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"RODZYNKI Z POZARZ

 Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarz
pomorskiego do udziału w czwartej edycji Konkursu 
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarz
z pozarządówki”. 

Przypominamy, Ŝe do głównych celów konkursu nale
- promowanie lokalnych inicjatyw społecznych
na terenie województwa kujawsko
- tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarz
przez nie działań, 
- wsparcie rozwoju niewielkich, pręŜ
miana tzw. „dobrych praktyk”. 
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, organizacje działaj
przepisów o stosunku Państwa do Ko
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalno
warunki: 
- są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,
- posiadają siedzibę albo oddział i 
- roczne przychody na działania statutowe w
(załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczaj
200 000,00 zł. 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieni
statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostan
Zgłoszenia do konkursu naleŜy składa
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduj

BliŜszych informacji o konkursie „Rodzynki z
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarz
ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

Uchwala_nr_14/218/11 
Formularz_zgloszeniowy 
Regulamin_Konkursu 

Zachęcamy do składania zgłoszeń. 
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"RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI" PO RAZ CZWARTY.

d Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko
czwartej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko

Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarzą

e do głównych celów konkursu naleŜą: 
promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarz

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi podejmowanych 

wsparcie rozwoju niewielkich, pręŜnie działających organizacji, których inicjatywy mog

konkursie zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, organizacje działaj
stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o

zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
 prowadzenie działalności poŜytku publicznego, które spełniaj

rednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu,
 prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko

roczne przychody na działania statutowe w 2010 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe 
cznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają  

 nagrody pienięŜne w wysokości do 3 tys. zł z przeznaczeniem na działalno
. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali wręczania nagród w

y składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r.  
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniŜej.  

konkursie „Rodzynki z  pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika 
Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 403, e

ń.  
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DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  

Biuro Pełnomocnika raz w miesiącu organizuje bezpłatne doradztwo z zakresu prawa i rachunkowości 
trzeciego sektora. Informacje o konkretnych terminach spotkań będą regularnie zamieszczane 
w dziale doradztwo dla ngo oraz w aktualnościach - na stronie internetowej: www.ngo.kujawsko-
pomorskie.pl 

Najbli Ŝsze doradztwo prawne*: 

12 kwietnia 2011 r. w godz. od 14.00 do 17.00 
10 maja 2011 r. w godz. od 14.00 do 17.00 

Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka 

Najbli Ŝsze doradztwo z zakresu rachunkowości i księgowości*:  

5 kwietnia 2011 r. w godz. od 14.00-17.00 

Porad udzielać będzie Jadwiga Kowalska - była dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Oddział 
Okręgowy w Toruniu 

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub 
zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych 
przyjmowane są telefonicznie pod numerem 56 62 18 403 oraz drogą elektroniczną na 
adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
  
Zachęcamy równieŜ do skorzystania z doradztwa w organizacjach pozarządowych: 
  
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej 
ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń 
tel./fax (56) 651 82 78, 
www.rces.torun.pl 
informacja o zakresie oferowanej pomocy tutaj 
  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK  
Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń 
tel/fax (56) 655 50 22  
e-mail: biuro@tlok.pl , www.tlok.pl 
informacja w o zakresie oferowanej pomocy tutaj 

Centrum Pomocy Organizacjom Pozarządowym 
Al. Niepodległości 4 (II piętro, pokój 226) 
88-100 Inowrocław 
tel. (52) 355 53 57 
e-mail: cpop@inowroclaw.pl 
 
czynne w dniach: 
Poniedziałek 12.00-20.00 
Środa 12.00-20.00 
Piątek 11.00-15.00 

informacja o zakresie oferowanej pomocy tutaj 

 

 



 

 

FORUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO  

15 czerwca 2011 roku w Centrum Targowym Park, przy Szosie Bydgoskiej 3 odbedzie się 
kolejne Forum Organizacji Pozarzadowych Województwa Kujawsko -Pomorskiego. 
Organizatorem Forum jest Ośrodek Tłok w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MOTYKA. 
Przedsięwzięcie sfinansuje Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Szczegóły dotyczące Forum podamy wkrótce na naszym portalu internetowym 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 
 

 

KONKURS "WOLONTARIAT W AKCJI" - TRWA NABÓR ZGŁOSZE Ń 

Ośrodek TŁOK wraz ze Stowarzyszeniem MOTYKA zaprasza organizacje pozarządowe 
oraz grupy nieformalne istniejące przy organizacjach lub instytucjach, mające siedzibę na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariat 
w akcji”. 
Celem konkursu jest wyłonienie 3 podmiotów, które w roku 2010 zorganizowały inicjatywę 
z największym udziałem wolontariuszy. Wyłonione organizacje otrzymają nagrody finansowe 
w wysokości 1000 zł . 

Termin składania formularzy: od 15.03.2011 do 15.05.2011  
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Forum Organizacji Pozarządowych 15 czerwca 
2011 r. 
 
Wymagane dokumenty naleŜy dostarczyć osobiście bądź pocztą na adres: 
Stowarzyszenie Kujawsk-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Pl. Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie 

Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin Konkursu 

Konkurs sfinansowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 
Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 
  

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

  
 


