CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – POSTAW NA WOLONTARIAT!

Węgorzewo
Plac Wolności 1b,
11-600 Węgorzewo
Tel. +48 87 427 06 17

biuro@caswegorzewo.pl

Wilkasy
Olsztyńska 54, Wilkasy,
11-500 Giżycko
Tel. +48 87 428 29 51

www.caswegorzewo.pl

E-biuletyn
CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ
LIPIEC 2019
1.
TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – POSTAW NA WOLONTARIAT!”
Projekt „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA
WOLONTARIAT” realizowany jest przez Związek
Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka
„Wielkie
Jeziora
Mazurskie”
dzięki
dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2018r. – 30.11.2019r., a jego głównym celem jest
wzmocnienie potencjału 3 sektora oraz rozwój wolontariatu na terenie działania Związku
Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”
i wyrównanie szans 30 organizacji słabo rozwiniętych poprzez pomoc informacyjną,
szkoleniową, doradczą i praktyczną w oparciu o działanie CAS w okresie realizacji projektu.
W ramach projektu prowadzone jest biuro CAS w Węgorzewie oraz Wilkasach, bezpłatne
doradztwo, w tym doradztwo księgowe, organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne,
2 wizyty studyjne: dwudniowa do Muzeum w Łowiczu oraz jednodniowa do Centrum
Wolontariatu w Elblągu, 2 konkursy: konkurs plastyczny związany z obchodami 100–lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla
społeczności lokalnej”, a także 2 konferencje: inaugurująca oraz podsumowująca projekt.
Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.
Obszarem objętym projektem jest 9 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Budry, Srokowo,
Giżycko, Miłki, Ryn, Wydminy, Kruklanki mieszczących się na terenie 3 powiatów:
węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego.
Zapraszamy do biura CAS po bezpłatne wsparcie oraz na stronę
www.caswegorzewo.pl, na której w zakładce E-biuletyn znajdują się wszystkie wydane
biuletyny.
Życzymy miłej lektury!
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2.
ZAPRASZAMY PO NOWOŚCI WYDAWNICZE CAS!

\W ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej
– POSTAW NA WOLONTARIAT!” prowadzona jest
biblioteczka z nowościami wydawniczymi (115 pozycji).
Zapraszamy do wypożyczania publikacji zakupionych
w 2019 roku:
Sukcesja
stanowisk
kierowniczych w organizacjach pozarządowych - Janusz Reichel;
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit - Jarosław Domański;
Organizacje pozarządowe a korporacje - Michael Yaziji, Jonathan Doh;
Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją
publiczną - Robert Barański;
Fundraising krok po kroku. Jak zdobyć pieniądze na Twoje projekty - Michał Osiej;
Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce - Jerzy Rzędowski, Agata
Rzędowska;
Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać
technologii przeciwko Tobie - Marc Goodman;
Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań
społecznie odpowiedzialnych. Aspekty sprawozdawcze - Halina Waniak-Michalak;
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów o ochronie
danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności
przetwarzania - Grzegorz Sibiga, Katarzyna Syska.
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3.
DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PRZEZ CAS!
W okresie wrzesień – listopad Zespół Centrum Animacji
Społecznej przeprowadzi konkurs pn. „Dobre praktyki –
inspiracją dla społeczności”. Konkurs skierowany będzie do
stowarzyszeń, sołectw, grup nieformalnych, w tym kół
gospodyń wiejskich, osób fizycznych, związków wyznaniowych
działających na rzecz społeczności lokalnej obszaru objętego
projektem (9 gmin).
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach:
I Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych;
II Na najlepszą inicjatywę sołectwa.
W ramach konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości 700, 500 i 300 zł
w każdej kategorii.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas konferencji podsumowującej projekt, która
odbędzie się w listopadzie br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Harmonogram szkoleń planowanych przez Centrum Animacji Społecznej:

Lp.

Planowany termin

1.

Wrzesień

Nazwa szkolenia

Internet jako narzędzie promocji organizacji
pozarządowej
2.

