BIULETYN
OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII
INFORMACYJNY
SPOŁECZNEJ
05/2022
W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
1. PROO 5, edycja 2022
Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a
także oddolne zaangażowanie organizacji
pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie
oraz obywatelom tego państwa przybywającym do
Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku
Publicznego Piotr Gliński zdecydował o
uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie
Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.
Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące
środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z
koordynacją wolontariuszy pomagających
uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym
wschodnim sąsiadom.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą
uzyskać wsparcie na:

1. 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 – POMOC DORAŹNA,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli
organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego o charakterze ogólnopolskim,
ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z
punktu widzenia sektora pozarządowego lub
związanych z branżą, w której działa dana
organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
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3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem
w podmiotach zrzeszających organizacje
pozarządowe o charakterze
międzynarodowym (między innym kosztów
składek członkowskich, kosztów uczestnictwa
w gremiach, posiedzeniach i innych
wydarzeniach wynikających z członkostwa w
organizacji) istotnych zarówno z punktu
widzenia sektora pozarządowego lub
związanych z branżą, w której działa dana
organizacja – CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter
ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 lutego
2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r.
do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków
przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja
przyznana w ramach Konkursu musi zostać
wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły informacji na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/378623-startuje-proo-5edycja-2022.html
2. Program grantowy „Dzieci Ukrainy –
organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców”
W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i
umożliwienia kobietom podjęcia pracy zarobkowej
lub przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im.
Haliny Konopackiej postanawia wspomóc
organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z
Ukrainy.
Zgłaszać się do programu mogą podmioty publiczne
lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce,
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przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe)
na podstawie stosownych przepisów prawa, które
zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą
złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji
prowadzonej dla przedszkoli, szkół.
Uczestnicy projektów grantowych: dzieci
uciekinierów z Ukrainy, w wieku do 18 lat, których
opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub
językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie
na terenie Polski.
Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane:
Opiekuńcze
Edukacyjne
Sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki
itp.)
Kulturalne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a
także wyjścia do kina, teatru itp.)
Spotkania z psychologiem, pedagogiem
Turystyczne – wycieczki
Czas trwania zajęć – 4 godziny i więcej wraz z
minimum 1 posiłkiem
Częstotliwość zajęć – zajęcia codzienne przez 5 – 7
dni w tygodniu
Stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na 1
uczestnika 40 zł/dzień
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego
podmiotu 40.000 zł
Kategorie kosztów bezpośrednich/programowych,
które mogą być pokryte z darowizny:
Koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem
pomieszczeń przeinaczonych na zajęcia np.
malowanie, zakup stolików i krzeseł,
Koszty związane z zapewnieniem materiałów i
sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i
piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt
sportowy itd.
Wynagrodzenie osób prowadzących zadanie np.
wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog
itd.
Wyżywienie beneficjentów
Transport i nocleg w przypadku wycieczek
Bilety wstępu np. do parku rozrywki czy muzeum
Wynajęcie obiektów sportowych
Ubezpieczenie
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Koszty pośrednie, które mogą by ć pokryte z
darowizny:
Czynsz za wynajęcie lokalu,
Opłaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda,
ogrzewanie, wywóz śmieci
Na pokrycie kosztów pośrednich może być
przeznaczone maksymalnie do 10% darowizny.
Wkład własny organizatora min. 10% kosztów
projektu.
Szczegóły na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/383147-program-grantowydzieci-ukrainy-organizacja-opieki-dziennej-dladzieci-uchodzcow.html
3. Nabór ofert w trybie art. 19a
Nabór od 13.05.2022 do 11.11.2022 23:59
Powiatowy
Wydział Polityki Społecznej
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
Wzmacnianie III sektora, Ekologia, zwierzęta,
Kultura i tradycja, Polityka społeczna, Ochrona
zdrowia, Bezpieczeństwo, Sport, czas wolny
§ 11 Programu współpracy powiatu słupskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

1. Na wniosek organizacji Zarząd może zlecić
wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację
zadania publicznego o charakterze ponadgminnym
spełniającego warunki określone w Ustawie.
2. Ofertę realizacji zadania publicznego składa się
za pośrednictwem serwisu witkac.pl.
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3. Oferta może być złożona w roku budżetowym, w
którym zadanie będzie realizowane w terminie
umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany
termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia zadania).
4. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest
posiadanie odpowiednich środków finansowych w
budżecie Powiatu na realizację zadania.
5. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w
sposób fachowy, oszczędny i terminowy.
6. Złożona oferta, w przypadku dostępnych
środków finansowych w budżecie Powiatu podlega
ocenie formalnej.
7. W odniesieniu do oferty niespełniającej
wymogów formalnych lub w przypadku braku
dostępnych środków finansowych w budżecie
Powiatu, Zarząd niezwłocznie przekazuje oferentowi
informację odpowiednio o niespełnieniu przez
oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych
środków finansowych umożliwiających realizację
wnioskowanego zadania.
8. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania
publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania
podejmuje Zarząd po upływie terminu składania
uwag dotyczących oferty.
9. Decyzja Zarządu jest podstawą do niezwłocznego
zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo
określającej warunki i termin realizacji zadania oraz
sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w
przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego
zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości
realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

