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1. Cele statutowe Federacji 

 

Postanowieniem z dnia 09 stycznia 2003 r roku pod sygn. Akt WA XII NS –

KRS/55568/18/54 wydanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Federacja została 

zarejestrowana pod numerem KRS 0000145699. 

 

Federacja jest jedyną mazowiecką organizacją sieciującą w województwie, 

zrzeszającą 74 różnych NGO-sów.  

Mazowia pozostaje członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

(OFOP) oraz Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).  

W 2019 r członkiem Zarządu WRZOS została przedstawicielka Federacji. 

 

Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w województwie mazowieckim 

stanowiącego podstawę budowy kapitału społecznego. 

 

Celem działania Federacji Mazowia jest wspieranie organizacji pozarządowych 

województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne 

z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich 

realizacji, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji 

pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności 

obywatelskiej. 

Federacja Mazowia jako organizacja parasolowa występuje w sprawach ważnych 

dla środowiska pozarządowego z woj. mazowieckiego. Przygotowuje opinie, 

stanowiska , prowadzi monitoring instytucji samorządowych oraz bieżące 

interwencje związane np. z nieprzestrzeganiem Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

Uchwałą 2/08/2020/ NWZC z dnia 3 sierpnia 2020 r. uzupełniło zarówno cele 

działania Federacji jak i sposób/formy realizacji. I tak, Federacja realizuje swoje cele 

również w obszarach: 

a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

b. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i ich integracji, 

c. działalności na rzecz inkluzji społecznej; 

d. działalności na rzecz równouprawnienia; 
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e. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości; 

f. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

g. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

h. turystyki i krajoznawstwa: 

i. profilaktyki i promocji zdrowia; 

j. działalności wspomagającej rozwój demokracji; 

k. działalności na rzecz budowania kapitału społecznego, rozwiązywania 

problemów społecznych i partycypacji obywatelskiej; 

l. współpracy międzynarodowej oraz działania na rzecz rozwoju kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami i integracji europejskiej. 

 

Federacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) organizowanie wymiany informacji i współpracy dwu i wielostronnej , 

(newslettery, info na stronie www i na portalu Federacji na fb), 

2) opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym,  

3) wspieranie członków Federacji Mazowia, 

4) prowadzenie szkoleń, 

5) wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Federacji Mazowia, 

6) organizowanie konferencji i seminariów, 

7) występowanie w imieniu swoich członków, 

8) powoływanie komisji problemowych, 

9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów nie 

nastawionych na zysk, 

10) inne działania służące realizacji celów statutowych. 

 

Zmiany Statutu zostały wpisane do KRS w dniu 25 stycznia 2021 roku. 
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2. Organy statutowe Federacji i sprawy kadrowe 

 

 

Skład Zarządu Federacji 

W 2020 r. Zarząd pracował w składzie: 

Karol Wittels – Prezes Zarządu od 11 czerwca 2018 r. do dnia 15 października 2020 r.  

Anna Czyżewska – Wiceprezeska Zarządu od 11 czerwca 2018 r. do dnia 5 

listopada 2020 r., od 6 listopada 2020 r. jako Prezeska Zarządu. 

Paulina Tramecourt - Wiceprezeska Zarządu od 11 czerwca 2018 r.  

Dorota Lenarczyk – Członek Zarządu od 30 czerwca 2020 r. 

 

Komisja Rewizyjna  

W 2019 r. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 

Jerzy Kwaczyński od 11 czerwca 2018 r. 

Grażyna Wiącek od 11 czerwca 2018 r. 

Teodor Sobczak od 11 czerwca 2018 r. 

 

Stały skład zespołu biura Federacji  

Grażyna Nartowska-Kijok - Dyrektorka Biura, koordynatorka projektów , członek 

Zarządu WRZOS 

Magdalena Kisiel – koordynatorka projektów, specjalistka do spraw rozliczeń  

Monika Mikołajczyk – księgowa Federacji 

Martyna Studzińska – trenerka, badaczka - od listopada 2020 r. 

