
 

 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/342/15 
Zarządu Województwa Kujawsko-  
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S p r a w o z d a n i e  

 

z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w  2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą NR XLIII/709/13 z dnia              

18 listopada 2013 roku, przyjął „Program współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”, zwany dalej Programem. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r., poz. 1118,  

z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania 

corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z założeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłożenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o sposobie 

realizacji Programu.  

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel ów realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące priorytetowe obszary 

zadań publicznych: 

1) pomoc i integrację społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia, 

3) profilaktykę uzależnień, 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) edukację, oświatę i wychowanie, 

6) edukację regionalną, 

7) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

8) kulturę fizyczną i sport, 

9) turystykę i krajoznawstwo, 

10) rozwój wiejskich wspólnot i społeczności lokalnych, 

11) edukację ekologiczną, 

12) pielęgnowanie tradycji narodowej, 

13) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

14) rozwój ekonomii społecznej, 

15) wzmocnienie współpracy międzynarodowej organizacji pozarządowych.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie 

ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się  

w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). Na zadania realizowane  

w 2014 r. ogłoszono 22 otwarte konkursy ofert. Ponadto zlecano zadania z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym. Ponadto realizowano zadania 

wieloletnie, na które podmioty otrzymały dofinansowanie w latach ubiegłych. 

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów (w tym na 

zadania wieloletnie) oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 7 047 939 zł1,  

z tego podmioty dotowane wykorzystały 6 972 134,12 zł2, co stanowi 98,92% kwoty 

przekazanej. Przyczyny niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe związane 

były z rezygnacją z realizacji zadania, zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem 

części dotacji z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania. W ramach przyznanych dotacji  

z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego 571 podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego zrealizowało 600 projektów. 

 
 
1. Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w 2014 roku w trybie konkursowym – zadania jednoroczne  
 

l.p. Numer i nazwa konkursu 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

 
Wysokość 

wykorzystanyc
h środków  

w zł 

1. 

Konkurs ofert nr 1/2014    
„W zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego” 
Rozdział:  92195 

194 84 84 193 84 84 871 000,00 870 481,06 

2. 

Konkurs ofert nr 2/2014    
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej i sportu” 
Rozdział:  92605 

161 88 88 139 80 80 556 000,00 554 345,20 

                                                 
1
 W tym 500 000,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, natomiast 138 700 zł stanowią środki z budżetu państwa. 
2
 W tym 499 549,92 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, natomiast 138 700 zł stanowią środki z budżetu państwa. 



 

 

 

l.p. Numer i nazwa konkursu 
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3. 

Konkurs ofert nr 3/2014  
„Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych  
w Województwie Kujawsko-
Pomorskim” 
Rozdział:  85154 

51 26 26 42 23 23 260 000,00 259 190,07 

4. 

Konkurs ofert nr 4/2014  
“Przeciwdziałanie 
narkomanii  
w Województwie Kujawsko-
Pomorskim”  
Rozdział:  85153 

29 18 18 19 13 13 300 000,00 300 000,00 

5. 

Konkurs ofert nr 5/2014  
„Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii  
i innych uzależnień” 
Rozdział:  85154 

16 12 12 13 9 9 80 000,00 80 000,00 

6. 

Konkurs ofert nr 6/2014 

„Wspieranie zajęć 
rozwojowych dla dzieci  
i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” 
Rozdział:  85295 

109 56 56 109 56 56 263 000,00 261 245,54 

7. 

Konkurs ofert nr 7/2014 
„Wspieranie prac 
wychowawczych z dziećmi            
i młodzieżą realizowanych 
przez organizacje 
młodzieżowe” 
Rozdział:  85295 

21 15 15 21 15 15 380 000,00 380 000,00 

8. 

Konkurs ofert nr 8/2014 
„Wspieranie aktywizacji  
i integracji społecznej 
seniorów” 
Rozdział: 85295 

84 36 34 84 36 34 90 000,00 82 513,81 

9. 

Konkurs ofert nr 9/2014 
„Wsparcie działań  
z zakresu opieki nad 
osobami przewlekle 
chorymi” 
Rozdział:  85395 

29 27 26 29 27 26 300 000,00 293 746,65 

10 

Konkurs ofert  
nr 10/2014 
„Ochrona i promocja 
zdrowia” 
Rozdział:  85149 

41 11 11 40 11 11 56 000,00 55 931,03 

11. 

Konkurs ofert  
nr 11/2014 
„Upowszechnianie turystyki  
i krajoznawstwa” 
Rozdział:  63003 

84 32 32 62 22 22 114 043,00 113 946,72 

12. Konkurs ofert  2 1 1 5 3 3 20 000,00 19 994,36 
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nr 12/2014 
„Fundusz pożyczkowy 
szansą dla NGO – 
Prowadzenie punktu 
konsultacyjno-doradczego” 
Rozdział: 75095   

13.  

Konkurs ofert  
nr 13/2014 
„Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
finansowanych z funduszy 
zewnętrznych”   
Rozdział:  75095 

9 6 6 10 7 7 77 800,00 77 800,00 

14. 

Konkurs ofert  
nr 14/2014  
„Forum Organizacji 
Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego” 
Rozdział:  75095 

1 1 1 1 1 1 30 000,00 29 089,42 

15. 

Konkurs ofert  
nr 15/2014 
„Rehabilitacja zawodowa  

i społeczna osób 
niepełnosprawnych”  
(środki PFRON)  
Rozdział:  85324 

48 43 43 48 43 43 450 000,00 449 613,92 

 
16. 

Konkurs ofert  
nr 16/2014 
„Ochrona zdrowia 
psychicznego” 
Rozdział:  85149 

13 5 5 13 5 5 23 000,00 22 990,79 

17. 

Konkurs ofert  
nr 17/2014 
„Wspieranie dostępu dzieci  
i młodzieży do wczesnej 
wielospecjalistycznej 
interwencji  
w niepełnosprawność” 
Rozdział: 85395  

17 11 11 17 11 11 100 000,00 100 000,00 

18. 

Konkurs ofert  
nr 18/2014  
„Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie”  
Rozdział:  85205 

11 7 7 11 7 7 40 000,00 39 303,63 

19. 

Konkurs ofert nr 
19/2014 
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej i sportu” 
Rozdział: 92605 

77 72 72 77 72 72 1 443 660,00 1 439 618,11 

20. 
Konkurs ofert  
nr 20/2014 
„Programy Sportu 

1 1 1 1 1 1 553 340,00 553 340,00 
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powszechnego” 
Rozdział: 92605  

21. 

Konkurs ofert  
nr 21/2014  
„Programy Sportu 
powszechnego”  
Rozdział:  92605 

1 1 1 1 1 1 335 868,00 329 157,31 

22. 

Konkurs ofert nr 
22/2014 
„Programy Sportu 
powszechnego” 
Rozdział: 92605 

1 1 1 1 1 1 136 258,00 92 030,15 

 
 Łącznie 

 
1000 554 551 936 528 525 6 479 969,00 6 404 337,77 

 
 
2. Zestawienie zadań wieloletnich zleconych przez Samorząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w 2014 r. trybie konkursowym, w części dotyczącej 2014 r.  
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1. 

Konkurs ofert nr 1/2012    
„W zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego” 
Rozdział:  92195 

2 2 2 2 2 2 115 000,00 115 000,00 

2. 

Konkurs ofert nr 
10/2012    
„Ochrona i promocja 
zdrowia” 
Rozdział:  85149 

1 1 1 1 1 1 4 000,00 4 000,00 

3. 

Konkurs ofert nr 
12/2012  
„Wspieranie działań w 
zakresie opieki adopcyjno-
wychowawczej” 
Rozdział:  85226 

2 2 2 2 2 2 138 700,00 138 700,00 

4. 

Konkurs ofert nr 
13/2013  
„Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych” 
Rozdział:  75095 

1 1 1 1 1 1 7 200,00 7 200,00 

5. 
Konkurs ofert nr 
16/2012  

2 2 2 2 2 2 17 000,00 17 000,00 
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„Ochrona zdrowia 
psychicznego” 
Rozdział:  85149 

 
 

Łącznie 
8 8 8 8 8 8 281 900,00 281 900,00 

 
 
3. Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego    
w 2014 roku w trybie uproszczonym.  
 

 

Nazwa zadania publicznego 
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W zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 
Rozdział:  92195 

18 8 8 15 8 8 64 000,00 64 000,00 

Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim 
Rozdział:  85154 

4 2 2 4 2 2 19 900,00 19 900,00 

Przeciwdziałanie narkomanii  
w Województwie Kujawsko-
Pomorskim 
Rozdział:  85153 

7 6 6 5 5 5 50 000,00 50 000,00 

Wspieranie zajęć rozwojowych dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
Rozdział:  85295 

6 6 6 6 6 6 36 840,00 36 839,51 

Wspieranie prac wychowawczych  
z dziećmi i młodzieżą realizowanych 
przez organizacje młodzieżowe 
Rozdział:  85295 

2 2 2 2 2 2 20 000,00 20 000.00 

Wspieranie aktywizacji 
i integracji społecznej seniorów 
Rozdział: 85295 

3 3 3 3 3 3 10 000,00 9 890,84 

Upowszechnianie turystyki  
i krajoznawstwa 
Rozdział:  63003 

13 6 6 8 4 4 35 330,00 35 330,00 

Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych 
(środki PFRON)  
Rozdział:  85324 

13 8 8 12 8 8 50 000,00 49 936,00 

Łącznie 66 41 41 55 38 38 286 070,00 285 896,35 

 

 
 



 

 

4. Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowanych przez organizacje  
pozarządowe w latach 2011– 2014.  

 

Tryb konkursowy 
 

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu 
ofert) 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

 
Ilość złożonych 
projektów 

1249 1191 1104 1008 28 77 76 66 

 
Ilość projektów 
wybranych do 
realizacji 

561 509 544 562 28 52 53 41 

 
Ilość projektów 
zrealizowanych 

557 499 535 559 28 50 52 41 

 
Ilość podmiotów, 
które złożyły 
oferty 

1007 1007 932 944 25 71 64 55 

 
Ilość podmiotów, 
którym przyznano 
dotację 

519 482 509 536 25 51 47 38 

 
Ilość podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

517 472 501 533 25 49 46 38 

 
Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

5 155 700,00 4 906 555,00 5 247 446,60 6 761 869,00 193 803,00 383 104,60 367 194,08 286 070,00 

 
Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

5 086 520,37 4 850 864,47 5 148 793,69 6 686 237,77 189 082,42 368 739,60 356 130,08 265 896,35 



 

 

5. Wysokość wkładu własnego organizacji poniesionego na realizację projektów w 2014 roku. 

  konkursy tryb uproszczony projekty wieloletnie łącznie 

wkład finansowy 10 865 292,82 313 750,48 899 968,34 12 079 011,64 

wkład osobowy 617 813,77 35 081,00 16 300,00 669 194,77 

Razem 11 483 106,59 348 831,48 916 268,34 12 748 206,41 

 
 
 
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2014. 
 

1) Pomoc i integracja społeczna 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 6/2014 „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci 
 i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.    
i o wolontariacie

3
 oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie  
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

103 6 109 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

50 6 56 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

50 6 56 

Wysokość 
przyznanych środków 
w zł 

226 000,00 37 000,00 263 000,00 

                                                 
3
 tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego. 
 



