ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego
przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.
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7.
BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
Instytut
Rozwoju
Demokracji
zaprasza
do udziału
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych dla mieszkańców
woj. warmińsko-mazurskiego.
Szkolenia są dofinansowane
bezpłatne.

z Unii

Europejskiej

i w 100%

Wymaganie dotyczące uczestników:
- wiek 24 – 49 lat z ograniczeniem wykształcenia do średniego,
- wiek 50 lat i więcej bez górnej granicy wieku z wykształceniem: podstawowym,
zawodowym, średnim lub wyższym,
- osoby: pracujące, bezrobotne, emerytów, rencistów,
- osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na obszarze całego woj. warm.-maz.,
- z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Informacje organizacyjne: Miejsce szkoleń: na terenie całego woj. warmińsko-mazurskiego
gdzie zebrała się grupa uczestników. Terminy szkoleń: dostosowane do potrzeb grupy.
Najczęściej poniedziałek-piątek lub weekendy w godz. 09.00 – 16.00 lub 16.00 – 20.00.
Maksymalnie do 4-8 h dziennie. Łącznie 100 h zegarowych szkolenia. Liczebność grup:
10-12 os.
Więcej informacji udziela pan Paweł Pęcherski, tel. 782 260 566; e-mail: biuro@ireip.pl
8.
BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa
zaprasza grantobiorców FIO WML NOWEFIO
2022 na szkolenia online:
6.09.2022 – godz. 17.00
Archiwum dla organizacji online
– praca z chmurą
12.09.2022 – godz. 17.00
Wolontariat dla młodych
organizacji, w tym KGW
– oferta Korpusu Solidarności
Link do szkolenia będzie przekazany e-mailem po wysłaniu zgłoszenia do koordynatora
na adres fiowmlelk@gmail.com
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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.

PROGRAM GRANTOWY STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE
Program Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
udziela wsparcia do 10 tysięcy złotych na realizację projektów mających na celu
zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochronie ich
dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych angażujących
miejscowe społeczności.
W ramach Programu Grantowego można ubiegać się o dotację w dwóch trybach:
1) Tryb Konkursowy
Tryb Konkursowy jest podstawowym trybem przyznawania grantów. Środki
rozdysponowywane są w wyniku ogłaszanych przynajmniej raz w roku konkursów
grantowych.
2) Tryb Interwencyjny
Tryb interwencyjny przeznaczony jest do niezwłocznego wsparcia pilnych projektów,
których realizacja w opinii Komisji nie może zostać przełożona do dnia ogłoszenia
Konkursu Grantowego.
Nabór wniosków do konkursu trwa do: 9 września 2022 r. godz. 23:59.
Więcej informacji na stronie: https://szih.org.pl/aktualne-konkursy/

2.

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ MŁODZIEZOWY NA LATA 2022 – 2033
EDYCJA 2022
Narodowy
Instytut
Wolności
–
Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację
zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego
Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3.
Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży
i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie
inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich
wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia
wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży
w wielu formach organizacyjnych.
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W Programie
wyodrębniono
trzy
priorytety
merytoryczne,
w ramach
których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:
Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach


Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych

 Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji
konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną
na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze
w godzinach 10.00-15.00.
Termin składania ofert: od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września
2022 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator Wniosków.
Więcej informacji:
https://niw.gov.pl/fundusz-mlodziezowy-edycja-2022-naborofert?fbclid=IwAR0nSEyReE5PUQ0PGjsrV5pCrUJlXgmwzGdW_8km0gq9jXqimZppg
pPzm7g
3.

KONKURS „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła program ”SPORTOWO
KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo
budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność
w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami infrastruktury.
Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.
Projekty będą oceniane przez zespół ekspertów, a najlepsze z nich (do 5 w każdym
województwie) będą przedmiotem głosowania graczy LOTTO. Na podstawie listy
rankingowej powstałej w wyniku głosowania, w każdym województwie zostaną
wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają darowiznę na realizację zgłoszonych
inwestycji infrastrukturalnych.
Jednocześnie poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne
potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji
infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony
w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie
www.gramywygrywamy.pl w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.
Wnioski można składać do 13 września 2022 r.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/
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4.
PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU ORGANIZACJI PORADNICZNYCH NA LATA
2022 – 2033 - EDYCJA 2022
Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku
publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera
państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech
priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać
oferty o dofinansowanie zadań publicznych:




Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji
poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.