 

W 2020 r. w Federacji pracowały na podstawie umowy o pracę następujące 

osoby: 

Anna Czyżewska  

Martyna Studzińska  

Magdalena Kisiel  

Pozostałe osoby – członkinie Zespołu, jak i osoby współpracujące przy realizacji 

projektów były zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Nie podpisano żadnych umów z wolontariuszami. 
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3. Działalność Zarządu  

 

W 2020 roku odbyły się 22 spotkania Zarządu Federacji - w dniach: 7 stycznia, 10 i 13 

lutego, 4, 9, 20, 27 marca, 27 kwietnia ,4 ,14, 17, 28, 29 maja, 16 czerwca, 2 lipca, 3 

sierpnia, 4 i 23 września, 15 października, 11 i 29 grudnia.  

Od połowy marca posiedzenia Zarządu odbywały się w większości przypadków on-

line ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Obrady Zarządu dotyczyły 

przede wszystkim:  

- podziału zadań i obowiązków w prowadzonych projektach, 

- monitorowania działalności Federacji w obszarze prowadzonych projektów jaki i 

zadań w ramach działalności gospodarczej,  

- uaktualniania statusu prowadzonych projektów,  

- opracowywania koncepcji nowych projektów,  

- organizacji Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

- organizacji MFIPU i spotkania organizacji członkowskich,  

- podziału zadań i obowiązków członkiń Zarządu, 

- uczestnictwa w pracach WRZOSu, 

- uczestnictwa w OFOPie, 

- podejmowania decyzji w zakresie bieżącej działalności i uchwał zgodnie z 

uprawnieniami Zarządu. 

 

Zarząd podjął następujące Uchwały  

1 

nr 1/01/2020 7 stycznia 

Do grona członków Federacji została przyjęta 

Fundacji DZIAŁAJ DO WOLI 

2 nr 2/01/2020 7 stycznia Przyjęcie Zasad Polityki Rachunkowości na rok 2020  

3 

nr 1/03/2020 4 marca 

Do grona członków Federacji została przyjęta 

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział 

Mazowiecki 

4 

nr 2/03/2020 9 marca 

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego Grażynie 

Nartowskiej –Kijok 

5 nr 3/03/2020 27 marca Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego – do 
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podpisania umowy z Orange - Grażynie 

Nartowskiej –Kijok 

6 

nr 1/05/2020 14 maja 

Do grona członków Federacji zostały przyjęta 

Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających 

Plecaczków 

7 

nr 2/05/2020 29 maja  

Do grona członków Federacji została przyjęta 

Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPEN ART. 

8 nr 3/05/2020 29 maja 
Aktualizacja Zasad Polityki Rachunkowości 

9 

nr 1/06/2020 16 czerwca 

Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania merytorycznego za 2019 r 

 

10 

nr 2/06/2020 16 czerwca 

Przyjęcie propozycji zmian w Statucie Federacji do 

przedstawienia w trakcie WZC 

11 

nr 1/07/2020 27 lipca 

Do grona członków Federacji zostały przyjęta 

Fundacja Strefa Szkoleń 

 

12 nr 2/07/2020 27 lipca Aktualizacja Zasad Polityki Rachunkowości 

13 nr 1/11/2020  6 listopada Podział obowiązków i funkcji w Zarządzie  

14 nr 1/12/2020 29 grudnia Zatwierdzenie protokołu likwidacji sprzętu i 

wyposażenia po spisie sprzętu z natury 

 

 

 

4. Informacja o prowadzonej działalności statutowej w 2020 r.  

 

 

W 2020 roku Federacja prowadziła działania wspierające organizacje 

pozarządowe. Dla realizacji tych działań złożyła w sumie 26 wniosków o 

dofinansowanie projektów – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, 

Narodowego Instytutu Wolności, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Biura Programu 

Niepodległa, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  
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W 2020 roku Federacja prowadziła następujące projekty:  