 

 

 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

224 245,54 37 000,00 261 245,54 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

363 367,98 63 031,08 426 399,06 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

73 663,00 10 765,00 84 428,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu organizowane były wycieczki, kolonie, półkolonie  
w okresie letnim oraz warsztaty, kółka zainteresowań, zajęcia muzyczne, 
kursy językowe, zajęcia integracyjne i inne formy zajęć pozalekcyjnych w 
czasie roku szkolnego. 

 
 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci 
 i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

4 2 6 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

4 2 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

4 2 6 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

19 215,00 17 625,00 36 840,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

19 214,51 17 625,00 36 839,51 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

10 803,84 0 10 803,84 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

4 830,00 0 4 830,00 

 
Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano zajęcia pozaszkolne, ferie zimowe, zajęcia pływackie, w 
których uczestnikami były dzieci i młodzież. 

 
 



 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 7/2014 „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi 

 i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

21 0 21 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

15 0 15 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

15 0 15 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

380 000,00 0 380 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

380 000,00 0 380 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

240 018,93 0 240 018,93 

Wysokość wkładu 
niefinansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

25 726,00 0 25 726,00 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu zorganizowano zajęcia i zawody sportowe, rajdy, 
biwaki, obozy, wyjazdy integracyjne, szkolenia. Celem działań było 
popularyzowanie sportu i krajoznawstwa jako formy spędzania wolnego 
czasu, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, promowanie 
postaw patriotycznych. W dominującej części z dofinansowania skorzystali 
harcerze i harcerki ZHP i ZHR. 

 
 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi 
 i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 2 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

2 0 2 



 

 

 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

2 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

20 000,00 0 20 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

20 000.00 0 20 000.00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

62 590,29 0 62 590,29 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2 300,00 0 2 300,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert. 

W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano wyjazd wakacyjny nad morze oraz zimowisko sportowe, w 
których uczestnikami były dzieci i młodzież. 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 8/2014  „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej 

seniorów” 
  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

81 3 84 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

33 3 36 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

31 3 34 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

85 500,00 4 500,00 90 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

78 013,81 4 500,00 82 513,81 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

103 925,30 16 408,18 120 333,48 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

16 128,30 405,00 16 533,30 



 

 

 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach zadania realizowano różnorodne zajęcia aktywizacyjne, w tym 
międzypokoleniowe, m.in.: warsztaty i konkursy artystyczne, spotkania 
literackie, muzyczne, spotkania z dietetykiem i lekarzem, spotkania z 
prawnikiem oraz zajęcia sportowe, rękodzielnicze, spotkania  integracyjne, 
wycieczki, pikniki,  

 
 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert 

 
 Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów 

  

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o dz. poż. publ. i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

3 0 3 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

3 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

3 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

10 000,00 0 10 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

9 890,84 0 9 890,84 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2 834,68 0 2 834,68 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 920,00 0 1 920,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
W oparciu o dotacje w trybie uproszczonym zrealizowano zajęcia z obsługi 
komputera, spotkania z bibliotekarzem, warsztaty rękodzielnicze w 
zakresie tworzenia biżuterii, integracyjne wyjazdy na basen, warsztaty 
krawieckie, kulinarne oraz ruchowe (nordic walking i zumba), 
zorganizowano zajęcia z nauki gry w darta oraz turniej darta 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 9/2014 „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami 

przewlekle chorymi” 
 



 

 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

23 6 29 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

21 6 27 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

21 5 26 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

198 464,00 101 536,00 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

197 625,42 96 121,23 293 746,65 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

61 796,87 55 869,18 117 666,05 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

13 026,00 6 460,00 19 486,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zorganizowano m.in.: szkolenia z domowej opieki nad 
osobami długotrwale chorymi, szkolenia dla rodzin osób pozostających  
w śpiączce, konferencję Akademia Zdrowia Celiaka. 
Zakupiono: łóżka, materace, środki medyczne, środki czystości. 
Zorganizowano spotkania z psychologiem, dietetykiem, masaże 
rehabilitacyjne, ćwiczenia warsztatowo - ruchowe, hipoterapię. 
Przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne dla osób z chorobami Alzheimera  
i Parkinsona, prowadzono świadczenia opiekuńcze w domu chorego. 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 12/2012 „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-

wychowawczej” – zadanie wieloletnie – kontynuacja w roku 2014 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

0 2 2 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

0 2 2 



 

 

 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

0 2 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

0 138 700,00 138 700,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

0 138 700,00 138 700,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 127 674,95 127 674,95 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 16 300,00 16 300,00 

 
Efekty konkursu 
 

 
W ramach dotacji, przekazanej na podstawie umowy wieloletniej w 2014 r., 
kontynuowane jest działalność dwóch ośrodków adopcyjno 
wychowawczych, prowadzonych przez instytucje kościelne w Bydgoszczy  
i w Toruniu.  
W ramach działania ośrodków zrealizowano następujące działania:  
 
1.Zakończono szkolenie dwóch grup tj. 21 małżeństw i 1 osoba (43 osoby) 
w ramach programu „ Dziecko czeka...” i wydano opinie o kwalifikacjach 
osobistych dla kandydatów do przysposobienia dziecka (25 małżeństwom 
oraz 1 osobie tj. 51 osobom, w tym 4 małżeństwom na drugie dziecko).  
2. Odbywały się grupy wsparcia dla rodziców (1x w miesiącu) i 2 x odbyły 
się zajęcia „Szkoły dla Rodziców”.  
3. Prowadzony był  stały dyżur psychologa oraz pedagoga.  
4. Przeprowadzono diagnozy psychologiczno-pedagogiczne dla 
kandydatów na rodziców adopcyjnych  – 25 małżeństw i 1 osoba czyli 51 
osób    
5. Przeprowadzono wywiady adopcyjne dla kandydatów do adopcji – 26 
wywiadów 
6. Zakończono procedury przysposobienia – 26 dzieci, dodatkowo 12 
dzieci jest w trakcie procedury adopcyjnej. 
7. Prowadzono poradnictwo (1120x): dla rodzin przysposabiających (736x 
porady oraz warsztaty dla 25 małżeństw i 1 osoby (tj. 51 osób) z zakresu 
wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia 
dziecka),  rodzin naturalnych (132x), udzielono wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym (252x). 
8. Na bieżąco kwalifikowano dzieci (23x), dokonano doboru rodziny, 
współpracowano z sądami opiekuńczymi m. in. sprawując nadzór nad 
przebiegiem pieczy i składając sprawozdania do sądów (22x ) psycholog 
przeprowadził badanie ogólnego funkcjonowania dzieci oraz 28 x ( badał 
więź powstałą między przysposabiającymi a przysposabianymi w okresie 
pieczy). 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 18/2014 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”” 

 



 

 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

8 3 11 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

4 3 7 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

4 3 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

24 000,00 16 000,00 40 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

23 353,63 15 950,00 39 303,63 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

15 695,61 17 959,23 33 654,84 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

3 690,00 3 650,00 7 340,00 

Efekty konkursu 
 

W ramach zadania zrealizowano: 
- spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
- punkt wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (konsultacje psychologiczna 
i terapia krótkoterminowa), 
- zajęcia z psychologiem (trening umiejętności prospołecznych, trening 
kontroli złości, trening wnioskowania moralnego), warsztaty plastyczne i 
wolontariat w ŚDP dla wychowanków bursy dotkniętych przemocą w 
rodzinie; 
-objazdowy festiwal filmowy podejmujący tematykę przemocy połączony  
z propagowaniem wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
- lokalną kampanię radiową dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie (35 
odcinków audycji radiowej); 
- szkolenie dla sióstr PCK z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
szczególnie rozpoznawania symptomów przemocy u osób 
niesamodzielnych; 
- świetlicę z programem socjoterapii i innymi zajęciami dl adzieci 
doświadczonych przemocą w rodzinie. 

 
 
2) Ochrona i promocja zdrowia  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 10/2014 „Ochrona i promocja zdrowia” 



 

 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

39 2 41 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

9 2 11 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

9 2 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

43 000,00 13 000,00 56 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

42 931,03 13 000,00 55 931,03 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

34.479,66 
 

5 459,58 
 

39 939,24 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

4 216,00 1 500,00 5 716,00 



 

 

 

Efekty konkursu 

 
W ramach konkursu zrealizowano: 
- stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne dla 80 osób dotkniętych lub 
zagrożonych chorobami serca – (1 oferta), 
- ćwiczenia rehabilitacyjne wzmacniające mięśnie dna miednicy (67 godz.) 
dla 30 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, osób w podeszłym 
wieku – (1 oferta), 
- zajęcia grupowe z muzykoterapii i gimnastyki ruchu rozwijającego dla 15 
dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami pokrewnymi z województwa – (1 
oferta) 
- zajęcia promujące zdrowy styl życia - edukacja zdrowotna dla dzieci i 
młodzieży. 
- działania zapewniające opiekę medyczną oraz przeciwdziałanie infekcjom  
i chorobom szczególnie wśród osób bezdomnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Toruniu i w Inowrocławiu– (2 oferty): 
- konferencję naukową dot. zdrowia psychicznego (1 oferta), w której 
wzięło udział 50 osób-specjaliści zajmujący się na co dzień tematem 
zdrowia psychicznego, jego promocja oraz ochroną, 
- zajęcia z udzielanie pierwszej pomocy medycznej (1 oferta) - w ramach 
zadania przeprowadzone zostały, pokazy, symulacje oraz szkolenia z 
pierwszej pomocy w ramach konkursu, w którym uczestniczyło 30 drużyn 3 
osobowych z szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.  
- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z Torunia i okolic, 
(1 oferta) – w ramach zadania przeprowadzono 10 zajęć dla dzieci i 3 
wykłady dla rodziców i nauczycieli, tematy poruszane na zajęciach 
dotyczyły racjonalnego odżywiania, promocji aktywności ruchowej oraz 
zasad udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach brało udział 91 dzieci w 
wieku 5-6 lat.  
- zajęcia promujące zdrowie oraz upowszechnienie wiedzy niezbędnej do 
zmiany nawyków higienicznych zachowując poczucie bezpieczeństwa i 
własnej wartości (1 oferta) – w ramach zadania przeprowadzono 12 godz. 
warsztatów z położną i 12 godz. warsztatów z kosmetyczką, z projektu 
skorzystało 30 pań z gminy Nowe,  
- jednodniową akcję promującą zdrowy styl życia-zlot morsów, ukazującą 
zalety leczenia zimnem i zalety kąpieli w zimnej wodzie (1 oferta),  

 
 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 10/2012 „Ochrona i promocja zdrowia” – zadanie 

wieloletnie – kontynuacja w roku 2014 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 



 

 

 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

4 000,00 0 4 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

4 000,00 0 4 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

462,48 0 462,48 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 0 0 

 
Efekty konkursu 
 

 
W ramach dofinansowania zrealizowano:  
Zajęcia edukacyjne dla niewidomych i osób  nowoociemniałych: 
- 8 spotkań edukacyjnych dla niewidomych diabetyków i innych osób 
zainteresowanych (34 osoby), 
-  5 spotkań edukacyjno-informacyjnych dla osób  nowo ociemniałych i ich 
opiekunów (60 osób niepełnosprawnych),  
-   5 spacerów z kijkami nornic-walking 
- 1 szkolenie psychologiczne trzydniowe dla pracowników (Polskiego 
Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy),  
w którym uczestniczyło 10 osób, 
- łącznie w projekcie w 2014 r. wzięło udział ponad 100 osób. 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 16/2014 „Ochrona zdrowia psychicznego” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

