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KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁ PRACY 
SAMORZĄDU WOJEWÓADZTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZ

Zarząd Województwa Kujawsko
przyjął projekty wieloletniego (2011 r. 
współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarz
podjętych uchwał, projekty poddajemy 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z pó

Program współpracy z organizacjami pozarz
regulującym współpracę sektora pozarz
organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczn
niezwykle waŜny. 

Uwagi moŜna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na 
formularzu konsultacji programu wieloletniego i formularzu konsultacji programu rocznego  
na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz poczt
na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
17 października 2011 r. 

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na ten temat pod linkiem 
pomorskie.pl/konsultacje-wieloletniego

W załączeniu: 

Projekt programu wieloletniego
Projekt programu rocznego 
Formularz konsultacji programu rocznego
Formularz konsultacji programu wieloletniego
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DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  
W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM  

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kontynuuje bezpłatne doradztwo  
z zakresu prawa i księgowości trzeciego sektora. Informacje o konkretnych terminach spotkań 
zamieszczane są w dziale doradztwo dla ngo oraz w aktualnościach - na stronie internetowej: 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

NajbliŜsze doradztwo prawne*: 
 
18 października 2011 r. w godz. od 14.00 do 17.00 

Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka 

 
NajbliŜsze doradztwo z księgowości*:  

18 października 2011 r. w godz. od 14.00 do 17.00 

Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska 

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem 
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 

PROPOZYCJA WOLONTARIATU AIESEC  

AIESEC to jedna z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie, 
licząca ponad 50 000 członków i działająca w 110 krajach. Posiada duŜe doświadczenie we 
współpracy z globalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, którym pomaga dotrzeć 
do wykształconych wolontariuszy z róŜnych stron świata. 

Głównym celem jest wprowadzenie w Ŝycie młodych ludzi zrozumienia międzykulturowego, 
poszerzenie ich horyzontów i pokazanie róŜnic między narodowościami, poglądami 
i religiami, występującymi na świecie oraz szerzenie tolerancji, pomaganie w rozwoju dzieci 
i młodzieŜy przez interakcję z obcokrajowcami. 

Podstawowe korzyści wynikające ze współpracy z AIESEC: 

• Wprowadzenie innowacyjności 
• Propagowanie idei wolontariatu 
• Realizowanie misji NGO poprzez działanie prospołeczne 
• Dodatkowy pomocnik do opieki i prowadzenia zajęć 
• Szansa nawiązania kontaktów z osobami innych narodowości 
• Okazja do nauki języka obcego 
• MoŜliwość poznania innej kultury 
• Wspieranie rozwoju młodych ludzi 
• Zwiększenie atrakcyjności wyjazdu dla uczestników obozu 
• Międzynarodowość w zasięgu ręki 



Więcej na stronie: www.aiesec.org/poland/torunumk/ oraz tutaj 
 
Kontakt  
Agnieszka Bauer 
Vice-Prezydent ds. Wolontariatu i Praktyk 
Tel.: 514 022 780 
E-mail: bauer.agnieszka@gmail.com 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka, Biuro 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 
  

 

 

 