Październik
„……..”

temat

wybrany

przez

uczestników

poprzednich szkoleń:
 ,,Zarządzanie stresem w pracy w
organizacji pozarządowej”;
 ,,Przekształcenie, rozwiązanie, likwidacja
stowarzyszenia”;
 ,,Wolontariat – narzędziem rozwoju
organizacji”.
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4.
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO Z NGO!
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przystąpił do opracowania programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak co roku, zaprasza organizacje pozarządowe woj.
warmińsko - mazurskiego do wyrażenia swojej opinii i zgłaszania uwag do wskazanego
dokumentu oraz ogólnych opinii dot. współpracy z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego, jeszcze przed opracowaniem programu.
Ankieta dot. programu współpracy na
www.caswegorzewo.pl w Aktualnościach.

2020

rok

dostepna

jest

na

stronie

Wypełnione ankiety należy kierować na adres: op@warmia.mazury.pl do 31 lipca br.

5.
KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Na stronie Centrum Animacji Społecznej: www.caswegorzewo.pl dostępna jest zakładka
GRANTY, w której znajdziecie Państwo informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów
grantowych. Zachęcamy również do odwiedzania strony: http://www.eurodesk.pl/naszabaza/granty
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KONKURS

1.
KONKURS W RAMACH PROGRAMU
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2020 – PRIORYTET 1
Narodowy
Instytut
Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące
działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu.
W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planuje się wybrać minimum 16 operatorów
wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego.
Najważniejsze informacje:




projekty mogą być realizowane od 01 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od wybranej ścieżki – maksymalnie
do 731 250 zł,
wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.

W tegorocznej edycji wprowadzono innowacyjny ystem oceny wniosków, dzięki
któremu eksperci jeszcze bardziej efektywnie i wnikliwie przejrzą oferty. Będą mogli
przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na
projekt.
Termin składania wniosków upływa 16 września 2019 r. o 12.00.
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie:
https://niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamykonkurs/?fbclid=IwAR0XejKYyItF7H9szUlb-k6DITqgNvN1seiP5OiSt7Dx88aXuUYzfgh5Fpw

Kontakt: fio@niw.gov.pl, nr tel. +48 601 901 285.
2.
KONKURS W RAMACH PROGRAMU
ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
– PRIORYTET 5 WSPARCIE DORAŹNE
Narodowy
Instytut
Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego ogłosiło konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich (PROO) na lata 2018–2030! Działania są skierowane do organizacji
potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia
publicznego.
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Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania
polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły
się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych
i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji,
które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych
wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:




pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w
wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów
statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)
– „POMOC DORAŹNA”
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z
życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –
„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:






dotacje do 10 000 zł,
dostępne środki 1 800 000 zł,
zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
brak wymogu wkładu własnego.

Termin składania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków.
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/
3.