12 1 13 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

4 1 5 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

4 1 5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

17 000,00 6 000,00 23 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

16 992,52 5 998,27 22 990,79 



 

 

 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2.103,07 750,00 2 853,07 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2 730,00 750,00 3 480,00 

Efekty konkursu 

 
W ramach konkursu zrealizowano: 
- wsparcie psychologiczne dla osób w trudnej sytuacji (zakażeni HIV i 
chorzy na AIDS, uzależnieni, niepełnosprawni oraz ich rodziny) – (1 oferta):  
72 porady psychologiczne, 40 godz. grup wsparcia, 
- obchody Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2 
miejscowościach (Nowa Wieś Wielka i Pakość) – (2 oferty): 
-  2  akcje informacyjno-edukacyjne- rozpropagowano 1500 szt. broszur nt. 
zaburzeń psychicznych, 
- 2 wykłady nt. zaburzeń psychicznych i realizowania się osób 
niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportu,  
- wystawa prac osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- łącznie w projektach wzięły 122 osoby. 
- warsztaty terapii zajęciowej (76 godz.) wraz z treningiem umiejętności 
psychospołecznych (1 oferta) – dodatkowo zorganizowano 7 koncertów 
muzycznych, zadanie skierowano do 30 pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej z Wielkiej Nieszawski, 
- wsparcie psychologiczno-terapeutyczne (1 oferta) dla 10 osób z powiatu 
bydgoskiego z chorobą psychiczną i zaburzeniami emocjonalnymi, w 
ramach zadania przeprowadzono 12 spotkań 2 godzinnych grupy wsparcia, 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 16/2012 „Ochrona zdrowia psychicznego” – zadanie 

wieloletnie – kontynuacja w roku 2014 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 2 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

2 0 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

2 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

17 000,00 0 17 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

17 000,00 0 17 000,00 



 

 

 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

3 419,91 0 3 419,91 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 0 0 

 
Efekty konkursu 
 

 
W ramach dotacji, przekazanej na podstawie umowy wieloletniej  
w 2014 r., zrealizowano następujące działania: 

- Wydawanie i redagowanie gazetki "Głos Dworka" (kwartalnik) jako forma 
zajęć terapeutycznych dla podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie 
„WSPÓŁPRACA”. 
- Prowadzenie portalu www.psycho-help.pl pełniącego zarówno funkcje 
edukacyjno-profilaktyczne jak i wspomagająco-doradcze, łącznie 
przeprowadzono 300 porad psychologicznych on-line, zadanie skierowano 
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
 

 

3) Profilaktyka uzależnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 3/2014  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych             

w województwie kujawsko-pomorskim” 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o dz. poż. publ. i o 
wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

45 6 51 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

20 6 26 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

18 5 23 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

198 600,00 61 400,00 260 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

197 790,07 61 400,00 259 190,07 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

192 288,74 37 342,10 229 630,84 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

39 446,00 8 445,00 47 891,00 



 

 

 

Efekty 
konkursu 

 

W efekcie konkursu zrealizowano: 

- 3 programy profilaktyki uniwersalnej; 

- 12 programów wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym; 
- 1 program postrehabilitacyjny; 
- 1 program wsparcia zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, 
resocjalizacji i reintegracji dla osób uzależnionych od alkoholu; 
- 3 programy edukacji publicznej; 
- 1 program dotyczący zajęć motywacyjno-korekcyjnych dla mieszkańców 
domów pomocy społecznej (DPS) w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych; 
- 4 programy profilaktyki selektywnej; 
- 1 program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

 

 
 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie  

kujawsko-pomorskim 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

3 1 4 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

1 1 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 1 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

9 900,00 10 000,00 19 900,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

9 900,00 10 000,00 19 900,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2 789,14 12 875,22 15 664,36 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 110,00 2 500,00 3 610,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W oparciu o dotacje w trybie uproszczonym zrealizowano:   
- 1 program wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym; 
- 1 program profilaktyki selektywnej. 

 
 



 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 4/2014 „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie 

kujawsko-pomorskim” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy o dz. poż. 

publ. i o wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki niezaliczone 

do sektora finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

27 2 29 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

16 2 18 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

11 2 13 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

286 281,00 13 719,00 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

286 281,00 13 719,00 300 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

243 767,24 3 590,00 247 357,24 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

23 223,00 0,00 23 223,00 

Efekty konkursu 
 

W efekcie konkursu zrealizowano: 
- 1 program profilaktyki uniwersalnej;  
- 6 programów profilaktyki selektywnej;  
- 1 program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyki; 
- 4 programy wsparcia dla rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków;  
- 1 program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym 
procesie leczenia;  
- 3 programy dotyczące ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych i 
społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniami, HIV/AIDS;  
- 1 program dotyczący profilaktyki i interwencji antynikotynowej, program 
dla osób uzależnionych od nikotyny;  
- 1 program dotyczący edukacji publicznej o charakterze informacyjno-
edukacyjnym ściśle związanym z zapobieganiem narkomanii i innym 
uzależnieniom. 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Przeciwdziałanie narkomanii w województwie 

kujawsko-pomorskim 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 



 

 

 

Liczba złożonych 
projektów 

7 0 7 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

6 0 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

5 0 5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

50 000,00 0 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

50 000,00 0 50 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez  
projektodawców 

66 364,75 0 66 364,75 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 100,00 0 1 100,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
W oparciu o dotacje udzielone w trybie uproszczonym zrealizowano:  
- 1 program profilaktyki uniwersalnej; 
- 2 ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób 
uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami, HIV/AIDS; 
- 2 programy wsparcia dla rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków; 
- 1 programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków. 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 5/2014 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 

uzależnień” 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

14 2 16 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

10 2 12 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

7 2 9 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

63 100,00 16 900,00 80 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

63 100,00 16 900,00 80 000,00 



 

 

 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

30 828,24 44 512,42 75 340,66 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

5 284,37 4 000,00 9 284,37 

Efekty konkursu 
 

W efekcie konkursu zrealizowano: 

- 7 programów obejmujących wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań 

aktywizujących środowiska wiejskie w  zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień. 
- 1 program profilaktyki uzależnień realizowany w świetlicach 
socjoterapeutycznych,  
w których uczestniczyły dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich. 
- 4 programy obejmujące działalność punktów konsultacyjnych ds. 
rozwiązywania problemów uzależnień na terenach wiejskich. 

 
4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 15/2014  „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

45 3 48 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

40 3 43 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

40 3 43 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

401 000,00 49 000,00 450 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

400 613,92 49 000,00 449 613,92 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

115 109,71 12 352,00 127 461,71 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

43 482,70  6 260,40 
49 743,10 

 



 

 

 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano 43 projekty na rzecz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: 
- 4 zadania w dziedzinie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, 
warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji 
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz 
niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania 
pomocy w procesie rehabilitacji; 
- 21 zadań w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć 
mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
oraz rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem 
osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną usprawniających wspierających funkcjonowanie osób z 
autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach; 
- 16 zadań w zakresie organizowania lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających i aktywność w 
tych dziedzinach; 
- 2 zadania w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 
Z dofinansowania skorzystało łącznie 4 902 osób, w tym: 2 169 osób 
niepełnosprawnych dorosłych oraz 695 dzieci niepełnosprawnych 

 
 

 
Zlecenie zadań w 

trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. 
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

13 0 13 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

8 0 8 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

8 0 8 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

50 000,00 0 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

49 936,00 0 49 936,00 



 

 

 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

28 441,20 
 

0 
28 441,20 

 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

5 670,00 
 

0 
5 670,00 

 

 
Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W ramach dotacji udzielonych w trybie pozakonkursowym zrealizowano  

8 projektów na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, w tym: 

- 1 projekt na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć mających na 

celu nabywanie i rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają 

umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z 

uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w 

różnych środowiskach; 

- 6 projektów w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego; 
- 1 projekt na opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictwa 
ciągłego oraz wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość, w tym 
na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących 
problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób 
niepełnosprawnych- w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem 
Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.  
Z dofinansowania skorzystały łącznie ok 1 391 osób zadania, w tym: 441 

dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 275 dzieci niepełnosprawnych.  

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 17/2014  „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do 

wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” 
 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.       
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

17 0 17 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

11 0 11 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

11 0 11  

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

100 000,00 0 100 000,00 



 

 

 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

100 000,00 0 100 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

82 910,50 
 

0 
82 910,50 

 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

10 570,00 
 

0 
10 570,00 

 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano 11 projektów obejmujących realizację 
zadania pn. wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej 
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność. Z dofinansowania 
skorzystało łącznie 178 osób, w tym 168 dzieci niepełnosprawnych. 

 
 
6)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

186 8 194 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

76 8 84 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

76 8 84 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

810 500,00 60 500,00 871 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

809 981,06 60 500,00 870 481,06 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

2 309 048,00 88 836,00 2 397 884,00 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

92 039,00 11 190,00 103 229,00 



 

 

 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu dofinansowano: 
1. organizację 5 wydarzeń artystycznych o  charakterze 
międzynarodowym, mających szczególne znaczenie promocyjne dla 
pejzażu kulturalnego  regionu:  
- Międzynarodowy Festiwal  Filmowy - Tofifest (projekt wieloletni), 
- Międzynarodowy Festiwal Sztuka na  Bilbordach Art Moves (projekt 
wieloletni), 
- XXI Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, 
- 12. Bydgoszcz Jazz Festival, 
- 37. Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży - Bydgoskie 
Impresje Muzyczne,   
2.organizację 21 ogólnopolskich festiwali i przeglądów,  w tym 
najważniejsze to:  
- Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł”, 
- 8. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni” , 
- IX  Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego "Źródło wciąż bije", 
- XXIII Finał Turnieju Poezji Śpiewanej i 59 Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski, 
- VI edycja Światowego Festiwalu Folkloru „Fathers Village”,    
- IX Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc, 
- XXIX Świętojański Festiwal Organowy,   
- "Mikrofon dla najmłodszych" - Ogólnopolski XXX Festiwal Piosenki 
Dziecięcej – jubileusz, 
- Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych „Buskers Festival 2014”,  
3. 18 projektów z zakresu edukacji artystycznej wyzwalające ekspresję i 
kreatywność twórczą, rozwijające umiejętności artystyczne, w tym m.in.  
- VI Paderewski Piano Academy,  
- X Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Artur Rubinstein in 
memoriał, 
- Muzyka naszych czasów, 
- Warsztaty Plastyczne w Skłudzewie,  
4. realizację 14 projektów polegających na organizacji koncertów, 
mających wzbogać życie muzyczne naszego regionu;  
5. 7 projektów związanych  z promocją kultury województwa poprzez 
udział chórów,  zespołów folklorystycznych w międzynarodowych 
festiwalach i przeglądach;     
6. 2 projekty związane z organizacją plenerów; 
7. 6 projektów dokumentujących dziedzictwo kulturowe regionu, w tym 
m.in.: publikację przystosowaną do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku pt. 
"Kujawsko-Pomorskie otwarte dla wszystkich"  - przewodnik po historii, 
kulturze i zabytkach województwa. 
8. 13  projektów z zakresu działań związanych z ochroną tożsamości 
historycznej i kulturalnej regionu.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 1/2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego – zadanie wieloletnie – kontynuacja w roku 
2014 

 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

2 0 2 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

2 0 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

2 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

115 000,00 0 115 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

115 000,00 0 115 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

768 411,00 

 
0 

768 411,00 

 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 0 0 

 
Efekty konkursu 
 

 
W ramach dotacji, przekazanych na podstawie umów wieloletnich  
w 2014 r., kontynuowane były dwa zadania: 
 Międzynarodowy Festiwal Tofifest; 
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves. 