■ MAZOWIECKA KURATELA SPOŁECZNA finansowany ze środków NIW-PROO 

(kontynuacja z 2019r.), 

■ ZWRÓĆ SIĘ NA MIGRANTÓW I MIGRANTKI W projekt finansowany ze środków 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz ze środków NIW PROO 4, 

■ GLOBALNA EDUKACJA - Z CZYM TO SIĘ JE projekt finansowany ze środków 

Fundacji Edukacja Dla Demokracji, 

■ XVI MAZOWIECKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH zadanie finansowane ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 

■ MAZOWIECKIE NGO A # WIKTORIA 1920 projekt finansowany ze środków  Biura 

Programu Niepodległa, 

■ a także zadania zlecane w ramach działalności gospodarczej – badania i 

szkolenia (omówione w dalszej części Sprawozdania).  

 

Mazowiecka Kuratela Społeczna od 01 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

Celem projektu było: 

1. Wzmocnienie działań rzeczniczych na rzecz organizacji pozarządowych z 

obszaru województwa mazowieckiego oraz monitoring działań władz 

samorządowych w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2.  Wzmocnienie działalności Federacji Mazowia w zakresie oddziaływania, 

zwiększenia liczby organizacji członkowskich oraz sojuszników wspierających 

jej działania. 

3. Wzmocnienie i usprawnienie pracy biura Federacji. 

Dzięki zaangażowani badaczy przeprowadzających weryfikację dostępności 

informacji na stronach www, a także współpracy z organizacjami członkowskimi 

Federacji oraz współpracującymi ngo, a także dzięki wykorzystaniu Ustawy o 

Dostępnie do Informacji Publicznej monitorowaliśmy działania gmin, powiatów, 

miast oraz województwa w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Powstał raport podsumowujący sytuację ze 

wszystkich gmin w województwie.  

Nawiązaliśmy i rozwijamy współpracę z organizacjami sieciowymi: z Powiatowym 

Stowarzyszenie Animatorów Kultury z Łosic, Federacją DziałajMY z Żyrardowa, 

Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, 
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Stowarzyszeniem WARKA, Lokalną Grupą Działania Przyjazne Mazowsze, Lokalną 

Grupą Działania Kurpsie Razem, Lokalną Grupą Działania Zaścianek Mazowsza. 

Współpracowaliśmy z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.  

Prowadziliśmy wsparcie merytoryczne dla lokalnych organizacji zajmujących się 

monitorowaniem działań samorządów: poradnictwo, mentoring, warsztaty, w 

szczególności w zakresie współpracy finansowej, a także tworzenia i konsultowania 

programów współpracy, oraz odwoływania i unieważniania konkursów z powodu 

pandemii Covid. 

Zostały także przeprowadzone szkolenia, seminaria, debaty i warsztaty dla 

organizacji pozarządowych.  

Samodzielne lub wspólne z lokalnym partnerami przygotowywaliśmy pisma, opinie i 

zapytania do władz samorządowych dotyczące współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, w szczególności dotyczące sytuacji organizacji w okresie 

pandemii.  

Zostało wysłanych 40 opinii, pism i zapytań do władz samorządowych. 

Były prowadzone działania zwiększające liczbę organizacji członkowskich Federacji 

Mazowia: 

1. Chrześcijańska Służba Charytatywna  

2. Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków 

3. Fundacja DZIAŁAJ DO WOLI 

4. Fundacja na Rzecz Zbliżania Kultur Open Art 

5. Fundacja Strefa Szkoleń 

Federacja Mazowia wzięła udział w 2 lokalnych spotkaniach organizacji 

pozarządowych, gdzie prezentowała m.in. wyniki badań dotyczących kondycji 

sektora pozarządowego w województwie:  

- 12 września 2020 - III Forum Organizacji Pozarządowych na 5-lecie Federacji Rossa, 

- 17 września 2020 - III Regionalne Forum NGO w Jedlni-Letnisko (powiat radomski, 

woj. mazowieckie). 

