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Dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich 

Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK. O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia, 

fundacje, biblioteki oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich 

lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. 

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz 

wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci  

z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. 

Program ma zachęcić osoby pracujące z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, sprzyjające 

interakcjom między dziećmi i rozwijające kompetencje takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, 

kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej. 

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla 

dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych 

projektów będą uczestniczyć w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie. 

Wniosek należy złożyć za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/    

Regulamin oraz więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl  

Uwaga organizacje - ważny termin!   

Przypominamy, że każda organizacja pozarządowa miała obowiązek przygotowanie i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.  10 lipca 2016 r. 

mija ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego zarejestrowanych 

stowarzyszeń i fundacji. 

Fundacja Naturalny Las poszukuje wolontariusza 

Poszukujemy wolontariusza do niezbędnych prac związanych z monitoringiem przyrodniczym oraz kontrolą 

obywatelską. 

 

Zakres świadczeń wolontarystycznych: 

https://dotacje.fundacjabgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/
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-kontrola obywatelska funkcjonowania ochrony przyrody na obszarach leśnych Mazur, 
-weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów, standardów, wytycznych oraz dobrych praktyk 
dotyczących ochrony przyrody i gospodarki leśnej, 
-wykonywanie obserwacji ornitologicznych, poszukiwania gniazd ptaków, ocena stanu zachowania przedmiotów 
ochrony sieci Natura 2000- wybranych siedlisk i gatunków, 
-aktualizacja i poszerzanie bazy GIS, 
-uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, 
-przygotowywanie raportów z wykonanej kontroli, kierowanych do organów administracji publicznej. 
 
Zapewniamy: 
-zakwaterowanie i pokrycie kosztów z tym związanych (zakwaterowanie w biurze terenowym fundacji w Puszczy 
Boreckiej), 
-komputer, sprzęt optyczny i GPS, rower, materiały kartograficzne, internet, 
-zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem w trakcie wykonywania świadczeń, 
 
Wymagamy: 
-zaangażowania w ochronę przyrody, dociekliwości, obiektywności w postrzeganiu problemów związanych 
z ochroną przyrody, odwagi w sygnalizowaniu wykrytych nieprawidłowości, 
-podstawowej wiedzy przyrodniczej (rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych, gatunków drzew, gatunków ptaków 
drapieżnych, bahawioru zwierząt), 
-podstawowej umiejętności obsługi komputera, sprzętu biurowego, oprogramowania QGIS (lub czytania map 
kartograficznych), MS Office, poczty elektronicznej, 
-umiejętne formułowanie treści pism, 
-mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem, 
-gotowości do pracy we wczesnych godzinach porannych (w miarę potrzeb), 
-własny samochód. 
 
Czas wykonywania świadczeń: 
-lipiec- sierpień 2016r., 
-około 28 dni. 
 
Jak skorzystasz będąc u nas wolontariuszem? 
-spędzisz miło czas na wsi, w lesie, z daleka od zgiełku miasta, poznasz nowych ludzi działających w fundacji 
oraz gości, którzy przyjeżdżają do nas w odwiedziny, 
-zdobędziesz wiedzę na temat aktualnych problemów związanych z ochroną przyrody, 
-poszerzysz swoje umiejętności rozpoznawania siedlisk, gatunków, funkcjonowania ochrony przyrody, gospodarki 
leśnej, 
-zdobędziesz umiejętności pracy w terenie w zmiennych warunkach pogodowych, 
-będziesz uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez inne organizacje społeczne, 
-jeśli będziesz sumienny w wykonywaniu obowiązków, uzyskasz od nas pisemne rekomendacje. 

Kontakt: 

tel. 737685693 
fundacja.las.naturalny@gmail.com  
Adres siedziby: 
11-500 Giżycko 
ul. Królowej Jadwigi 13/21 
http://www.fundacjalasnaturalny.pl  

mailto:fundacja.las.naturalny@gmail.com
http://www.fundacjalasnaturalny.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  

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