 

Zlecenie zadań w 
trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert  

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego   

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

17 1 18 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

7 1 8 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

7 1 8 



 

 

 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

57 000,00 7 000,00 64 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

57 000,00 7 000,00 64 000,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

111 674,00 5 300,00 116 974,00 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

11 851,00 2 000,00 13 851,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
Na działania w zakresie kultury złożono 18 projektów, dofinansowano 8 zadań,  

w tym m.in.: Afryka Reggae Festival 2014, Europejski Spotkania Artystyczne - 

Spotkania z kulturą francuską, prezentację  spektaklu "Suknie" grupy  
eksperymentalnej Fundacji Pro Theatro na uroczystościach 450-lecia polsko-

irańskich stosunków dyplomatycznych w Teheranie. Na ten cel zaplanowano kwotę 
50 000,00 zł, która została zwiększona w trakcie roku do kwoty  64 000,00 zł,  

o środki niewykorzystane z konkursie.    

 

 
 
7) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 2/2014 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej                          
i sportu” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o dz. poż. publ. i o 
wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

161 0 161 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

88 0 88 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

80 0 80 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

556 000,00 0 556 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

554 345,20 0 554 345,20 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

972 275,24 0 972 275,24 



 

 

 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

135 186,00 0 135 186,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

 Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wszystkich        
kategoriach wiekowych i w różnych dyscyplinach sportowych; 

 udział reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego    
           w finałach XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
            umysłowych, halowych oraz letnich wraz z zawodami eliminacyjnymi  
           w grach zespołowych;  

 imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Gimnazjadę  
i Licealiadę; 

 XXVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – UCI; 
 Ogólnopolskie zawody kajakowe „O Błękitną Wstęgę Brdy”; 
 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski „Toughest Firefighter Alive 

Poland”; 
 XXXIII Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego 
 Finał Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach na 

Długich Dystansach. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 19/2014 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej  
i sportu” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

77 0 77 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

72 0 72 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

72 0 72 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 443 660,00 0 1 443 660,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 439 618,11 0 1 439 618,11 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

3 184 772,02 0 3 184 772,02 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

11 458,00 0 11 458,00 



 

 

 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 
- szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – program realizowany w oparciu 
o porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki,; 
- szkolenie sportowe realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe,  

 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 20/2014 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej  
I sportu” - Realizacja programu powszechnej nauki pływania w 

województwie kujawsko-pomorskim” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

553 340,00 0 553 340,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

553 340,00 0 553 340,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

680 759,51 0 680 759,51 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu zrealizowano między innymi: 
Przeszkolenie 5 380 uczniów na 34 pływalniach 
Zaangażowanie 274 trenerów i 190 opiekunów 
43 gminy uczestniczące w projekcie 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 21/2014 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej  
i sportu” - Realizacja projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 



 

 

 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

335 868,00 0 335 868,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

329 157,31 0 329 157,31 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

329 403,09 0 329 403,09 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano między innymi: 
Przeszkolenie 1 800 uczniów w 69 grupach 
Zaangażowanie 77 trenerów 

 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 22/2014 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej  
i sportu” - Realizacja projektu Mały Mistrz w województwie kujawsko-

pomorskim. 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

136 258,00 0 136 258,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

92 030,15 0 92 030,15 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

91 934,75 0 91 934,75 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano między innymi: 
Przeszkolenie 4 716 uczniów z 98 szkół 
Zakupiono 108 kompletów sprzetu 

 
 
 
 
 



 

 

 

8) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 11/2014 „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.  
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

84 0 84 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

32 0 32 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

22 0 22 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

114 043,00 0 114 043,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

113 946,72 0 113 946,72 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

252 579,07 0 252 579,07 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

36 760,00 0 36 760,00 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 
 8 projektów obejmujących rajdy piesze dla dzieci i młodzieży; 
 7 projektów obejmujących rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży; 
 10 projektów obejmujących organizację innych przedsięwzięć 

adresowanych;  
do dzieci i młodzieży, mających na celu propagowanie wiedzy 
krajoznawczej o regionie; 

 1 projekt - Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy 
„Poznajemy Ojcowiznę”; 

 1 projekt obejmujący Ogólnopolski Konkursu Krasomówczy; 
 4 projektów obejmujących odnowienie szlaków turystycznych na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego umożliwiających 
uprawianie Turystyki kwalifikowanej (pieszej i rowerowej). Dotyczy 
szlaków, które nie były odnawiane w ciągu ostatnich 5 lat; 

 1 projekty obejmujący budowę i rozwój sieci współpracy podmiotów 
działających w obszarze turystyki poprzez organizację szkoleń, 
konferencji i warsztatów. 

 
 

 



 

 

 

 
Zlecenie zadań w 

trybie z pominięciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ. 
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 

13 0 13 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 

6 0 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

4 0 4 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

35 330,00 0 35 330,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

35 330,00 0 35 330,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

10 077,36 zł 0 10 077,36 zł 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 800,00 zł 0 1 800,00 zł 

 
Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W ramach trybu uproszczonego zrealizowano:  
 4 projekty obejmujące organizację innych przedsięwzięć, mających 

na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o regionie; 
 2 projekty obejmujący odnowienie szlaków turystycznych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego umożliwiających uprawianie 
Turystyki kwalifikowanej (pieszej i rowerowej). Dotyczy szlaków, 
które nie były odnawiane w ciągu ostatnich 5 lat; 

 

9)  Wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 12/2014 „Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO - 
prowadzenie punktu konsultacyjno - doradczego” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 

2 0 2 



 

 

 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

3 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

20 000,00 0 20 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

19 994,36 0 19 994,36 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 794,36 zł 0 1 794,36 zł 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu zlecono do realizacji zadanie w postaci prowadzenia 
punktu konsultacyjno-doradczego, którego celem było wsparcie 
merytoryczne organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko 
-pomorskiego w zakresie korzystania z pożyczek i poręczeń dostępnych 
w regionie kujawsko-pomorskim. 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 13/2013 „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
finansowanych z funduszy zewnętrznych” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

7 200,00 zł 0 7 200,00 zł 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

7 200,00 zł 0 7 200,00 zł 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

217 334,39 0 217 334,39 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

0 0 0 



 

 

 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 1 projekt o zasięgu regionalnym,  
w którym głównym źródłem finansowania były fundusze zewnętrzne 
pochodzące z  Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i z budżetu 
państwa. 
 
 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 13/2014 „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
finansowanych z funduszy zewnętrznych” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 

9 0 9 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

6 0 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

7 0 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

77 800,00 0 77 800,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

77 800,00 0 77 800,00 

Wysokość wkładu 
finansowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

1 255 325,16 0 1 255 325,16 

Wysokość wkładu 
osobowego 
wniesionego przez 
projektodawców 

27 760,00 0 27 760,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 6 projektów o zasięgu regionalnym  
i szerokim zakresie tematycznym, w których głównym źródłem 
finansowania były fundusze zewnętrzne, np.: środki Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, PFRON itp. 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 14/2014 „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego” 

 
Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poż. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 



 

 

 

Liczba złożonych 
ofert 

1 0 1 

Liczba projektów 
wybranych do 
realizacji 

1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

30 000,00 0 30 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

29 089,42 0 29 089,42 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zlecono w formie powierzenia organizację XV Forum 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które 
odbyło się w czerwcu 2014 r. w Grudziądzu. W Forum uczestniczyło 170 
osób z całego województwa.   
 

 
 
II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego określone w 
programie współpracy na rok 2014. 
 

1. Pomoc społeczna  

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

 

1. „Seniorzy w województwie kujawsko-pomorskim” – 21 stycznia, Toruń: uczestnikami 
były osoby ze środowisk senioralnych z województwa kujawsko-pomorskiego m.in.: 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, UTW, klubów seniora; 
 

2.  „Jak być ojcem w XXI wieku?” – 13 maja, Toruń; przedsięwzięcie wpisało się w 
obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin, nad którym patronat honorowy objęła para 
prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy. Uczestnikami przedsięwzięcia byli 
między innymi przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się 
działaniami na rzecz rodzin; 
 

3.  „II Regionalne Dni Psychoterapii. Między życiem a pracą – w poszukiwaniu harmonii” 
– 15 – 18 października, Toruń, Inowrocław; w ramach przedsięwzięcia uczestnicy 
(inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców Województwa kujawsko-
pomorskiego) mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w gabinetach 
psychoterapeutycznych oraz ośrodkach psychoterapii, jak i uczestniczyć w wykładach 
i warsztatach psychologicznych. Odbyło się: 10 warsztatów, 10 wykładów oraz 
projekcja filmu połączonego z dyskusją. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało 
przez Samorząd Województwa, Urząd Miasta Torunia, Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, Wyższą Szkołę Bankową oraz kino Niebieski Kocyk przy studenckim 
klubie Od Nowa w Toruniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP 
Bydgoszcz, Radio PiK oraz magazyn psychologiczny „Charaktery”.  

 
4. Powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej – Uchwała  

Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
1 października 2014 r. Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej stanowi 
płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów poprawiających 
jakość życia seniorów w województwie kujawsko-pomorskim, jest organem 



 

 

 

opiniodawczo-doradczym Marszałka w sprawie osób starszych. Ważne jest istnienie 
przedstawicielstwa osób starszych wobec podejmowanych działań władz 
samorządowych wspierających tę grupę społeczna. Powołanie Rady oraz określenie 
celów i zadań polityki senioralnej wobec seniorów dało szansę wyrażenia woli 
korzystania z ich opinii i postulatów, a tym samym szansę aktywnego udziału w życiu 
społecznym tej grupy mieszkańców. Powołanie Rady gwarantuje włączenie osób 
starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i 
rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Istotnym zadaniem Rady jest 
też podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się. Rada 
składa się z 19 osób z czego 13 z nich są przedstawicielami organizacji 
pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych.  

 
5. Konferencja pt. „Organizacje Pozarządowe-ważny partner w przeciwdziałaniu 

przemocy” (Toruń, 30.09.2014);  

 

6. Szkolenie: „Streetworking po polsku – w drodze ku większej skuteczności pomocy 

ludziom ulicy” 29 września – 1 października 2014 r., w którym udział wzięli 

członkowie różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. 

 
7. VIII edycja Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób 

wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”; 

 
2. Ochrona i promocja zdrowia 

 
W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w dniu 7 kwietnia w Urzędzie 
Marszałkowskim odbyło się spotkanie edukacyjne, podczas którego uczestnicy 
(przedstawiciele sanepidów i leśnicy) wysłuchali wykładów nt.  
chorób przenoszonych przez wektory (np. odkleszczowe zapalenie mózgu, czy 
borelioza). Dodatkowo w tym dniu dla pracowników urzędu zorganizowano badania -- 
analizę składu ciała oraz porady dietetyczne.  
Badania przeprowadziło Stowarzyszenie Health is Trendy z Chełmży natomiast porad 
dietetycznych udzielało Stowarzyszenie Propagatorów Zdrowia "MEDELLA" z 
Bydgoszczy. 

