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1. Rodzynki z pozarządówki” termin na zgłaszanie inicjatyw upływa 10 kwietnia; 

2. Wyniki kolejnych otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa 

na 2013 rok; 

3. „1% dla naszego regionu” – kontynuujemy kampanię informacyjną; 

4. I REGIONALNE DNI PSYCHOTERAPII 19 – 25 kwietnia 2013 r. - PSYCHOTERAPIA NIE GRYZIE; 

5. Dobry wolontariat. 

 

 
"Rodzynki z pozarządówki - składanie wniosków tylko do 10 kwietnia 2013 r. 

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego. 

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2012 

roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu, 

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, 

3) roczne przychody na działania statutowe w 2012 r., wykazane w sprawozdaniu 

finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł. 

Nowością tegorocznej edycji jest wyższa suma przychodów (300 tys. zł) umożliwiająca udział  

w konkursie szerszemu gronu organizacji z naszego regionu. 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu. 

 
 
 
 



 

Wyniki kolejnych otwartych konkursów ofert 

Znamy wyniki kolejnych otwartych konkursów ofert ogłoszonych na rok 2013  

Wyniki dotyczą następujących konkursów: 

otwarty konkurs ofert nr 13/2013 uchwała z dnia 20 marca 2013 r. 

otwarty konkurs ofert nr 14/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku dotyczących działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie 

określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie pod nazwą: FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

otwarty konkurs ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: REHABILITACJA ZAWODOWA  
I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

UWAGA KONKURS NR 17/2013 UNIEWAŻNIONY  

otwarty konkurs ofert nr 18/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu 

pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 

Więcej informacji na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce otwarte konkursy 

ofert – zapraszamy do zapoznania się z zawartością. 

 

 
„1% dla naszego regionu” 

Kontynuujemy kampanię „1% dla naszego regionu” – zachęcamy podatników, aby 

przekazywali 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszego 

regionu. Pamiętaj – nic Cię to nie kosztuje !!! 

Jeśli chcesz przekazać 1% ze swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 

możesz to zrobić już teraz... 

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, działających na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj 



Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej 

Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na 

dzień 14 lutego 2013 r.(data opublikowania listy na stronie internetowej Departamentu 

Pożytku). 

Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj 

Pod podanymi linkami znajduje się również wzór jak wypełnić odpowiednie pola w PIT. 

Jeszcze raz zachęcamy do przekazania swojego podatku na organizację pożytku publicznego  

z naszego województwa.  

 
I REGIONALNE DNI PSYCHOTERAPII 19 – 25 kwietnia 2013 r. 

PSYCHOTERAPIA NIE GRYZIE 
 

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zaprasza na  

I REGIONALNE DNI PSYCHOTERAPII pod hasłem „PSYCHOTERAPIA NIE GRYZIE”, które odbędą 

się w dniach 19 – 25 kwietnia.  

Przedsięwzięcie współorganizowane jest przez Urząd Miasta Torunia, Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne, Wyższą Szkołę Bankową oraz kino Niebieski Kocyk przy 

studenckim klubie Od Nowa w Toruniu. Nad całością wydarzenia honorowy patronat objął 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. 

Niekorzystne doświadczenia, często zmieniają bieg naszego życia, wpływają na 

funkcjonowanie jednostki, ale też zmieniają relacje rodzinne. Trudności emocjonalne, zmiany 

w funkcjonowaniu, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych – 

wymagają wsparcia – w  tedy ważny jest dostęp do fachowej pomocy psychologicznej. Celem 

przedsięwzięcia jest edukacja dotycząca zdrowia psychicznego i sposobów dbania o nie  

w wypadku przeżywania trudności, próba odpowiedzi na pytanie skąd biorą się problemy  

i jak sobie z nimi radzić; edukacja dotycząca poradnictwa psychologicznego i psychoterapii; 

przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania długofalowej pomocy 

psychoterapeutycznej oraz umożliwienie wszystkim chętnym osobom nieodpłatnych 

jednorazowych wizyt w ośrodkach psychoterapii oraz gabinetach psychoterapeutycznych na 

terenie Torunia, Włocławka i Inowrocławia. Przedsięwzięciu towarzyszyć będą prelekcje  

i warsztaty prowadzone przez znanych specjalistów oraz projekcje filmowe czy czytanie bajek 

terapeutycznych.  

 
Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia w ramach  

I Regionalnych Dni Psychoterapii! 
W załączeniu: 

• Program 

• Konsultacje/warsztaty 

 

Pokaż, że Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom! 



 

Jeśli twoja organizacja współpracuje z wolontariuszami lub chce rozpocząć taką współpracę, 

zajrzyj koniecznie na www.dobrywolontariat.pl. Portal powstał, aby wspierać organizacje 

pozarządowe i instytucje publiczne w wypracowywaniu dobrych standardów współpracy 

z wolontariuszami. W zakładce „Sprawdź się” można zapoznać się z zasadami dobrej 

współpracy oraz samodzielnie ocenić przyjazność organizacji względem wolontariuszy. 

Organizacje, które znają i spełniają zasady dobrej współpracy mogą ubiegać się o certyfikat 

„dobry wolontariat”. 

 

SPRAWDŹ SIĘ i pokaż innym, że Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom! 
 

 

 
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 

 