Oferta powinna zostać złożona w wersji
elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie
papierowej należy dostarczyć ofertę lub
potwierdzenie złożenia oferty w ciągu dwóch dni
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roboczych - wygenerowane w systemie,
wydrukowane i opatrzone podpisami osób
reprezentujących organizację.

Szczegóły informacji na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/384678-nabor-ofert-w-trybieart-19a-384678.html
4. Pomoc finansowa na realizację celów
statutowych Kół Gospodyń Wiejskich
Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich
mogą składać wnioski o pomoc na koszty
działalności statutowej.
Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego
udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od
2018 r. i jest przeznaczona na realizację celów
statutowych kół.
Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022
roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania
środków przeznaczonych na realizację ww.
programu.
Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego
wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła
gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego
wniosku do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Informacja o naborze wniosków została zawarta
w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa - otwórz.otwiera się w nowej
karcie
Składanie wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół
gospodyń wiejskich należy składać do kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na
siedzibę koła, na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii
Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem
platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką
pocztową.
Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla
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koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy
ePUAP należy postępować analogicznie jak w
przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW.
Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej
składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl
oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie
internetowej Agencji: www.arimr.gov.plotwiera się w
nowej karcie, w zakładce "Co robimy" --> "Krajowy
Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich", w części
"Dokumenty niezbędne do wpisu do KRKGW"
(www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-dowpisu-do-krkgwotwiera się w nowej karcie).
Dodatkowe informacje o zasadach składania
dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy ePUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są
dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugiarimr-na-e-puapotwiera się w nowej karcie.
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła
gospodyń wiejskich może być złożony przez koło,
które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich.
Limit oraz wysokość pomocy
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa
przeznaczonych na pomoc finansową dla kół
gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.
Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby
członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy według danych wynikających z
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i
wynosi:
• 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich
liczy nie więcej niż 30 członków,
• 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich
liczy od 31 do 75 członków,
• 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich
liczy ponad 75 członków.
Uwaga: W przypadku zmiany liczby członków
koła w pierwszej kolejności w Biurze Powiatowym
ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła
należy złożyć wniosek o wpis koła gospodyń
wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków
koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy
finansowej dla koła gospodyń wiejskich.
Przyznawanie pomocy
Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń
wiejskich zobowiąże się do:
1. wykorzystania pomocy na realizację zadań, o
których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9
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listopada 2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich, do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie
sprawozdania z wydatkowania pomocy w
terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
3. zwrotu pomocy – w przypadku jej
niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, niewykorzystania
pomocy w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub
niewykonania zobowiązania w zakresie
rozliczenia pomocy przez przedłożenie
sprawozdania z wydatkowania pomocy w
terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
4. przechowywania dokumentów księgowych i
innych dokumentów, potwierdzających
prawidłowe wydatkowanie pomocy w
terminie do końca roku kalendarzowego
następującego po roku, w którym koło
gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany
rok, a w przypadkach wymagających
wyjaśnienia – także ich udostępniania na
żądanie kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, właściwego ze względu na
siedzibę koła.
Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą
przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art.
2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256).
Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować
pomoc na realizację zadań związanych z:
1. działalnością społeczno-wychowawczą i
oświatowo-kulturalną w środowiskach
wiejskich;
2. działalnością na rzecz wszechstronnego
rozwoju obszarów wiejskich;
3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na
rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
na wsi;
5. upowszechnianiem i rozwijaniem form
współdziałania, gospodarowania i
racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw
domowych;
6. reprezentacją interesów środowiska kobiet
wiejskich wobec organów administracji
publicznej;
7. rozwojem kultury ludowej, w tym w
szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
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Szczegóły na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/381589-pomoc-finansowa-narealizacje-celow-statutowych-kol-gospodynwiejskich.html
5. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
subregionie słupskim zaprasza do skorzystania ze
świadczonego wsparcia. Biuro OWES mieści się w
Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.).
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje
usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
(PES) obejmujących:
.1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);
.2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
.3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność
gospodarczą, której zyski wspierają realizację
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których
celem jest zatrudnianie;
.4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w
kontekście działań animacyjnych i formalizowania
struktur);
.5. przedsiębiorstwa społeczne (PS),
.6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST),
osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES,
w tym m.in.:
zasad uruchamiania PS,
1. możliwych do pozyskania środków na rozwój
przedsiębiorstwa społecznego,
2. zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez
PES,
3. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci
współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
4. zmieniających się przepisów prawa dotyczących
podmiotów ekonomii społecznej,
5. promowania przykładów dobrze prosperujących
PES, czy też partnerstw działających z udziałem PES
i partnerów społecznych.