 
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
Do 31 grudnia 2014 r. Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych razem z 
organizacjami pozarządowymi realizował różne przedsięwzięcia zwiększające nie tylko 
aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, ale również ich udział w 
imprezach sportowych, kulturalnych, czy też zorganizowanych konferencjach. Osoby z 
niepełnosprawnością miały także możliwość zaprezentowania swoich prac 
mieszkańcom regionu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu. 
 
Do działań zrealizowanych w 2014 r. na rzecz osób niepełnosprawnych należało 
wsparcie finansowe poniższych inicjatyw: 

 
1.  „X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych”, którego organizatorem było 

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska z siedzibą w Bydgoszczy; 
 

2. „V Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego”, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie „Dobry Brat” w Osieku w ramach współpracy z między dwoma 
województwami – kujawsko-pomorskim i pomorskim. Impreza miała charakter 
integracyjny i uczestniczyły w niej wszystkie chętne dzieci wraz z rodzinami z obu 
regionów, tj. ok 400 osób; 



 

 

 

 
3. "III Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych", której organizatorem był Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych ALFA 
Sport Toruń we współpracy z lokalnymi fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W imprezie udział wzięło łącznie 350 osób; 
 

4. konferencja Środowiskowych Domów Samopomocy pn. „Życie ze schizofrenią" – III 
edycja, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu 
przygotowana w ramach współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem "Współpraca" w 
Toruniu, w której wzięło udział 300 osób; 
 

5. XI edycja festiwalu pn. „Innym Okiem – Spotkania z Teatrem Osób 
Niepełnosprawnych” przygotowana w ramach współpracy z Teatrem „Baj Pomorski” 
w Toruniu; 
 

6. „XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne 2014 r.” 
przygotowany w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Na Rzecz 
Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS w Ciechocinku; 
 

7. Mały Festiwal „Ty i Ja” i towarzysząca mu kampania społeczna „Jedyna chwila” 
przygotowany w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bez Ograniczeń z 
Bydgoszczy; 
 

8. Koncert Świąteczny pt. „Dziękuję Ci mamo, dziękuję Ci tato, dziękuje Wam” 
przygotowany w ramach współpracy z Fundacją Społeczno - Charytatywną  „Pomoc 
Rodzinie i Ziemi” z siedzibą w Toruniu oraz Fundacją Inicjatyw Na Rzecz 
Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS z Ciechocinka; 
 

9. XII Koncert Charytatywny pn. „Kochamy Cię Święty Mikołaju” w Operze Nova w 
Bydgoszczy, przygotowany w ramach współpracy z Salezjańskim Stowarzyszeniem 
Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile oraz ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp. j. z 
siedzibą w Bydgoszczy; 
 

10. spotkanie Wigilijne, zabawa Sylwestrowa oraz zabawa Karnawałowo–Walentynkowa 
dla podopiecznych DPS w Chełmnie przygotowana w ramach współpracy z 
Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- 
Poznańska z siedzibą  w Chełmnie, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w 
Chełmnie; 
 

11. wieczorek kolęd i pastorałek, zabawa karnawałowa, integracyjna impreza z okazji 
walentynek, piknik integracyjny, zajęcia sportowe przygotowane w ramach 
współpracy z Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim, 
prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim; 
 

12. spotkanie świąteczno – noworoczne z mieszkańcami lokalnej społeczności 
przygotowane w ramach współpracy z Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety Prowincja 
Toruńska z Torunia, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzież 
Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu; 
 

13. spotkanie integracyjne promujące twórczość osób niepełnosprawnych, zabawa 
karnawałowa przygotowana w ramach współpracy z Brodnickim Centrum Caritas; 
 

14. XV i XVI wystawa prac twórczości osób niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy”, w 
których udział wzięło 78 wystawców, wśród których były przede wszystkim 
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Wystawy od 
lat cieszą się bardzo dużą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak 



 

 

 

i mieszkańców regionu. Z roku na rok rośnie liczba placówek zainteresowanych 
możliwością prezentowania swoich prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne; 
 

15. wsparcie finansowe ze środków PFRON oraz budżetu województwa dla Zakładu 
Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski. 

 
 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. podejmował stałą współpracę  
z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych - organem 
opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład 
którego wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddział 
Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, Polskiego Związku Niewidomych Okręg 
Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy,  Związku Rodzin i Opiekunów Chorych 
Psychicznie „Polfamilia” oraz Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski. Rada inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do integracji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób 
niepełnosprawnych, opiniowała uchwały oraz projekty pod kątem ich skutków dla 
osób niepełnosprawnych; 

 
      4. Edukacja  
 

Do najważniejszych działań zrealizowanych z zakresu edukacji należały: 
 

1.  „Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec” - projekt edukacyjny 
współrealizowany z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego, pn. "Kujawsko-Pomorskie 
Regionem Astronomicznym - II edycja” w ramach Działania 5.5 RPO WK-P na lata 
2007-2013. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania najmłodszych naukami 
ścisłymi. Projekt polegał na organizacji bezpłatnych pokazów, eksperymentów oraz 
warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz astronomii z czynnym 
udziałem dzieci. Prelekcje prowadzone były przez doświadczonych animatorów nauk 
ścisłych w 72 przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie regionu; 

2. Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą 
historię”. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski we współpracy  
z Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum  i Muzeum Pomorskim AK oraz 
Wojskowej Służby Polek  w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna  
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Ideą konkursu jest upamiętnienie 
legendarnej cichociemnej i zarażenie młodych ludzi jej pasją: dokumentowaniem 
historii; 

3. XXI Ogólnopolskiego Zjazdu PSNPP „Interaktywność w naukach przyrodniczych”; 
4. Projektu „Śladami Toruńskich Kobiet”. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Torunia i powiatu toruńskiego. Zakłada  
on realizację przez uczniów projektu edukacyjnego, którego tematem będzie życie i 
działalność bardziej i mniej znanych, ale znaczących kobiet, które odegrały ważną rolę 
w historii Torunia. Metoda projektu została obowiązkowo wprowadzona przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej do Gimnazjum jako jedna z metod wykształcenia 
ucznia kreatywnego, samodzielnego.  Organizatorami projektu „Śladami toruńskimi 
kobiet” są: Toruński Sejmik Kobiet, CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego  
i Doskonalenia Nauczycieli, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa kujawsko - pomorskiego w Toruniu oraz Międzynarodowe Centrum 
Spotkań Młodzieży w Toruniu; 

5. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu edukacji 
regionalnej „Z historią i genealogią na co dzień”. Celem jest pobudzenie wśród 
uczniów i osób dorosłych zainteresowania historią Polski i własnego regionu oraz 
własnej rodziny  kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym; 



 

 

 

6. "Toruński zlot pojazdów militarnych oraz motocykli zabytkowych i ciężkich pamięci 
Roberta Tirczakowskiego". Celem projektu jest uczczenie pamięci zmarłego w 2012 r. 
Roberta Tirczakowskiego Prezesa Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej, 
społecznika, pasjonata militariów, działacza toruńskiego oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji, twórcy 2 replik czołgu na potrzeby filmu „1920 Bitwa 
Warszawska” Jerzego Hoffmana. 

 
 

5. Edukacja regionalna 
 
1. Zorganizowano VI edycję Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej 

,,Oni tworzyli naszą historię''. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 19 marca 
2014 r. w Dworze Artusa w Toruniu podczas obchodów 105. rocznicy urodzin gen. 
Elżbiety Zawackiej. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania 
wiedzy historycznej o naszym regionie oraz dokumentowania lokalnych dziejów  
na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych  
w rodzinnych i publicznych archiwach. 
 

2. Zorganizowano V edycję konkursu: Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych  
Celem festiwalu jest zainteresowanie młodych ludzi spuścizną regionu, tradycjami w 
małych ojczyznach oraz historią najbliższego otoczenia. Urząd Marszałkowski 
zorganizował przedsięwzięcie by zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli 
do zapoznania się  z tematyką związaną z naszym regionem oraz promować dobre 
praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czerwcu 2014 roku w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu 
 
 

3. "Z historią i genealogią na co dzień" 
- Zorganizowano 150 godzin lekcyjnych warsztatów, w których udział wzięło 5483 
uczestników. Warsztaty miały formułę lekcji pokazowych dotyczących II Wojny 
Światowej. Przyjęto tematykę: II wojna światowa, działalność konspiracyjna na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ślady historii w odniesieniu do 
przypadających w 2014 roku rocznic: 70. Rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, 75. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 
 
- zajęcia dla uczestników letnich obozów harcerskich organizowanych na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, które odbywały się w wymiarze dwóch godzin 
lekcyjnych w plenerze.  
 
- zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które 
odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w trakcie trwania roku szkolnego.  

 
- Zorganizowano 30 lekcji warsztatowych z historii pisma na zbiorach Archiwum 
Państwowego w Toruniu oraz zajęcia z genealogii. Celem warsztatów jest 
kształtowanie postawy szacunku młodzieży do historii swojej ojczyzny poprzez 
wejście emocjonalne w relację z przeszłością za pośrednictwem naszych przodków, 
przy jednoczesnym rozbudzeniu szacunku do swoich bliskich oraz wprowadzenie w 
problematykę archiwistyki oraz nauka podstawowych pojęć z zakresu historii pisma, 
materiałów i narzędzi piśmienniczych. 

 
4. Współorganizowano imprezę pn. "Toruński zlot pojazdów militarnych oraz motocykli 

zabytkowych i ciężkich pamięci Roberta Tirczakowskiego" -  II edycja wrzesień 2014 
roku. 
 

5. Zorganizowano konferencję metodyczno- naukową "Dzieje regionu kujawsko-
pomorskiego" – listopad 2014 roku. 



 

 

 

 
 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2014 r. we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na polu kultury należały: 
 

1. Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych 
Konkurs jest organizowany od 14 lat przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Bydgosko-
Toruński i Kujawski. Jest on jedyną formą uznania i nagradzania twórców ludowych  z 
naszego województwa, we wszystkich dziedzinach aktywności twórczej. W konkursie 
organizowanym w 2014 r.  wzięło udział 168 twórców. Nagrody przyznano 161 
twórcom, przeznaczając na ten cel  kwotę  w wysokości  60 940,00 zł.   
 

2. Organizacja Konkursu Amatorskich Chórów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego   „O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 
wspólnie z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr – Oddziałem Pomorskim. Konkurs 
był przedsięwzięciem nieodpłatnym zarówno dla jej uczestników jak i odbiorców. Miał 
na celu upowszechnianie sztuki chóralnej i utrzymywania wysokiego poziomu 
artystycznego chórów – dziecięcych, młodzieżowych, akademickich i kameralnych. 
Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości - 20 000,00 zł 

 
Inne działania, 

 
1.  Wspierana była indywidualna i zbiorowa twórczość artystyczna m.in. poprzez 

przyznawanie nagród Marszalka dla twórców,  jubilatów,  laureatów konkursów 
artystycznych.  Departament realizował program stypendialny przyznając stypendia 
artystyczne dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieka 
nad zabytkami.  

 
2. Departament był organizatorem tradycyjnych obchodów świąt środowisk twórczych: 

Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Europejskich Dni 
Dziedzictwa, Międzynarodowego Dnia Muzyki.  Honorowani byli również twórcy i 
artyści  zgłaszani  przez  środowiska i instytucje,   a także  honorowane były 
instytucje i organizacje  obchodzące w roku 2014 swoje jubileusze.  

