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COPGiżyckoNewsletter  1/2016 

Uwaga organizacje – COP Giżycko – zmiany  

 

Informujemy o zmianach funkcjonowania COP Giżycko od 1 maja 2016 roku: 

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres mailowy copgizycko@onet.pl. 

Zapraszamy również na nową stronę COP Giżycko, która znajduje się pod adresem:  

http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko 

 

Zapraszamy  

Zespół COP Giżycko 

Fundacja Cultura CiviCa rozpoczęła realizację zadania pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności 
społecznej powiatu giżyckiego VI”, które jest współfinansowane z środków Starostwa Powiatu. 
Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie aktywności społecznej wśród mieszkańców oraz sektora 

pozarządowego z terenu powiatu giżyckiego. Działania skierowane są do organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych i formalnych, które napotykają się z barierami w związku z prowadzeniem, funkcjonowaniem 

i realizacją działań w III sektorze. 

W ramach COP Giżycko planowana jest dalsza współpraca ze społecznością z trzeciego sektora w powiecie 

giżyckim w formie usługi doradczych, szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych, wparciu organizacyjno-

technicznym i działań w ramach dobrych praktyk.  

Zadanie realizowane będzie od 01 maja 2016 r. do końca października 2016 r.. Całkowita wartość projektu to 

6100 zł, w tym dotacja w kwocie 5000 zł. 

Zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych, 

Jagoda Nowicka i Izabela Liedtke 

Zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” jest współfinansowane 

ze środków Powiatu Giżyckiego. 

Fundacja PZU prowadzi nabór w trzech programach 
Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: 

1.„Z PZU po lekcjach” 

2. „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” 

 3. „PZU z kulturą” 

mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko
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W konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną. 

Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej 

weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze 

projekty,  tj. najlepiej określające lokalne problemy. Przyznane dotacje wspierają kreatywność i nagradzają 

aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać problemy społeczne i bariery 

lokalne. 

Uwaga: Nabór odbywa się poprzez składanie wniosków drogą elektroniczną. Wszelkie informacje dostępne są 

na stronie: http://fundacjapzu.pl/275.html     

VII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

Termin posiedzenia: 19 maja 2016 roku o godz. 15:00 

Miejsce: pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 

 

Program spotkania: 

1. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady. 

2. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego 

z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego na lata 2013 – 2015”. 

3. Wolne wnioski.  

Wszelkie informacje na temat działalności PRDPP w Giżycku znajdują się na stronie: 

http://www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku oraz http://www.powiatgizycki.pl/organizacje-

pozarzadowe/powiatowa-rada-pozytku-publicznego/  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015–2017) została 

utworzona 29 października 2015 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie 

realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania 

właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

http://fundacjapzu.pl/275.html
http://www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku
http://www.powiatgizycki.pl/organizacje-pozarzadowe/powiatowa-rada-pozytku-publicznego/
http://www.powiatgizycki.pl/organizacje-pozarzadowe/powiatowa-rada-pozytku-publicznego/
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„Mały grant”  - zmiany dotyczące wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego  
10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, dotyczące 

tzw. „małych grantów” (ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Składana oferta realizacji zadania w trybie tzw. „małych grantów” składana jest z inicjatywy organizacji – a nie 

w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd otwarty konkurs i musi ona spełniać łącznie następujące warunki: 

1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; 

2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Od 10 maja br. wszystkie oferty składane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w trybie „małych 

grantów” muszą być składane na nowym wzorze. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego [pobierz] 

Celem COPGiżyckoNewsletter jest informowanie o  rzeczach z trzeciego sektora. Do zadań 

należy promowanie działań organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Mamy 

nadzieję, że  COPGiżyckoNewsletter stanie się też istotnym narzędziem w komunikacji 

między organizacjami, poprzez możliwość zamieszczania ogłoszeń. Częstotliwość wydania nie jest cykliczna, 

ale zależna od ilości zdobytych informacji. W tej kwestii liczymy również na Państwa zaangażowanie. 

Zachęcamy do przesyłania na e-mail copgizycko@onet.pl informacji związanych z funkcjonowaniem Państwa 

organizacji (np. informacje o imprezie/szkoleniu/konkursie/wsparciu; ogłoszenia drobne: oddam/szukam/inne; 

fotorelacja z imprez; itp…).   

Zapraszamy również do tworzenia bezpłatnych stron, wizytówek jak również umieszczania informacji 

o wydarzeniach na Portalu NGOMAZURY.PL – www.ngomazury.pl 

Zespół COP Giżycko 

Izabela Liedtke (doradca, koordynator COP Giżycko, specjalista ds. pozyskiwania funduszy) 

Jagoda Nowicka (doradca do spraw organizacji pozarządowych, informacji i promocji COP Giżycko) 
 

Centrum Organizacji Pozarządowej Giżycko 

Dąbrowskiego 14, I piętro 11-500 Giżycko 
e- mail: copgizycko@onet.pl   
strona:  www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko  
strony ngo: www.ngomazury.pl  
 

Zapraszamy do biura COP Giżycko w każde czwartki od godz. 17.00 do godz. 19.00 oraz w innym terminie po 

ustaleniu spotkania telefonicznie pod numerem telefonu 600 275 255. 

Redakcja: Jagoda Nowicka  

e-mail: copgizycko@onet.pl   

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570
mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/
mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko
http://www.ngomazury.pl/
mailto:copgizycko@onet.pl
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