Informacje udzielane są:
bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19
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1. telefonicznie - 59 840 29 20,
2. mailowo - cio@cio.slupsk.pl
3. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,
webinariów, konferencji.

Materiały informacyjne, w tym oferta OWES,
dostępne są
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) .
WSPARCIE DORADCZE
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne
oraz biznesowe.
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje
m.in.:
zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form
prawnych i typów),
1) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form
prawnych i typów),
2) rejestrowanie działalności PES,
3) zewnętrzne finansowanie PS i PES,
4) prowadzenie działalności statutowej ES.

Zakres tematyczny
obejmuje m.in.:

doradztwa

specjalistycznego

w zakresie prawnym: prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i
pośrednie w działaniach PES, obowiązki
pracodawcy względem pracowników
1. w
zakresie
księgowo
–
podatkowym:
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe
związane z prowadzoną działalnością, księgowość,
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
2. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją,
zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem
w PES i rozwiązywanie konfliktów
3. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł
finansowania działalności wraz ze wsparciem w
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe
4. w
zakresie
marketingowym:
planowanie
marketingowe,
kształtowanie
elastyczności
ofertowej, polityka kształtowania cen i
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja
strategii
marketingowej
przedsiębiorstw
społecznych, badania rynku, wypracowania i
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w
zakresie projektowania produktów i usług.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje
m.in.:
doradztwo branżowe, związane z przedmiotem
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej
lub/i statutowej odpłatnej
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1. poszukiwania partnerów, identyfikacji
rynkowych, przygotowania danych i ofert
2. przygotowanie i praca nad biznes planem,
3. negocjacje z instytucjami finansującymi.

nisz

WSPARCIE SZKOLENIOWE
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizacji
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na
celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii
społecznej,
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez
OWES obejmuje m.in.:
.1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych
i
podmiotów ekonomii społecznej
.2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne,
zarządzanie finansami,
.3. zarządzanie zasobami ludzkimi
.4. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności
w sferze ekonomii społecznej
.5. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie
klientów, itp.)
.6. budowanie powiązań kooperacyjnych
.7. restrukturyzacja działalności
.8. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym
.9. umiejętności
społeczne
(budowanie
sieci
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju
przedsiębiorstw
społecznych),
kompetencje
związane z pracą z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym
.10. szkolenia zawodowe i branżowe.

WSPARCIE
PRZEDSIĘBIORSTW
SPOŁECZNYCH
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego
wsparcia
przedsiębiorstw
społecznych
(PS).
Kompleksowa
usługa
wsparcia
polega
w
szczególności na:
pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz
oczekiwanych efektów działania,
1. pomoc w przygotowaniu planu działania
dostosowanego do specyficznych potrzeb
klientów,
2. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo,
wsparcie finansowe, itp.), polegającego na
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
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3. monitorowaniu wdrożenia planu działania,
4. ocenie rezultatów planowanych działań.

WSPARCIE FINANSOWE
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i
PES, w oparciu o stosowny regulamin. Regulamin
posiada kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne
udzielania
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego podlega
odrzuceniu,
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany
do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin
zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie
udzielenia
wsparcia finansowego.
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą
w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia
działalności gospodarczej przez PES.
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot,
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie
co
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia
finansowego.
WSPARCIE
NA
RZECZ
ROZWOJU
PARTNERSTWA
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in.
poprzez:
współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu
do adekwatnych do jego potrzeb i najwyższej
jakości usług (wymiana usług, współdziałanie na
rzecz PES),
1. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp
do wsparcia finansowego dla PES,
2. wymianę informacji dotyczącą najbardziej
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES,
3. wymianę doświadczeń.

Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami,
którzy mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
Zapraszamy!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
Miasta Słupska

e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel.: 59 840 29 20

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie słupskim.

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl,
serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej
Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych
podanych w treści wiadomości.
oprac. Małgorzata Kiernicka
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