 
 

7. Kultura fizyczna i sport 
 

Do najważniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu należały: 
 
1. Przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników i zawodniczek 

reprezentujących województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym. Łącznie przyznano 103 stypendia sportowe; 

2. Organizacja spotkań podsumowujących z medalistami olimpijskimi i paraolimpijskimi, 
medalistami Mistrzostw Świata, Europy i Polski oraz ich trenerami i innymi osobami 
wyróżniającymi się w działalności sportowej. Łącznie wyróżniono 352 osób.  

 
 

8. Turystyka i krajoznawstwo 
 
       Do najważniejszych zadań zrealizowanych w zakresie turystyki należały: 
 



 

 

 

1. Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu w celu 
realizacji zadań związanych z promocją walorów turystycznych województwa;         

 
2. Ogłoszenie Konkursu Odkrywca 2014 - Wyróżnienia Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki. Celem konkursu było nagrodzenie 
inicjatyw przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej 
województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą oraz rozwoju gospodarki 
turystycznej w regionie; przekazano odznaki „Za zasługi dla turystyki” przyznanych 
przez właściwego ministra ds. Turystyki; 
 

3. Organizacja akcji „Zwiedzamy z przewodnikiem” w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. 

 
 

 9. Aktywizacja terenów wiejskich 
 
1. W ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w 2014 roku 

zrealizowano następujące przedsięwzięcia we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, bądź działając na rzecz ich członków: 

2.  „Fruit Logistica”(Międzynarodowe Targi Owocowo-Warzywne) – wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Producentów Owoców i Warzyw CUIAVIA, Województwo 

Kujawsko-Pomorskie po raz drugi uczestniczyło w berlińskich targach, na których 

było obecnych ponad 2,0 tys. wystawców. Na targach przedstawiciele grup 

producentów rolnych z regionu prezentowali bogatą ofertę świeżych owoców i 

warzyw, owoców suszonych, orzechów, przypraw i bioproduktów. Uczestniczyli 

również w seminariach i spotkaniach specjalistów z branży produkcji i dystrybucji 

produktów owocowo-warzywnych z różnych krajów, w tym także pozaeuropejskich; 

 

3. „IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Skuteczna komunikacja” –   

w Osadzie Karbówko k/Ciechocina zorganizowano konferencję, której hasłem 

przewodnim było wypracowanie skutecznych metod komunikowania się z klientami. 

Dyskutowano na temat kanałów komunikacji nowej generacji oraz współpracy  

i komunikacji sieciowej. Dla uczestników Forum zorganizowano wyjazdy studyjne do 

wybranych gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów turystyki wiejskiej 

zlokalizowanych wokół Torunia. W Forum wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń 

zrzeszających właścicieli gospodarstw agroturystycznych; 

 

4. „Szlakiem jabłka, cydru i calvadosu - oferta turystyczna i kulinarna Normandii” – 

zorganizowano wizytę studyjną do Francji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele 

stowarzyszeń agroturystycznych z regionu. Program obejmował spotkanie z 

przedstawicielami lokalnych biur zajmujących się promocją agroturystyki w regionie;  

 

5. „Oferta żywieniowa dla rodzin z dziećmi w agroturystyce” – wspólnie z Lokalną Grupą 

Działania Bory Tucholskie zorganizowano szkolenie dla właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych nt. przygotowania jadłospisów, potraw dla dzieci, diet stosowanych 

w ich wyżywieniu; 

 

6. „Forum Gospodarcze” – w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie  „Integracja i 

Współpraca” w Toruniu imprezy, umieszczono Blok: Rolnictwo, przetwórstwo i 

handel, a w nim panel  pn. „Regionalna żywność wysokiej jakości”, podczas którego 

przedstawiono ważne kwestie dotyczące szans i możliwości rozwoju przetwórstwa 



 

 

 

żywności wysokiej jakości oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w 

działaniach na rzecz sieciowania producentów i wytwórców; 

 

7. „Konkurs Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw” – wspólnie ze  

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w Toruniu 

zorganizowano konkurs na najlepsze produkty spożywcze regionu, do którego 

zaproszono najlepsze firmy branży spożywczej, restauracje i szkoły gastronomiczne 

z regionu; 

 

8.  „Sołtys roku” – wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Dobrczu oraz Gazetą Pomorską zorganizowano konkurs „Sołtys 

Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, którego finał miał miejsce w 

październiku, podczas I Forum Rolnictwa w Toruniu; 

 

9.  „Wieś na weekend’2014” – konkurs ogłoszony w marcu ubr. pozwolił na wybór 

lokalnych przedsięwzięć, organizowanych podczas weekendów w okresie od 15 maja 

do 15 października 2014 r. na terenach wiejskich województwa kujawsko-

pomorskiego, promujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne  

oraz lokalne zwyczaje z tym związane, jak również dziedzictwo kulturowe wsi.  

W wyniku konkursu przyznano dofinansowanie na organizację 24 wydarzeń, z 

których 19 przygotowały organizacje pozarządowe; 

10. „Małe Projekty, Duże Efekty” –we współpracy z Fundacją Lokalna Grupa Działania 

Wieczno zorganizowano konkurs na najlepszy projekt realizowany ze środków 

europejskich przez lokalne grupy działania z województwa kujawsko-pomorskiego, 

które w największym stopniu wpływały na rozwój obszarów wiejskich; 

11. „Od ziarenka, do bochenka” - od marca do października ubr. w zabytkowym wiatraku 

w Bierzgłowie, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia, w Toruniu, korzystając z 

dofinansowania KSOW, zorganizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas 

których uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak przebiegał na początku XX w. cykl 

prac polowych, rozpoznawać podstawowe gatunki zbóż, zapoznać się z 

urządzeniami i sprzętami wykorzystywanymi do prac gospodarskich, zobaczyć jak 

funkcjonuje machina wiatraka. Uczestnicy mieli również okazję samodzielnie mielić 

zboże na mąkę, używając dawnych metod i urządzeń;  

12.  „Pszczoła a środowisko” – dofinansowano cykl 10 szkoleń zorganizowany przez 

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Związek 

Pszczelarzy w Bydgoszczy, w ramach których ponad 600 uczestników zapoznało się  

z problematyką gospodarki pasiecznej, skuteczną ochroną owadów, stosowanymi 

rozwiązaniami w żywieniu pszczół, itp. Kolejnym projektem skierowanym do 

środowiska hodowców pszczół było szkolenie pn. „Otwarta pasieka – szkolenie dla 

adeptów pszczelarstwa”, w ramach którego przeszkolono ponad 20 osób, 

zainteresowanych prowadzeniem własnej pasieki; 

13. XXII Forum Pszczelarzy - w marcu w Przysieku k. Torunia Regionalny Związek 

Pszczelarzy w Toruniu otrzymał dofinansowanie na organizację konferencji, podczas 

której specjaliści w dziedzinie pszczelarstwa zaprezentowali zagadnienia 

zdrowotności pszczół oraz najnowsze osiągnięcia w zwalczaniu chorób. Forum 



 

 

 

towarzyszył kiermasz sprzętu, materiałów i wydawnictw o tematyce pszczelarskiej. W 

spotkaniu wzięło udział ok. 1200 pszczelarzy z województwa kujawsko-pomorskiego;  

14.  „Dzień Pszczelarza”, kolejnym projektem dla pszczelarzy, dofinansowywanym z 

KSOW była impreza, którą zorganizowano w Zarzeczewie, w programie której 

znalazły się wykłady dla profesjonalistów, konkursy i quizy dla publiczności, pokazy i 

sprzedaż produktów pasiecznych; 

15.  „III Brodnicka Wystawa Drobnego Inwentarza”, we współpracy z Bydgoskim 

Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Serocku, 

zorganizowano wystawę drobnego inwentarza oraz seminaria, których tematem były 

warunki hodowli, żywienie, ochrona zdrowia i odchów zwierząt oraz wartości 

kulinarne i odżywcze mięsa gęsiego i jagnięcego; 

16. „Krajna szlachecka – Zintegrowany produkt turystyczny na Krajnie” - we współpracy 

ze Stowarzyszeniem „Nasza Krajna” , zorganizowano seminarium  oraz szkolenie 

personelu lokali gastronomicznych i konkurs kulinarny, nt. tradycji kulinarnej 

związanej z tym obszarem i praktycznych umiejętności wykonywania potraw i 

przetworów oraz zainspirowanie uczestników do wprowadzenia potraw regionalnych 

do własnej oferty kulinarnej;  

17. „Wystawa stołów wigilijnych” -  w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się wystawa 

stołów wigilijnych, przygotowana przez członkinie 18 kół gospodyń wiejskich  

z regionu;  

18.  „BioFach” w Norymberdze - Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyło  

w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych wspólnie z 

Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN z 

Pokrzydowa k/Brodnicy; 

 

19.  Szkolenia dla LGD – przeprowadzono jedno szkolenie dla członków lokalnych grup 

działania i ich zarządów, zwiększające potencjał administracyjny organizacji;  

 

20. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – wspólnie z Polską Izbą Produktu Tradycyjnego 

zorganizowano kolejną edycję konkursu na lokalną potrawę czy produkt 

charakterystyczny dla Pomorza i Kujaw. Uczestnikami konkursu były panie z kół 

gospodyń wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych i gospód wiejskich;  

 

21. „Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego” – w 2011 r. Województwo Kujawsko-

Pomorskie stało się pełnoprawnym partnerem międzynarodowego stowarzyszenia 

ESKD i z tego tytułu wniesiona została opłata członkowska oraz prowadzono nabór 

regionalnych członków Sieci - podmiotów prowadzących działalność produkcyjną i 

usługową w sektorze rolnictwa, przetwórstwa spożywczego i gastronomii, przy 

zapewnieniu lokalnego pochodzenia surowców. Opłacono również szkolenie dla 

nowych członków Sieci z regionu, zagraniczną wizytę studyjną pn. „Skania – 

europejskie centrum sieci dziedzictwa kulinarnego, przykłady działań” do Szwecji 

oraz wizytę studyjną szlakiem gęsiny po Kujawsko-Pomorskim; 

 

22.  „Warsztaty umiejętności kulinarnych” – we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 

Doliny Dolnej Wisły zorganizowano turnieje i warsztaty praktycznych umiejętności 



 

 

 

kulinarnych z zakresu kuchni obrzędowej, postnej i świątecznej skierowane do szkół 

gastronomicznych, restauratorów, kucharzy oraz pasjonatów kulinariów z terenów 

wiejskich;  

23. „Kobiety na wsi – drogi rozwoju, pomysły i innowacje” – zorganizowano wizytę 

studyjną do Hiszpanii dla członków LGD w celu zaprezentowanie uczestnikom 

praktycznych przykładów przedsięwzięć organizowanych przez kobiety i dla kobiet w 

Regionie Murcji;  

24. „Piknik LEADER” w Radzyniu Chełmińskim – zorganizowano imprezę integracyjną 

dla członków lokalnych grup działania, realizujących projekty finansowane w ramach 

Osi 4 PROW. Impreza miała charakter plenerowy, w trakcie której prowadzono 

rozgrywki sportowe oraz zaprezentowano dorobek lokalnych grup działania;  

25. „Raporty Wynikowe – wpływ informacji w nich zawartych na zdrowotność stada  

i wydajność mleczną krów” – we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem 