Zostało zapewnione:  

- wynagrodzenie Dyrektora Biura Federacji  

- wynagrodzenie księgowej  

- wynagrodzenie specj. ds. rozliczeń finansowych  

- wsparcie eksperckie i realizacja działań o charakterze strategicznym 
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ZWRÓĆ SIĘ NA MIGRANTÓW I MIGRANTKI od 1 czerwca 2020 do 31 października 

2021 

W ramach projektu w 2020 r. powstał raport z badania sytuacji migrantów i 

migrantek w Polce, w Czechach i Słowacji w obszarze oferty kulturalnej oraz 

włączania ich w kulturalne działania lokalne w małych miejscowościach.  

 

GLOBALNA EDUKACJA Z CZYM TO SIĘ JE od 01 czerwca 2020 do 30 września 2020 

W ramach projektu "Edukacja Globalna - z czym to się je?" zostało przeprowadzony 

18-godzinny cykl szkoleniowy wprowadzający w tematykę edukacji globalnej, w 

której wzięło udział 15 osób - członków i członkiń, pracowników i pracowniczek oraz 

wolontariuszy i wolontariuszek organizacji pozarządowych z terenu woj. 

mazowieckiego. W warsztatach brały udział także osoby pracujące w instytucjach 

kultury, ponieważ okazało się, że interesuje je nasz projekt (a takiej oferty brakuje 

dal tej grupy odbiorców). 

Szkolenia były prowadzone w formie webinarów i pozwoliły zapoznać się z 

tematyką edukacji globalnej osobom i organizacjom pozarządowym z mniejszych 

ośrodków na terenie woj. mazowieckiego, które wcześniej z tą tematyką nie 

pracowały. 

 

XVI MAZOWIECKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH  

Federacja zorganizowała największe doroczne spotkanie organizacji 

pozarządowych z woj. mazowieckiego. Wzięło w nim udział 67 organizacji i instytucji 

i 92 osoby bezpośrednio uczestniczące. Wydarzenie trwało 7,5 godziny (9.00 – 

16.30) i obejmowało 10 wykładów, warsztatów i spotkań, w tym w formie open-

space, a dodatkowo także "Partycypację kulinarną" (w której wzięło udział 5 

organizacji). Forum odbyło się w” realu” , we wrześniu 2020 r., w Teatrze Muzycznym 

na warszawskiej Pradze. 

 

MAZOWIECKIE NGO A # WIKTORIA 1920  

Celem projektu było włączenie obywateli (poprzez bezpośrednie włączenie 

organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego) we współtworzenie 

obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez upowszechnianie wiedzy na jej 

temat i wspólnotowego świętowania, a także krzewienie współpracy między 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury na poziomie regionalnym (m.in. 
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na terenie woj. mazowieckiego), oraz upowszechnianie wiedzy o bitwie 

warszawskiej uwzględniając kontekst lokalny. W ramach projektu grupa 34 osób - 

przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięła udział w 3 dniowych warsztatach 

i wizycie studyjnej poświęconych zwiększaniu swojej wiedzy na temat bitwy 

warszawskiej i jej wpływu na historię lokalną Mazowsza. Spotkanie warsztatowe 

odbyło się w hotelu TRYLOGIA w Zielonce - około 6 km od Warszawy, w dniach 1-3 

października 2020r. Uczestnicy mieli zapewniony nocleg, wyżywienie, sale 

wykładowe w pełni wyposażone w nieodzowne narzędzia oraz catering w trakcie 

warsztatów. W projekcie zapewniliśmy także możliwość zwrotu kosztów podróży. 

Wybór miejsca był celowy ze względu na bliskość Ossowa gdzie odbyła się jedna z 

głównych walk Bitwy Warszawskiej. W ramach projektu osoby uczestniczące wzięły 

udział w wizycie studyjnej w Ossowie oraz w Wołominie.  

