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COPGiżyckoNewsletter 6/2016  

Zapraszamy do COP Giżycko na szkolenie 24 września 2016 r. 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 

 „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia 

MRPiPS z 17 sierpnia 2016 r.”  
 

24 września 2016 r. (sobota) w godzinach 09.00-13.00 

do Centrum Organizacji Pozarządowych, I piętro - Giżycko, lok. 102 ul. Dąbrowskiego 14 
(Ekomarina). 

 

Szkolenie będzie dotyczyło zastosowania zapisów Rozporządzenia 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, które weszło w życie 

3 września 2016 r. 

Omówione zostaną m. in. przepisy prawa przejściowego, wzory druków ofert, umów i sprawozdania 

z realizacji zadania publicznego. 

 

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, przez 9 lat pracował w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. 

Organizacji Pozarządowych w Płocku, zajmując się współpracą z organizacjami pozarządowymi, prowadził wiele szkoleń 

z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów. 

Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Prowadzi zajęcia dla 

dzieci i młodzieży z edukacji obywatelskiej czy przeciwpowodziowej. Brał udział w pracach sejmowych nad nowelizacjami 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: copgizycko@onet.pl do 22 września 

2016 r. 

                                                                                            Zespół COP Giżycko 

____ 

 

mailto:copgizycko@onet.pl
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Trwają konsultacje społeczne Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2017 r. 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

ZAPRASZA 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: 

http://bip2.warmia.mazury. (zakładka: „Konsultacje społeczne”). 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 14 września – 16 października 2016 do Biura Dialogu Społecznego 

i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

(adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na 

adres: op@warmia.mazury.pl. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych 

województwa warmińsko-mazurskiego:www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data 

wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Dotacje. FIO 2017  - Informacje o naborze wrześniowym 

Informujemy, że: 

1. Na stronie www.pozytek.gov.pl w menu "FIO 2017"  pojawiła się zakładka  

"Najczęściej Zadawane Pytania" 

2. Zaktualizowano Przewodnik dla organizacji - jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO. 

Uwzględnione są wszystkie zmiany charakterystyczne dla FIO 2017. Zdecydowanie warto się z nim zapoznać! 

3. Udostępniono czysty, edytowalny wzór oferty: http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3921.html  

http://www.pozytek.gov.pl/downlo…/…/FIO_2017/wzor_oferty.doc    

http://bip2.warmia.mazury/
http://www.konsultacje.warmia.mazury.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3921.html
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Granty. Nabór wniosków do konkursu grantowego programu RITA 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA 

- Przemiany w regionie  jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Wnioski w edycji jesiennej można składać do 14 

października, do godz. 16.00.  

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, 

Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w 

kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 

Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane 

w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może 

ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów. 

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł. 

Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub 

osobowego). 

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych 

programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: 

problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; 

rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych 

i nowoczesnych mediów. 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator (nie wymagamy wersji papierowych). Szczegóły dotyczące 

warunków ubiegania się o dotacje znajdują się regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie 

programu www.programRITA.org 

Spotkanie informacyjne dot. konkursu grantowego programu RITA  

odbędzie się w dniu 4 października 2016, w godz. 12-14, w siedzibie FED w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11.  

Potwierdzenia udziału w spotkaniu należy przesłać najpóźniej do 30 września na adres rita@fed.org.pl (liczba 

miejsc ograniczona). 

http://formularze.fed.org.pl/
http://www.programrita.org/
mailto:rita@fed.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  

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