Hodowców Bydła zorganizowano w Przysieku k. Torunia, Brodnicy i Morzycach  trzy 

seminaria  dla producentów bydła. Spotkania były poświęcone omówieniu ważnych 

problemów występujących w produkcji mleka i mięsa wołowego oraz sytuacji na 

rynku wołowiny; 

26. „Probiotyczne mikroorganizmy wsparciem dla praktyki rolniczych przyjaznych 

środowisku” - we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, zorganizowano 

konferencję w której uczestniczyli rolnicy zrzeszeni w Izbie. Konferencja stanowiła 

okazję do wymiany doświadczeń, przeniesienia dobrych praktyk, służących rozwojowi 

produkcji rolniczej w regionie; 

27. „Tytonie bałkańskie – techniki upraw, technologie zbioru i przetwórstwa, organizacja 

producentów, przykłady dobrych praktyk w Macedonii””- zorganizowano wizytę 

studyjną dla przedstawicieli grup producentów tytoniu, przedstawicieli instytucji 

zajmujących się doradztwem w zakresie produkcji oraz tworzeniem grup 

producenckich. W programie wyjazdu umieszczono spotkania w gospodarstwach 

specjalizujących się w produkcji tytoniu, lokalnej przetwórni, wizytę w Izbie 

Gospodarczej oraz Związku Plantatorów Tytoniu; 

28. „Stan aktualny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie Kujaw 

i Pomorza”, we współpracy z Odziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Rolnictwa w Toruniu i Koła SITR przy UTP w Bydgoszczy zorganizowano konferencję 

poświęconą nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020; 

29. „Ambrosia” - wspólnie ze Stowarzyszeniem – Międzynarodowe Centrum 

Zarządzaniem Informacją (The International Centre for Information Managment 

System and Services ICIMSS przygotowano digitalizację 500 obiektów 

etnograficznych związanych z wiejskim dziedzictwem kulinarnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i umieszczono ją na stronach internetowych; 

30.  „Aktywna wieś” – funkcjonował utworzony w 2013 roku portal internetowy 

prezentujący potencjał terenów wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

którego administracją zajmie się w ramach partnerstwa Stowarzyszenie Kujawsko-

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”; 

 



 

 

 

 

Na koniec 2014 r. deklarację uczestnictwa w Sieci, spośród 229 jej członków z Województwa 

zadeklarowało: 

 20 lokalnych grup działania, 

 59 stowarzyszeń, 

 6 fundacji, 

 9 towarzystw, 

 9 organizacji branżowych, 

 10 związków i zrzeszeń. 

 
 

10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie należały: 
 

1. Organizacja panelu tematycznego pn. „ŚRODOWISKO” w dniach 3 i 4 marca 
2014 r., w ramach XXI Forum Gospodarczego w Toruniu.  
 
Forum Gospodarcze to jeden z największych kongresów ekonomiczno-
gospodarczych w Polsce. XX edycja obejmowała analizę najważniejszych wyzwań 
stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu 
ekonomicznego oraz zachodzących procesów integracji i globalizacji.  
Głównym celem bloku tematycznego Kujawsko-Pomorska Sieć Dziedzictwa 
Przyrodniczo-Kulturowego (Zrównoważony Rozwój)  było zaprezentowanie informacji 
dotyczących m.in. projektów realizowanych przez parki krajobrazowe województwa 
kujawsko-pomorskiego i inne podmioty w ramach RPO WK-P 2007-2013 oraz 
pozostałych działań realizowanych lub planowanych w naszym województwie w 
zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dodatkowymi atrakcjami 
dla uczestników były prezentacje filmów oraz diaporam z organizowanego od kilku lat 
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń. Część 
plenarna panelu tematycznego obejmowała wystąpienia zaproszonych gości wraz  
z możliwością zadawania pytań i z dyskusją na zaprezentowane tematy. 
Głównym celem bloku tematycznego Odnawialne Źródła Energii była merytoryczna 
dyskusja na temat wykorzystania przez Polskę potencjału odnawialnych źródeł 
energii. Omówione zostały kwestie energetycznego wykorzystania biomasy, 
możliwości prawne i ekonomiczne inwestycji w biogazownie. Analizie poddany został 
potencjał roślin energetycznych oraz doświadczenia innych krajów europejskich w 
energetycznym wykorzystywaniu biomasy. Ponadto przedstawiony został temat 
hydroenergetyki, jako jednej z form OZE oraz pokrótce omówione zostały główne 
zapisy projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Współorganizatorem Forum 
było Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu. 

2. Współorganizacja VII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej 
„Sztuka Natury” Toruń 2014. 

W dniach 3-7 grudnia 2014 r. odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Fotografii 
Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2014, podczas którego na licznych wystawach  
i prezentacjach oglądać można było artystyczne zdjęcia przyrodnicze wykonane 
przez polskich i zagranicznych fotografów. Tegoroczną edycję uświetniła znana 
fotograficzka przyrody – Olga Kamenskaya z Rosji. Publiczność miała też okazję 
spotkać się z uznanymi fotografami i posłuchać ich pasjonujących opowieści. 
Festiwalowi towarzyszyło kilka wydarzeń, w tym konkurs fotografii przyrodniczej  
i pokazów multimedialnych oraz przegląd filmów przyrodniczych.  
Do współpracy w tegorocznej edycji Festiwalu zaproszone zostały parki krajobrazowe 
województwa kujawsko-pomorskiego i lokalne instytucje kultury, na terenie których 
zorganizowano wystawy oraz zajęcia, w tym warsztaty fotografii przyrodniczej dla 



 

 

 

młodzieży szkolnej oraz dla osób dorosłych. Wybrane fotografie, nagrodzone  
i wyróżnione podczas Festiwalu stworzyły unikatowy kalendarz ścienny na 2015 rok. 
Kalendarz o nakładzie 2 tys. sztuk został opracowany i wydany w formacie B2.  
Celem Festiwalu było przybliżenie szerokiemu gronu osób piękna i różnorodności 
otaczającej nas natury. Ponadto organizatorzy pragnęli  uhonorować i wyróżnić osoby 
obdarzone szczególną umiejętnością prowadzenia obserwacji i dokumentacji 
przyrodniczej, jak i obdarzone wrażliwością na piękno natury. Współorganizatorem 
przedsięwzięcia było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział 
w Toruniu. 

 

3. Wydanie materiałów konferencyjnych  (monografii) z Ogólnopolskiej 
Konferencji Eko-€uro-Energia 2014. 

Materiały konferencyjne (monografia) z Ogólnopolskiej Konferencji Eko-€uro-Energia 
2014 są zbiorem artykułów prezentowanych przez Prelegentów podczas 
przedmiotowej konferencji. Konferencja Eko-€uro-Energia 2014 posiadała zasięg, 
rangę i znaczenie ogólnopolskie.  
 
W konferencji uczestniczyli również prelegenci z zagranicy. Wydane materiały 
konferencyjne przyczyniły się do popularyzacji i propagowania działań z zakresu 
edukacji o OZE oraz popularyzacji wdrażania i stosowania rozwiązań technicznych 
opartych o odnawialne źródła energii. Współorganizatorem konferencji było 
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 

 
4. Przeprowadzenie działań edukacyjno-popularyzacyjnych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania 
wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych 
w formie projektu „Bliżej natury”. 

 
Projekt miał na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy 
przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych, 
uświadomienie odbiorcy, że troska o środowisko naturalne oznacza dobre warunki 
życia dla człowieka, a także podkreślenie wpływu piękna otaczającej nas przyrody na 
rozwój duchowy, psychiczny i społeczny człowieka, co przekłada się na rozwój 
kulturowy i cywilizacyjny. 
W ramach projektu edukacyjnego „Bliżej natury” oraz promowania postaw 
proekologicznych w środowisku szkół regionu zostały przygotowane i 
rozdysponowane w szkołach m.in. materiały: ulotki, kalendarze i film. Elementem 
kulminacyjnym projektu były 5 dniowe zajęcia ekologiczne w Ośrodku Szkoleniowym 
Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku z udziałem łącznie 1000 uczniów ze  szkół 
województwa kujawsko-pomorskiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia była 
Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu. 

 
5. Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa 

kujawsko-pomorskiego, w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-
ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych, w formie otwartego 
Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” w dniu 31 maja 
2014 roku.  
Przedsięwzięcie obejmowało następujące działania składowe: 

1) Konkurs „Razem z naturą” popularyzujący tematykę przyrodniczo-ekologiczną  
dla szkół (szkoły podstawowe, gimnazja oraz ośrodki szkolno-wychowawcze) regionu 
kujawsko-pomorskiego, rozgrywany w 3 kategoriach. 

2) Plakaty informujące (druk i kolportaż 1000 sztuk formatu A1, kolor) o ekologicznym 
Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” na terenie Aeroklubu 
Pomorskiego w Toruniu.  



 

 

 

3) Instalacje plenerowe (wystawienie i obsługa 60 nadmuchiwanych instalacji) dla 
uczestników Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” na terenie 
Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. 

4) Wystawienie i obsługa plenerowej sceny medialnej podczas Festynu Rodzinnego  
z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” na terenie Aeroklubu Pomorskiego  
w Toruniu.  

 
Konkurs „Razem z naturą” popularyzujący tematykę przyrodniczo-ekologiczną 
dla szkół regionu kujawsko-pomorskiego.  
Realizacja konkursu: 
- Opracowanie regulaminu konkursu przyrodniczo-ekologicznego „Razem z Naturą”.   
- Zaproszenie do uczestnictwa min. 700 szkół (szkoły podstawowe, gimnazja oraz 
ośrodki szkolno-wychowawcze) regionu kujawsko-pomorskiego; do każdej z 
zaproszonych placówek drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną zostało wysłane 
zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie wraz z jego regulaminem.  
- Rozstrzygnięcie konkursu z wręczeniem nagród dla minimum 13 tys. dzieci i 
młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego, podczas Festynu 
Rodzinnego z okazji dnia Dziecka „Bądźmy razem”. 
Kategorie konkursowe: 
Pierwszą kategorią była praca plastyczna ukazująca różnorodność biologiczną i 
piękno natury. Skierowana do uczniów wszystkich poziomów szkół.  
Druga kategoria – fotografia, skierowana była do uczniów wszystkich poziomów 
szkół.  Uczestnicy poprzez zdjęcia ukazywali piękno przyrody, w tym gatunki 
chronione, walory wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwo 
gatunkowe. Autorzy zwycięskich prac konkursowych pierwszej i drugiej kategorii 
konkursowej (6 osób) zostali wyłonieni podczas głosowania internetowego.  
Trzecia kategoria to konkurencja dla szkół polegająca na zebraniu jak największej 
ilości nakrętek, z których dochód został przekazany na niepełnosprawne dziecko.  
Nagrody: 
Autorzy zwycięskich prac konkursowych zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi w postaci aparatów fotograficznych. Natomiast szkoły, które zebrały 
największą ilość nakrętek otrzymały komplety sprzętu sportowego.  
Podczas finału konkursu na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu każdy z min.  
13 tys. uczestników, biorących udział w quizach sprawdzających wiedzę z ekologii, 
konkursach ekologicznych, edukacyjnych, grach i zabawach otrzymał nagrodę – 
gadżet w postaci pendriva, piłki, smyczy, długopisu czy słodyczy.  
Instalacje plenerowe dla uczestników Festynu Rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka „Bądźmy razem” na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. 
   