 

Pozostała działalność Federacji Mazowia 

Konsultacje  

Federacja Mazowia rokrocznie angażuje się w konsultacje i opiniowanie 

dokumentów, polityk i strategii ważnych z punktu widzenia organizacji 

pozarządowych w perspektywie regionalnej oraz ponadregionalnej. W roku 2020 

Federacja wzięła udział w konsultacjach regulaminów konkursów ogłaszanych 

przez m.st. Warszawa (KDS ds. organizacji wspierających). 

 

Reprezentacja w ciałach dialogu i udział w spotkaniach z administracją publiczną 

oraz organizacjami pozarządowymi:  

Grażyna Nartowska-Kijok reprezentowała Federację podczas posiedzeń KSD ds. 

organizacji wspierających oraz podczas posiedzeń Zarządu WRZOSu i na spotkaniu 

strategicznym jego organizacji członkowskich. 

 

Prowadzenie platformy informacyjnej dla mazowieckich organizacji 

pozarządowych 

■ Newsletter dla organizacji członkowskich zawierający m.in. aktualności Federacji, 

informacje o działaniach podejmowanych przez organizacje członkowskie oraz 

inne organizacje, a także informacje na temat ogólnopolskich, regionalnych i 

subregionalnych konkursów dotacyjnych,  



 Federacja Mazowia 

12 
 

■ Newsletter WRZOSu , do którego Federacja przygotowywała wsad informacyjny o 

podejmowanych działaniach, 

■ Strona internetowa Federacji: www.mazowia.org.pl - nowa, aktualizowana pod 

kątem bieżących wydarzeń i istotnych dla trzeciego sektora informacji, 

■ Fanpage Federacji na portalu Facebook, 

■ akcje informacyjne dla EURODESKU, 

Federacja udziela bezpłatnie informacji, porad, wskazówek dotyczących Programu 

tj. informacji europejskiej dla młodzieży dotyczącej edukacji, wolontariatu (w tym 

EKS), pracy, staży, szkoleń, mobilności i grantów na działania „młodzieżowe”.  

 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

 

 

W 2020 r Federacja w ramach działalności gospodarczej realizowana następujące 

zadania:  

Lp. Zamawiający Zakres umowy 

1 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Zaścianek Mazowsza 

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 
śródokresowego (mid-term) Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 
Mazowsza” na lata 2016-2023. 

2 
Miejski Ośrodek Kultury 
Amfiteatr  

Przeprowadzenie spotkań informacyjno- 
warsztatowych „Jak realizować projekty z edukacji 
kulturalnej?” w ramach projektu „Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021-mazowieckie”.  

3 Narodowy Instytut Dziedzictwa  
Stworzenie broszury informacyjnej na temat 
organizacji wydarzeń na Europejskie Dni Dziedzictwa. 

4 

Parafia Rzymskokatolicka św. 
Piotra z Alkantary i św. 
Antoniego z Padwy 

Przeprowadzenie szkolenia "Zarządzanie i 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego". 

5 

Federacja Ruch Organizacji  
na rzecz Społecznej Aktywności 
ROSA 

Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów oraz 
wystąpienie eksperckie, podczas III Forum Organizacji 
Pozarządowych Północnego Mazowsza w dniu 
12.09.2020 r.  

6 Narodowe Centrum Kultury  

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 
pracowników instytucji biorących udział w programie 
"Zaproś nas do siebie". 

7 Łódzki Dom Kultury 

Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji 
programu Bardzo Młoda Kultura. Łódzkie oraz 
przygotowanie raportu podsumowującego. 
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8 Narodowe Centrum Kultury  

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line 
"Fundusze na kulturę. Szkolenie na start"  oraz 
przygotowanie scenariusza szkolenia. 

9 WRZOS  

Organizacja seminarium regionalnego w dniu 2 
października 2020 r. w sprawie deinstytucjonalizacji 
usług społecznych. 

10 Fundacja Zaczyn 
Prowadzenie 5 tematycznych warsztatów dla 
seniorów.  

11 Narodowe Centrum Kultury  
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online 
"Infrastruktura domów kultury". 

