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Planowany nabór w PO WER - Działanie 2.16 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 
Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 

stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 

przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub 

partnerzy społeczni. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu 

warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny 

merytorycznej wniosku. 

Termin składania wniosków:  01.09.2016 - 30.11.2016 

Szczegółowe informacje wraz załącznikami dostępne są na stronie: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-

powr021600-ip06-00-00616-pn-podnoszenie-kompetencji-przedstawicieli-organizacji-pozarz  

Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 

Program realizowany jest w dwóch modułach: 

Moduł I – wsparcie międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na 

terenie Polski, 

Moduł II – wsparcie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych imprezach sportowych 

organizowanych poza granicami Polski. 

Celem programu jest: 

w Module I wsparcie dla organizowania w Polsce międzynarodowych imprez sportowych promujących 

aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych, 

w Module II wsparcie uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach 

sportowych, organizowanych poza granicami Polski. 

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz 

rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się: 

w przypadku Modułu I do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe na terenie Polski, 

w przypadku Modułu II do uczestnictwa zawodników reprezentujących Polskę w międzynarodowych imprezach 

sportowych organizowanych poza granicami Polski. 

Termin składania wniosków: 25.07.2016 r. - 16.08.2016 r., 

Kwalifikowalność wydatków od 25 lipca 2016 do 31 grudnia 2016 r. Wnioski należy składać w Biurze PFRON 

(bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa. 

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie: http://www.pfron.org.pl  

https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-00616-pn-podnoszenie-kompetencji-przedstawicieli-organizacji-pozarz
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-00616-pn-podnoszenie-kompetencji-przedstawicieli-organizacji-pozarz
http://www.pfron.org.pl/
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Nabór na szkolenia w ramach projektu „Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego” 

Masz pomysły i energię do działania, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz 

zarażać swoim entuzjazmem innych sąsiadów i wspólnie zmieniać 

najbliższe otoczenie? Stowarzyszenie Bona Fides ogłasza nabór na uczestnictwo w I cyklu trzech 5-dniowych, 

bezpłatnych szkoleń z zakresu metody organizowania społecznościowego.  

Cykl szkoleń zaadresowany jest do lokalnych aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są 

zainteresowani tematyką angażowania społeczności lokalnych lub działają jako animatorzy społeczni w swoich 

środowiskach lokalnych. Są trzy miejsca na szkolenia. 

Więcej informacji na stronie: http://www.bonafides.pl/nabor-na-szkolenia-w-ramach-projektu-europejska-

szkola-organizowania-spolecznosciowego/  

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  

Kampania Zdrowotna ” WRÓĆ BEZ HIV”. Giżycko – Olecko  

Podczas koncertu Mazury Hip-Hop Festiwal 2016 w Giżycku i podczas 

imprezy ” Przystanek Olecko ” fundacja przeprowadziła kolejne 

działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie woj. 

warmińsko -mazurskiego w powiecie giżyckim i oleckim. 

Dziękujemy wolontariuszom za pomoc, specjalistom za wsparcie 

merytoryczne,władzom samorządowym i Spółdzielni Socjalnej 

„Mixgraf – Studio Reklamy” za wspólne działania na rzecz dobra 

wspólnego w naszym regionie, na terenie Mazur. Prezes fundacji – 

Ludwika Kropiewnicka. 

Celem Kampanii Zdrowotnej „Wróć bez HIV” ,” Wakacyjna taktyka – 

to profilaktyka” jest uświadomienie, jakie ryzyko niosą ze sobą nieprzemyślane sytuacje,które mogą się 

przytrafić młodym uczestnikom imprez masowych w czasie wakacji, podczas koncertów, 

- edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń HIV, skierowana do młodych ludzi 

uczestniczących w imprezach masowych, takich jak festiwale muzyczne, a także dyskoteki i kluby nocne. 

Zapraszamy – młodzież, rodziców, opiekunów, uczestników wakacyjnych imprez i festynów do włączenia się w 

kampanię, której celem jest ograniczenie liczby zakażeń HIV, zwiększenie świadomości dotyczącej konsekwencji 

podejmowania ryzykownych zachowań. 

W ramach projektu pojawiły się również tablice edukacyjne, na których zostały umieszczone: 

- hasła bezpośrednio nawiązujące do profilaktyki HIV, 

- hasła propagujące „ czysty” powrót z koncertu do domu, 

- pozytywne cytaty znanych artystów, idoli młodzieży z utworów HIP – HOP afirmujących życie, uczucia, miłość. 

Zadanie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego , budżetu Miasta 

Giżycka , środków Powiatu Giżyckiego. 

źródło: http://mazurskafundacja.pl   

http://www.bonafides.pl/nabor-na-szkolenia-w-ramach-projektu-europejska-szkola-organizowania-spolecznosciowego/
http://www.bonafides.pl/nabor-na-szkolenia-w-ramach-projektu-europejska-szkola-organizowania-spolecznosciowego/
http://mazurskafundacja.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  
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