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Spotkanie informacyjne w Olsztynie dot. FIO 2017 

15 września br. planowe jest bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 

FIO 2017. Formularz, program spotkania oraz szczegółowe informacje dostępne są 

na stronie Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakładce Polityka 

Społeczna, w tym w zakładka Współpraca Wojewody z organizacjami 

pozarządowymi.  

źródło: www.pozytek.gov.pl  

Dotacje. Ankieta  potrzeb do wypełnienia przez  ngo'sy z powiatu giżyckiego  

Jak co roku organizacje, które planują zrealizować zadania z środków Powiatu Gizyckiego są 

zobligowane do złożenia ankiety pn. "MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

POWIATU GIŻYCKIEGO". Ankieta składa się z dwóch części, tj. w części pierwszej podają swoje 

aktualne dane teleadresowe wraz z obszarami działalności a w części drugiej przedstawiają 

planowane zamierzenia do zrealizowania w trybie wsparcia lub powierzenia zadań. Wypełnione 

ankiety należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, do dnia 

10 września 2016 r. 

Szczegółowe informacje oraz ankieta do pobrania dostępne są na stronie: http://www.powiatgizycki.pl 

Prawo. Uwaga! Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizacje zadań publicznych 

W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300). 
Rozporządzenie jest wynikiem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zmiana m.in. art. 19 ustawy o pożytku zawierający upoważnienie 

do wydania rozporządzenia określającego formularze stosowane przez administrację różnych szczebli 

w konkursach na realizację zadań publicznych. Dodano art. 16a jest podstawą udzielania dotacji w formie 

regrantingu. Rozporządzenie zawiera 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. 

Rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, 

czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Od 2016 roku ubiegający się o środki będą składać i rozliczać je na 

nowych wzorach. 

Źródło: www.pozytek.gov.pl  

NGO’sy w działaniu. "Wędrujące Animacje – Kreatywne Wariacje" 

,,Wędrujące Animacje - Kreatywne Wariacje"  to projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw 

Pozytywnych PozytywArt, który finansowany jest ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 

Kilometry Dobra organizowanej przez Polski Instytut Filantropii. Zapraszamy na profil 

facebookowy Fundacji Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt i obejrzenia fotorelacji z Szymonki 

i Ławek. 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.powiatgizycki.pl/dotacje-dla-sektora-ngo-2017/#more-31496
http://www.pozytek.gov.pl/
https://www.facebook.com/www.fundacjapozytywart/
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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  

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

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