12 Narodowe Centrum Kultury  

Stworzenie treści kursu - digital learning experience 
dotyczącego pozyskiwania środków finansowych na 
działania kulturalne, przygotowanie opisu kursu oraz 
skryptu. 

13 Mazowiecki Instytut Kultury  

Przeprowadzenie programu towarzyszenia dla 
wybranej instytucji kultury (łącznie 15 h w 
indywidualnej pracy z instytucją) oraz opracowanie 
raportu z programu towarzyszenia z rekomendacjami 
dla Instytutu 

14 Park Kultury w Bydgoszczy 
Szkolenie on line na platformie zoom z przygotowania 
wniosków do programów MKiDN. 

15 

Żyrardowska Federacja 
Organizacji Społecznych 
"DZIAŁAJ.MY"  

Doradztwo przy opracowywaniu strategii rozwoju 
organizacji społecznych. 

16 
Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego. 

 

6. Wyniki finansowe Federacji w 2019 r. 

 

Działania statutowe Federacji MAZOWIA w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku 

były finansowane z następujących źródeł:  

■ ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;  

■ ze środków FED 

■ ze środków MKiDN Biuro Programu Niepodległa 

■ ze środków NIW-PROO 

■ z działalności gospodarczej 

 

Przychody Federacji w 2020 r. wyniosły 337 300,26 zł, w tym z działalności statutowej 

188 891,31 zł, a działalności gospodarczej 141 100,- zł. Przychody z umorzenia 

składek ZUS wyniosły 7 308,95 (marzec, kwiecień 2020 r.) 



 Federacja Mazowia 

14 
 

Koszty Federacji w 2020 r. wyniosły 337 172,81 zł , w tym z działalności statutowej 222 

985,60 zł, z działalności gospodarczej 110 694,49 oraz pozostałe koszty 3.494,72 zł.  

Federacja zamknęła rok 2020 zyskiem w wysokości 127,45 zł. 

Zarząd nie przewiduje w 2021 roku zagrożeń dla działalności Federacji 

 

 

7. Działania Federacji planowane na 2021 r. 

 

 

Federacja w 2020 r. kontynuuje działania statutowe:  

 

■ realizuje projekt w ramach Funduszy Wyszehradzkich „ Zwróć się na migrantów i 

migrantki”, który został przedłużony do 31 października br. ze względu na sytuację 

epidemiologiczną, 

■ realizuje projekt „Mała szkoła zarzadzania NGO” w ramach programu RITA , od 1 

marca 2021 przedłużony termin do 30 września br. ze względu na sytuację 

epidemiologiczną oraz sytuację na Białorusi, 

■ realizuje projekt „#Mazowiecka Aktywacja – konkurs grantowy dla działających 

lokalnie „ w ramach zadania publicznego „Wspieranie rozwoju aktywnych 

społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu” Urzędu 

Marszałkowskiego, (15.05.2021 – 31.12.2021) 

■ realizuje projekt „Okno „za granicę” dla mazowieckich ngo” w ramach zadania 

publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami” (15.08.2021 - 15.11.2021) 

■ realizuje projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko - XVII Mazowieckie 

Forum Inicjatyw Pozarządowych 2021 ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

(15.07.2021 - 15.10.2021) 

■ realizuje projekt „Mazowiecka koalicja na rzecz dialogu JST i NGO” z Programu 

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) (20.03.2021 

– 15.01.2024 
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■ kontynuuje współpracę z Parytetowym Związkiem Socjalnym Berlina – wspólny 

projekt w zakresie integracji europejskiej (wizyta studyjna organizacji 

członkowskich w Niemczech rozstrzygnięty pozytywnie) 

■ do dnia WZC złożyła w sumie 12 wniosków o dofinansowanie projektów. 

 

 

Sprawozdanie opracowała Grażyna Nartowska-Kijok 

Warszawa, 1 września 2021 


