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FORUM ORGANIZACJI POZARZ

15 czerwca 2011 roku w Centrum Targowym Park, przy Szosie Bydgoskiej 3 
odbędzie się kolejne Forum Organizacji Pozarz
Pomorskiego. Organizatorem Forum jest Kujawsko
Pozarządowych TŁOK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MOTYKA. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do uczestnictwa. Program Forum i
zamieszczamy poniŜej. 
 
Podpisane formularze zgłoszeniowe nale
tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Kujawsko
Pozarządowych TŁOK, Pl. Św. Katarzyny 9, 87
Program Forum 
Formularz zgłoszeniowy 
 
Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko
ze środków budŜetu Województwa Kujawsko

RODZYNKI Z POZARZ

W dniu 5 maja 2011 r. odbyło si
Marszałka Województwa Kujawsko
realizowane przez organizacje pozarz

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w
określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie 
poszczególnych członków Kapituły, umo
które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego 
etapu konkursu zakwalifikowano 15 projektów, spo
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i z Pozarządówki" – trwają wizytacje. 
Doradztwo dla organizacji w Urzędzie Marszałkowskim. 

III Sesja Plenarna Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 

e szkolenie: „POKAśMY SIĘ!  Jak zorganizowa

FORUM ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO
POMORSKIEGO  

Centrum Targowym Park, przy Szosie Bydgoskiej 3 
Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko 

Organizatorem Forum jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem MOTYKA. Zapraszamy 

tnych do uczestnictwa. Program Forum i formularz zgłoszeniowy 

larze zgłoszeniowe naleŜy dostarczyć osobiście lub przesłać
 na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń do dnia 25 maja 2011 r. 

ądowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego sfinansowane je
ojewództwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu nr 14/2011.

RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI – TRWAJĄ WIZYTACJE 

W dniu 5 maja 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne 

je pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki". 

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w
regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składają

poszczególnych członków Kapituły, umoŜliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, 
które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego 
etapu konkursu zakwalifikowano 15 projektów, spośród  28 zgłoszonych na konkurs. Jeden 
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 WIZYTACJE  

 pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę 
na najlepsze inicjatywy społeczne 

dówki".  

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria 
redniej, składającej się z ocen 

wyłonienie inicjatyw, 
które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego 

nych na konkurs. Jeden 



wniosek nie spełnił kryteriów formalnych. Obecnie trwają wizytacje w organizacjach, których 
projekty zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. 

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy 
o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe 
składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie 
do 19 maja 2011 r.  do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247.  
 
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu czerwcu br. 

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” 
dziękujemy za udział  i gratulujemy zaangaŜowania w działalność społeczną. 

Do pobrania: 

Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu 
 

 
DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  

Biuro Pełnomocnika raz w miesiącu organizuje bezpłatne doradztwo z zakresu prawa 
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 

NajbliŜsze doradztwo prawne*: 

7 czerwca 2011 r. w godz. od 14.00 do 17.00 

Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka 

*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 

 

10 CZERWCA III SESJA PLENARNA RADY ORGANIZACJI POZA RZĄDOWYCH 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

Efektem pracy członków Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego III kadencji, jest projekt nowego regulaminu pracy Rady. Jedną z głównych 
zmian, jest propozycja zmiany nazwy organu z dotychczasowej Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Sejmik Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt regulaminu został poddany 
konsultacjom, które trwały do końca marca bieŜącego roku. Z ostatecznym kształtem projektu 
nowego regulaminu moŜna zapoznać się tutaj. 

W dniu 10 czerwca 2011 r. odbędzie się juŜ trzecia Sesja Plenarna ROP, podczas której 
delegaci zadecydują o przyjęciu projektu. 



 

BEZPŁATNE, JEDNODNIOWE SZKOLENIE: „POKA śMY SIĘ!  JAK 
ZORGANIZOWA Ć SKUTECZNĄ KAMPANI Ę SPOŁECZNĄ?”  

W imieniu Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu, serdecznie zapraszamy 
do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu: „POKAśMY SIĘ!  Jak zorganizować 
skuteczną kampanię społeczną?” na które zapraszamy przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz osoby zainteresowane podjęciem działań w trzecim sektorze z 
województwa kujawsko-pomorskiego.  

 Oferujemy dla Państwa dwa terminy szkoleń: 

 •  24 maja 2011 roku – Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13 w Toruniu w godz. 9.00 
do 16.00; 

 • 25 maja 2011 roku – Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej, ul. Gdańska 5 
w Bydgoszczy, w godz. od 9.00 do 16.00;  

Szkolenie dotyczy planowania, pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych oraz 
realizacji skutecznych kampanii społecznych przez organizacje pozarządowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem kampanii o profilu ekologicznym. Szkolenie będzie prowadzone przez 
przedstawiciela Fundacji Świętego Mikołaja z Warszawy (www.mikolaj.org.pl) znanej z 
realizacji takich kampanii i programów, jak: „Mama w pracy”, „Solidarni”, „Grunt to 
rodzina”. Szczegóły dotyczące szkolenia zawarte są w programie.  

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do 
23 maja br. faksem (56 651 82 78) lub mailem (biuro@rces.torun.pl). Uczestnikom 
zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch. Liczba miejsc jest 
ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

do pobrania: 
 
Karta_zgłoszeniowa 
 

Program_szkolenia 

 

 

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 
  

 