KONKURSY FUNDACJI PZU – EDYCJA 2019
Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU – jest to już XV edycja konkursu.
Kto może wziąć udział w konkursie: organizacje pozarządowe mogą aplikować
o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich
i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców.
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FUNDACJA PZU Z KULTURĄ
Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom
i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych
miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz
zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub
ogólnopolskim.
Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2019r.
Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse
społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców)
kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na
rzecz której realizowany jest projekt.
Termin składania wniosków upływa 30 września 2019r.
Więcej informacji, w tym regulaminy konkursów można znaleźć na stronie:
https://fundacjapzu.pl/868.html?fbclid=IwAR3ukin_gIf6Ih7bDUBTB4LYSnRUy4U89JlB
SEynoG3dYuCTWGdYG3wns5U
4.
EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
– PROJEKTY WOLONTARIATU
Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych
umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski
i zawodowy. Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych,
a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy.
Projekty wolontariatu dzielą się na:
1. Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej, w ramach
codziennej pracy organizacji przyjmującej wolontariusza.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub
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międzynarodowe).
Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy (w niektórych przypadkach osoby z mniejszymi
szansami mogą realizować projekty trwające od 2 tygodni do 2 miesięcy).
2. Wolontariat grupowy
Projekty realizowane przez grupy od 10 do 40 wolontariuszy, pochodzących z co
najmniej dwóch różnych krajów. Projekty tego typu są dobrą formą włączania w
działania społeczne osób z mniejszymi szansami.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub
międzynarodowe). W przypadku realizacji przez organizację projektu krajowego co
najmniej ¼ uczestników musi pochodzić z zagranicy.
Czas trwania: od 2 tygodni do 2 miesięcy.
Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE. Organizacje
z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i i krajów sąsiadujących z UE mogą uczestniczyć
w charakterze partnerów, ale w 2018 r. nie mogą składać wniosków.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–30 lat,
zarejestrowanych w bazie EKS, z państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu,
Norwegii i krajów sąsiadujących z UE.
Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:
1. Organizacja goszcząca: wszystkie czynności związane z przyjęciem
wolontariusza, w tym opracowanie programu działań, zapewnienie doradztwa i
wsparcia na wszystkich etapach realizacji (niektóre z tych zadań mogą realizowane
przez organizację wspierającą);
2. Organizacja wspierająca: wsparcie, przygotowanie i/ lub szkolenie uczestników
przed wyjazdem, pośrednictwo w kontaktach pomiędzy wolontariuszami a
organizacjami goszczącymi oraz zapewnienie wsparcia uczestników po powrocie z
projektu.
W przypadku, gdy organizacja goszcząca nie może lub nie chce być odpowiedzialna
za niektóre z obowiązków, mogą być one realizowane przez organizację wspierającą.
Termin składania wniosków przez organizacje -> 01.10.2019r.
Koordynator w Polsce: Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności
email: eks@frse.org.pl, www: http://eks.org.pl/
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6.
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY WĘGORZEWO NA 2020 ROK!
16 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie odbyło się spotkanie
dot. przygotowania diagnozy społecznej oraz projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Węgorzewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.
W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy
Węgorzewo, którzy bardzo aktywnie włączyli się w opracowanie diagnozy społecznej oraz
dyskusję nt. obszarów ważnych dla NGO tj.:
1.
2.
3.
4.
5.

Kultura, sztuka i dziedzictwo;
Wsparcie organizacji pozarządowych;
Edukacja pozaformalna;
Turystyka i rekreacja;
Zdrowie i pomoc społeczna.

Kolejne spotykanie odbędzie się 17 września 2019r. Informacja na ten temat zostanie
zamieszczona na stronie caswegorzewo.pl
Po spotkaniu na Facebooku założona została grupa NGO gminy Węgorzewo, do której
założyciele zapraszają nie tylko organizacje pozarządowe, ale również koła gospodyń
wiejskich i grupy inicjatywne działające w gminie Węgorzewo.
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7.
QUESTINGOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” realizuje
„Questingowy projekt współpracy”, w ramach którego na terenie jej działania powstanie
9 ścieżek questingowych.
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności obszaru i przyczynienie się do aktywności
turystycznej i rekreacyjnej przez utworzenie ścieżek questingowych oraz korekta starych
questów na obszarze działania partnerskich LGD. Ponadto celem jest propagowanie
odkrywania i poznawania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, walorów turystycznych
oraz upowszechnianie
atrakcyjnej
i innowacyjnej
metody
aktywizacji
i edukacji
przez stworzenie zintegrowanej oferty spędzania wolnego czasu.
W okresie 28-30 czerwca 2019 roku zorganizowano wizytę studyjną w Bałtowie – u jednego
z partnerów projektu - LGD Krzemienny Krąg, podczas której uczestnicy (50 osób) mieli
okazję uczestniczyć w 3 questach oraz zwiedzić atrakcję turystyczną, jaką jest Bałtowski
Park Jurajski.
Z kolei w dniach 04-05 lipca br. w Wilkasach odbyło się szkolenie teoretyczne z metodologii
questingu, a w dniach 06-07 lipca br. – szkolenie praktyczne w 5 gminach. Kolejne warsztaty
zaplanowane są w sierpniu br. Natomiast w dniach 06-07 września br. zaplanowana jest
wizyta studyjna w Elblągu u drugiego partnera projektu – LGD „Łączy nas Kanał Elbląski”.
Projekt pn. „Questingowy Projekt Współpracy” dofinansowany jest ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
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