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Zapraszamy do COP Giżycko na szkolenie 24 września 2016 r. 

Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z 17 sierpnia 

2016 r.” to tytuł szkolenia, które odbyło się w Ekomarinie w dniu 24 września br. dla 

przedstawicieli z organizacji pozarządowych i pracowników jst współpracujących 

z trzecim sektorem z powiatu giżyckiego.  

Szkolenie miało na celu wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie giżyckim w zakresie zmieniających się 

przepisów dot. ubiegania się o środki publiczne. Przypominamy, że wraz z wejściem 3 września 2016 r. wyżej 

wymienionego rozporządzenia każdy ubiegający się o środki na zadanie publiczne będzie miał obowiązek złożyć 

je na nowym druku. Złożenie wniosku na starym druku spowoduje jego odrzucenie z powodu formalnego. 

Szkolenie poprowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko, który omówił szczegółowo załączniki rozporządzenia 

i przekazał praktyczną wiedzę z zakresu realizacji zadania publicznego, tj. od momentu złożenia wniosku, po 

realizację i jego zakończenie.   

Wszystkim uczestnikom szkolenia raz jeszcze dziękujemy za udział.  Zapraszamy do zdjęć ze szkolenia, które 

dostępne są na stronie: www.copgizycko.pl lub http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko (w zakładce 

Aktualności) 

Osoby zainteresowane wypełnieniem nowych druków zapraszamy do COP Giżycko. 

Zespół 

COP Giżycko 

 

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

jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego 

Rusza nabór organizacji do kampanii Kilometry Dobra 2017r 

Zachęcamy do udziału w kampanii Kilometry Dobra, która to sprawia, 

że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów.  

W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł 

na realizację 80 celów. Kilometry Dobra 2017 potrwają od 1 marca do 

4 czerwca. Organizacje, które zgłoszą się do 30 września 2016 r., dostaną 

bezpłatnie dodatkowe miejsce na szkoleniu z fundraisingu. 

Kilometry Dobra polega na współpracy organizacji i aktywnych osób z Polski 

i świata. Tym samym buduje się koalicja, która ma większą siłę przebicia 

w dotarciu do darczyńców i mediów. Kampania uczy odpowiedzialności, współpracy (organizacje finansują ją 

z własnych środków), dobrego zarządzania oraz promuje skutecznie i etycznie działające organizacje. A przede 

wszystkim wzmacnia je finansowo. 

http://www.copgizycko.pl/
http://www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko
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Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają 

swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa 

zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych. 

Przez 3 miesiące organizacje pozyskują pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez zbiórki 

w szkołach, parafiach, stronę internetową, aukcje, koncerty itp. Kampanii towarzyszy próba pobicia rekordu 

Guinnessa. 

Konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale - stąd Kilometry Dobra. Monety przykleja się na 

taśmę klejącą, tworząc metrowe odcinki (to ułatwienie wprowadzili kilka lat temu Filipińczycy). Do rekordu 

potrzebujemy 75 km., czyli ponad 3,3 mln zł. 

Ambasadorzy kampanii: Robert Lewandowski, Cezary Żak, zespół Perfect, IRA, Bracia Golec, Kamil Grosicki, 

Jakub Wawrzyniak, Łukasz Piszczek, Maciej Kot, prof. Walery Pisarek, Omena Mensah, Artur Barciś, Krzysztof 

Ibisz, Barbara Stępniak-Wilk, Jacek Krzynówek, Ewa Bem, Piotr Wyszomirski, Joachim Mencel, Paulina Maj, 

Witold Paszt. Hymn kampanii został w tym roku napisany i nagrany przez zespół Skaldowie. 

Kontakt: Zgłoszenia do kampanii oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od managera projektu 

Jacka Mecha, pod numerem telefonu 535-868-530 lub mailem j.mech@pif.org.pl  

Źródło: http://pif.org.pl  
 IX Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pn. Seniorzy 
zaangażowani w zmianę społeczną 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa 

wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają do 

udziału w IX Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych - 30 września 2016 r., Hotel Wileński w Olsztynie. Konferencja 

skierowana jest do przedstawicieli środowisk seniorskich, organizacji 

pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji i podmiotów 

działających na rzecz osób starszych oraz zrzeszających osoby starsze z woj. warmińsko-mazurskiego. 

Celem konferencji jest dyskusja na tematy środowisk seniorskich, w tym współpracy z samorządem, 

partycypacji w życiu publicznym i inne dotyczące sytuacji osób starszych w województwie warmińsko-

mazurskim. 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 

27 września 2016 r. do godziny 16:00 na adres a.ksiazak@federacjafosa.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz 

program konferencji znajdują się na stronie https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/8385-dyskusje-

o-srodowiskach-seniorskich . 

Szczegółowych informacji udziela Anna Książak-Gregorczyk pod numerem tel. 89 523 60 92 oraz mailowo: 

a.ksiazak@federacjafosa.pl  

https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/8385-dyskusje-o-srodowiskach-seniorskich  

mailto:j.mech@pif.org.pl
http://pif.org.pl/
mailto:a.ksiazak@federacjafosa.pl
https://wrota.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/woj_dni_rodziny2016/FORMULARZ_ZG%C5%81OSZENIOWY_Konferencja_seniorska_-_Kopia.doc
https://wrota.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Regionalny_Osrodek_Polityki_Spolecznej/woj_dni_rodziny2016/PROGRAM_konferencja_seniorska_30.09.2016_kopia.pdf
https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/8385-dyskusje-o-srodowiskach-seniorskich
https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/8385-dyskusje-o-srodowiskach-seniorskich
mailto:a.ksiazak@federacjafosa.pl
https://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/8385-dyskusje-o-srodowiskach-seniorskich
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Celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i aktywności społecznej 
na terenie powiatu giżyckiego poprzez działania informacyjno-promocyjne. 

Częstotliwość wydania COPGiżyckoNewsletter nie jest cykliczna, ale zależna od ilości zdobytych informacji. 
Zapraszamy 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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