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COPGiżyckoNewsletter 2/2016  

Bezpłatne strony internetowe? No to COp!  

Rozpoczęłyśmy realizację projektu pn. „portal pozarządowy – 

www.ngomazury.pl” współfinansowanego ze środków 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 

Powiatu Giżyckiego (współfinansowanie wkładu własnego). 

W ramach zadania oferujemy możliwość bezpłatnego założenia własnej strony internetowej i jej niezależnej 

administracji na portalu internetowym www.ngomazury.pl, który powstał z myślą o organizacjach 

pozarządowych i grupach nieformalnych działających w trzecim sektorze. 

Posiadanie własnej strony internetowej przez organizacje to możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i 

promocja działań. Właściwie zaprojektowana i wykonana strona internetowa stanowi wizytówkę, która z 

pewnością wzmocni wizerunek każdej organizacji. 

Teraz każda organizacja regionu Mazur, w szczególności z powiatów: giżycki, mrągowski, kętrzyński, 

węgorzewski, ełcki, piski, olecki i gołdapski ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na 

celu naukę obsługi strony internetowej z panelu administracyjnego po uprzednim je stworzeniu. Szkolenia będą 

obejmować również naukę w zakresie podstawowych umiejętności obróbki zdjęć, opracowania i redagowania 

tekstu, zamieszczania filmów oraz budowania wizerunku i reklamy organizacji non-profit w internecie. [ilość 

miejsc ograniczona]. 

Na szkolenie dojeżdżamy do siedziby organizacji zainteresowanej udziałem w szkoleniu lub zapraszamy do biura 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku [I piętro, budynek portu Ekomarina]. 

Szczegółowe informacje w prezentacji dostępnej na 

stronie http://www.ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosc/177/portal-pozarzadowy-

wwwngomazurypl lub pod nr 600 275 255. Zgłoszenia prosimy kierować na 

adres: fundacja.cultura.civica@onet.pl 

                                                 Izabela Liedtke i Jagoda Nowicka 

http://www.ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosc/177/portal-pozarzadowy-wwwngomazurypl
http://www.ngomazury.pl/organizacja/culturacivica/aktualnosc/177/portal-pozarzadowy-wwwngomazurypl
mailto:fundacja.cultura.civica@onet.pl
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Fotorelacja z obchodów "Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2016" 

Obchody połączone z Festynem Letnim organizowane są od kilku lat  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku wraz ze Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej. 

Z okazji obchodów „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 2016"  2 czerwca br. odbył się przemarsz ulicami 

Giżycka.  Podczas marszu towarzyszyła orkiestra garnizonowa wojsk śródlądowych w Giżycku. Obchody były 

połączone z Festynem Letnim dla osób niepełnosprawnych.  

Fotorelację można obejrzeć na 

stronie: http://www.psouugizycko.org.pl oraz https://www.facebook.com/psouugizycko 

"Pomysłodawcą ustalenia 5 maja Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie było, w roku 1999, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
5 maja jest także Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Obchody są okazją do 
dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, do wyrażania sprzeciwu wobec dyskryminacji w pracy, w urzędzie, 
w życiu codziennym. W Giżycku Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie obchodzony jest od 
1999r." źródło: http://www.psouugizycko.org.pl 

Zadanie zostało współfinansowane przez Urząd Miejski w Giżycku. 

IV festyn Stowarzyszenia Kochamy Mazury  

W niedzielne popołudnie 12 czerwca 2016 r. o godz. 13:30 odbędzie się Festyn Kochamy Mazury na Plaży 

Miejskiej w Giżycku. Tak jak w latach ubiegłych  zaplanowano wiele atrakcji dla całej rodziny i dla osób w 

każdym wieku. 

http://www.psouugizycko.org.pl/
https://www.facebook.com/psouugizycko/timeline
http://www.psouugizycko.org.pl/
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Szczegóły na stronie:   http://kochamymazury.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/385-zapraszamy-na-iv-edycję-

festynu-kochamy-mazury.html  

http://kochamymazury.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/385-zapraszamy-na-iv-edycję-festynu-kochamy-mazury.html
http://kochamymazury.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/385-zapraszamy-na-iv-edycję-festynu-kochamy-mazury.html
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Wyniki Konkursu Godni Naśladowania 2016 

W ramach XIII edycja konkursu 6 czerwca przyznano nagrody i wyróżnienia w ramach siedmiu kategorii.  

 

KATEGORIA I Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych:  
* Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK za inicjatywę „Budowa 
Ośrodka Wsparcia”, 
* Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA za inicjatywę „Mazurskie wędrówki teatralne”. 
KATEGORIA II Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim:  
* Gmina Gietrzwałd 
KATEGORIA IV Najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych: 
* Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA za „Musicale na ludowo” 
KATEGORIA V Animator Społeczny: 
* Joanna Żach 
Wyróżnienie specjalne za całokształt pracy społecznej: 
* Tadeusz Milewski oraz Krzysztof Panfil 
KATEGORIA VI Na najlepszy produkt ekonomii społecznej: 
* EKO-Wymiatacze Spółdzielnia Socjalna za specjalistyczne usługi sprzątające i znaczący wkład w aktywizację 
zawodową najbardziej potrzebujących 
KATEGORIA VII Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego o 
charakterze międzynarodowym: 
* Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi "Aniołowo" za inicjatywę „ANIOTHELO” Aktywni we wspólnej Europie 
KATEGORIA VIII Grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur godna naśladowania: 
* Enklawa Artystyczna – Piecki 

Źródło: http://www.ropwwm.org.pl  

Prowadzisz organizację pozarządową? Odwiedź Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko  

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo zakresu zakładania i prowadzenia organizacji 

pozarządowych oraz pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na działania 

statutowe organizacji w każdy czwartek w godzinach 17.00- 19.00.  
  

Zespół COP Giżycko 

Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko funkcjonuje od 2011 roku na rzecz rozwoju trzeciego sektora 

wspierając organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w powiecie giżyckim. 

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

środków Powiatu Giżyckiego.  

http://www.ropwwm.org.pl/
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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 każdy czwartek 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  

mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/
mailto:copgizycko@onet.pl
http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko
http://www.ngomazury.pl/