Priorytet 4. Regranting.

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli
organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy
potrzebują.
W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych
wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:


Poradnictwo prawne;



Poradnictwo obywatelskie;



Poradnictwo psychologiczne;



Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;



Poradnictwo konsumenckie;



Poradnictwo zawodowe.

Najważniejsze informacje:


początek naboru ofert: 25 sierpnia 2022 r., godzina 16:00



termin składania ofert: 15 września 2022r., godzina 16:00



realizacja dofinansowanych projektów: od 1 sierpnia 2022r. do 31 grudnia
2023 r.

Więcej szczegółów https://niw.gov.pl/program-wspierania-rozwoju-organizacjiporadniczych-na-lata-2022-2033-edycja-2022-startujekonkurs?fbclid=IwAR20lAMjx33LhQXYiM_0YSwmAHfyJ9F9YmJwu34Ac72E20JY1IE
9WbwYWWs
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5.

KONKURS FUNDACJI PZU
Fundacja PZU ogłosiła 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 obszarze: edukacji.
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 na stronie: https://fundacja.pzu.pl/

6.

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 na stronie: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw
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WSPARCIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W 2022 ROKU

7.

1 kwietnia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu
państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.
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 na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kolgospodyn-wiejskich
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8.

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.

–
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/

10.
ZA NAMI IMPREZA PLENEROWA
„MAZURSKIE SPOTKANIA Z WODĄ, RYBĄ I TRADYCJĄ”
Na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Leśniewie
(gmina Srokowo), 27 sierpnia 2022 r. odbyła się impreza
plenerowa pn. „Mazurskie Spotkania z wodą, rybą i tradycją”
zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”, przy współpracy
z Gminą Srokowo i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Srokowie.
Wydarzenie, dzięki rozmaitości konkursów i atrakcji,
dostarczyło wszystkim jej uczestnikom wielu pozytywnych
wrażeń. Podczas imprezy każdy jej uczestnik znalazł coś
interesującego dla siebie. Program tego wydarzenia był bardzo różnorodny m.in. odbył się
konkurs kulinarny pn. „Kulinarne Starcie Samorządów”, Turniej Siatkowej Piłki Plażowej,
wyścig żaglówek pn. „Bieg Szczupaka”. Wiele pozytywnych wrażeń dostarczyły uczestnikom
rodzinne wyścigi na rowerach wodnych i kajakach oraz deskach SUP. Uczestnicy
zwycięskich drużyn otrzymali nagrody pieniężne (bony), nagrody rzeczowe i dyplomy,
a pozostałe zespoły - nagrody pocieszenia. Nagrody zostały ufundowane przez Gminę
Srokowo, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, Związek
Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Z kolei Gospodarstwo
Rybackie w Giżyck z siedzibą w Pięknej Górze ufundowało pstrągi na konkurs kulinarny.
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Poza konkursami uczestnicy imprezy degustowali lokalne przysmaki przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Srokowo, jak również skosztowali – przygotowanej
specjalnie na ten dzień przez KGW - zupy rybnej „ucha”. Podczas Mazurskich Spotkań nie
zabrakło również atrakcji dla dzieci, które skorzystały bezpłatnie z parku zabaw (dmuchańce,
gry, konkursy) oraz animacji (warkoczyki, malowanie buziek, tatuaże). Wszyscy uczestnicy
mieli możliwość sprawdzenia swoich sił podczas wspinaczki na ściance wspinaczkowej,
a także przyjemność uwiecznienia udziału w imprezie pamiątkowym zdjęciem w fotobudce.
Na zakończenie wydarzenia odbył się występ artystyczny Jakuba Kokochy, który oczarował
publiczność m.in. utworami o tematyce żeglarskiej i morskiej.
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych samorządów,
w tym pani Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Sejmiku Województwa Warmińsko
– Mazurskiego, pan Dariusz Kaczmar – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego, pan Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński, pan Marek Olszewski
– Wójt Gminy Srokowo, pan Bartłomiej Kłoczko – Wójt Gminy Kruklanki oraz pan Zbigniew
Brodziński - profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Bieżącą relację ze zmagań
poszczególnych drużyn prowadził bardzo profesjonalnie znakomity konferansjer pan
Waldemar Albowicz.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

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