Wystawienie i obsługa 60 nadmuchiwanych instalacji plenerowych dla dzieci i 
młodzieży szkolnej na terenie Aeroklubu Pomorskiego, podczas otwartego Festynu 
Rodzinnego  
z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” w dniu 31 maja. Możliwość skorzystania przez 
uczestników pikniku z atrakcji oferowanych przez instalacje było nagrodą za 
uczestnictwo w konkursach przeprowadzonych zarówno na scenie medialnej, jak 
również w innych działaniach edukacyjnych, m.in. za udzielanie odpowiedzi na 
zagadki przyrodnicze  
i ekologiczne oferowane przy wejściu na instalację. Tak znaczna ilość instalacji 
plenerowych pozwoliła jednocześnie rozproszyć ogromną ilość uczestników pikniku, 
stwarzając dla nich odpowiednią atrakcję, a jednocześnie motywować ich do 
uczestnictwa w różnorodnych formach gier i zabaw edukacyjnych.     
Wystawienie i obsługa plenerowej sceny medialnej podczas Festynu 
Rodzinnego z okazji dnia Dziecka „Bądźmy razem”. 
 
Wystawienie i profesjonalna obsługa wyposażenia plenerowej sceny medialnej była 
niezbędnym elementem dla realizacji, w tym dla przeprowadzenia oraz 
podsumowania wszelkich działań edukacyjno-ekologicznych podjętych w szkołach i 



 

 

 

na terenie Aeroklubu Pomorskiego, podczas otwartego Festynu Rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, przewidywanego dla min. 13 tys. uczestników. Dla tak 
dużego pikniku w otwartym plenerze istotne znaczenie miała odpowiednia wielkość 
estrady oraz nagłośnienie. Do najważniejszych form wykorzystania sceny należy 
zaliczyć:  
- przeprowadzenie ekologicznych konkursów tematycznych z wiedzy i umiejętności;  
- dokonanie publicznego wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w 
rozstrzygniętych konkursach;   
- występy artystyczne dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej – uczestników 
pikniku;  
- przeprowadzenie edukacyjno-sprawnościowych gier i zabaw dla uczestników.  
Ciekawe i angażujące dzieci i młodzież zajęcia rozwijają intelektualnie i duchowo, 
uwrażliwiają na piękno i wartości przyrody, pobudzają do refleksji, a także wyrabiają 
poczucie odpowiedzialności i skłaniają do podejmowania działań służących ochronie 
przyrody. Przybliżanie społeczeństwu na różne sposoby problemów związanych  
z ekologią oraz edukacją w zakresie ochrony środowiska stają się dzisiaj 
koniecznością. Festynowi towarzyszyły sprawdzające wiedzę z ekologii quizy z 
nagrodami, konkursy ekologiczne, a także konkurencje sprawnościowe, interesujące 
pokazy oraz atrakcje służb mundurowych. Przedsięwzięcie to stworzyło dzieciom, 
młodzieży i ich opiekunom okazję do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka w radosnej i pełnej różnorodnych atrakcji edukacyjnych atmosferze. 
Współorganizatorem festynu była Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu. 

 
6. „X Konferencja Popularnonaukowa pt. „Ochrona środowiska poprzez 
edukację.: Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”.  
W dniu 27 maja 2014 r. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy z Kujawsko-
Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Centrum Kształcenia 
ustawicznego w Toruniu oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Oddział w Toruniu zorganizował X Konferencję Popularnonaukową pt. „Ochrona 
środowiska poprzez edukację: „Nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi”. Głównym celem konferencji była prezentacja zagadnień dotyczących 
nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach województwa 
kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostały zasady i wymogi prawne  
w zakresie tworzenia w gminach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Współorganizatorem konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Oddział w Toruniu. 
 
7. Współorganizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Fauna Miast”  
pt. „Zwierzę – człowiek – miasto. Wzajemne oddziaływania i zależności", w 
zakresie pokrycia kosztów wydania drukiem dwóch publikacji. 
Zasadniczym celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań  
nad różnorodnością biologiczną zwierząt żyjących w środowisku zurbanizowanym  
i konieczności prowadzenia działań na rzecz jej ochrony. Wydarzenie było ważnym 
forum dyskusji nad dotychczasowymi postępami w poznawaniu biologii, ekologii, 
zagrożeń i ochrony różnorodności ekosystemu środowiska zurbanizowanego. 
Uczestnikami konferencji było ponad 120 naukowców i doktorantów reprezentujących 
wszystkie największe krajowe ośrodki akademickie i naukowo-badawcze, a także 
pracownicy jednostek administracji państwowej i organizacji pozarządowych, 
zajmujących się wolno żyjącymi zwierzętami w środowisku miejskim. 
Konferencja odbyła się w dniach 18-19 września 2014 r. Zaprezentowanych zostało  
30 referatów naukowych połączonych z otwartą dyskusją wszystkich uczestników 
oraz z sesją posterową.  

 
W ramach współorganizacji zostały wydane dwie publikacje dot. VI Ogólnopolskiej 
Konferencji z cyklu „Fauna Miast” pt. „Zwierzę – człowiek – miasto. 



 

 

 

Współorganizatorem konferencji była Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa 
Zoologicznego. 

 
 

11. Działania z zakresu pielęgnowania tradycji narodowej 
 
W 2014 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego czynnie współpracował  
z ok. 40 organizacjami skupiającymi kombatantów, osoby represjonowane oraz 
byłych żołnierzy WP, działającymi na terenie województwa.  
 
Współpraca ta polegała przede wszystkim na wspólnym uczestnictwie  
w uroczystościach patriotycznych oraz wsparciu organizacji kombatanckich pod 
względem rzeczowym, finansowym i organizacyjnym.  
W celu wykonywania działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich  
w regionie i koordynacji ich działań oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy 
kombatantami i  Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powołano 
Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. 
W marcu i grudniu 2014 r. odbyły się spotkania Pełnomocnika z przedstawicielami 
organizacji kombatanckich. Tematem wiodącym były bieżące potrzeby organizacji 
kombatanckich oraz plany na rok 2015. Konkluzje jakie zrodziły się podczas spotkań 
znalazły się w protokołach sporządzonych z ich przebiegu. 
 
Do najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie, przy organizacji których 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego bezpośrednio wspierał środowiska 
kombatantów i osób represjonowanych należą: 
 
1. Rocznica zsyłki Polaków na Syberię – luty 
2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – marzec  
3. Rocznica Wydarzeń Bydgoskiego Marca – marzec 
4. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – kwiecień 
5. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – sierpień 
6. Rocznica wybuchu II wojny światowej (Dzień Weterana) – wrzesień  
7. Dzień Sybiraka – wrzesień 
8. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – grudzień 
 
Pośrednie wsparcie dla organizacji kombatanckich związane było z upamiętnieniem 
świąt narodowych - Święta Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta 
Niepodległości. 

 
12. Działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 
Do najważniejszych zadań realizowanych w tym zakresie należały: 
 

1.   Bieżące konsultacje i doradztwo umożliwiające uzyskanie informacji przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, realizowane 
przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 

 
2. Prowadzenie doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania 

finansami w organizacjach pozarządowych przez ekspertów z tych dziedzin.  
W 2014 r. odbyło się 49 godz. doradztwa, z którego skorzystało 28 podmiotów      
(organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, będące na etapie tworzenia 
stowarzyszenia lub fundacji); 

 
3. Prowadzenie portalu internetowego Urzędu Marszałkowskiego skierowanego       

do organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; 
 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/


 

 

 

4. Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, liczącej na koniec 2014 r. ponad 
1175 podmiotów trzeciego sektora; 

 
5. Redagowanie i wysyłanie newslettera do organizacji, które zadeklarowały chęć 

jego otrzymywania. Newsletter wysyłany był do ponad 1170 organizacji        
pozarządowych; 

 
6. VII edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje   pozarządowe 
pn. „Rodzynki z pozarządówki”. W konkursie wzięły udział 32 organizacje 
pozarządowe, z których 12 zostało nagrodzonych. Nagrody  
w wysokości po 2 000,00 zł i 3 000,00 zł, przeznaczone zostały na działalność 
statutową   laureatów. Podsumowaniem konkursu była gala wręczenia nagród 
zorganizowana w czerwcu 2014 r. w Zamku Bierzgłowskim; 

 
7. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

zorganizowane było przez  Grudziądzkie Centrum Caritas w partnerstwie  
z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK  
w ramach powierzenia zadania w drodze otwartego konkursu ofert. Forum odbyło 
się w czerwcu 2014 r. w Hotelu RAD w Grudziądzu. i miało charakter dwudniowej  
konferencji (1 dzień sfinansowano ze środków Budżetu Województwa a drugi ze 
środków projektowych organizatora). Przeprowadzono wykłady, dyskusje  
i spotkania doradcze ze specjalistami. Gośćmi Forum w ramach Współpracy 
międzynarodowej byli przedstawiciele partnerskiego regionu Styria w Austrii, 
którzy przedstawili tematy dotyczące współpracy międzynarodowej rozwijanej 
przez działające w  Styrii organizacje oraz najlepsze przykładowe projekty 
międzynarodowe. W ramach forum odbyła się rwnież kolejna edycja konkursu pn. 
„Wolontariat w akcji” w której uhonorowano nagrodami pieniężnymi 
najaktywniejszych wolontariuszy;  

 
8. Stała współpraca z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz obsługa posiedzeń Sejmiku; 
 
9. Prowadzenie kampanii 1% dla naszego regionu – promowanie idei 

przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z regionu 
kujawsko-pomorskiego. 

 
10. Opracowanie wyników ankiety dotyczącej badania na temat współpracy 

samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie kujawsko-
pomorskim Badanie miało na celu uzyskanie pełnego i aktualnego obrazu 
współpracy samorządów lokalnych z podmiotami trzeciego sektora w naszym 
województwie. Na przesłaną ankietę odpowiedziało 151 z 163 samorządów; 

 
11. 2 spotkania konsultacyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych  

z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego - W czerwcu i sierpniu 2014 r. we 
współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych zostały 
zorganizowane 2 spotkania dyskusyjne, w których uczestniczyło ponad 70 osób  
z ponad 40 organizacji pozarządowych z regionu. W ramach konsultacji 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 na etapie projektowania programu 
przedstawiciele organizacji uczestniczących w spotkaniach wypracowali 20 
najważniejszych postulatów z których 13 zostało przyjętych w tym 6 częściowo; 

 
12. Spotkanie informacyjne na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

współorganizowane z MPiPS; 
 



 

 

 

13. Spotkanie informacyjno-kontaktowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
które skierowane było do podmiotów zainteresowanych pozaszkolną wymianą 
młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego – współorganizacja z PNWM; 

 
14. Udział w Zespole Eksperckim ds. opracowania „Poradnika partycypacyjnego 

tworzenia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”; 
 
15. Stała współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz obsługa jej posiedzeń; 
 
16. Przeprowadzenie wyborów do kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
 
17. Opracowanie „Rocznego programu współpracy samorządu województwa 

kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi”; 
 
18. Przyjmowanie rozliczeń zbiórek publicznych prowadzonych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 
13.  Rozwój ekonomii społecznej 
 
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym obszarze tematycznym należały: 

 
Informacja dotycząca realizacji w 2014 roku działań na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej, mających na celu upowszechnianie ekonomii społecznej jako 
skutecznego narzędzia aktywnej polityki społecznej, wpływającego na zrównoważony 
rozwój społeczno-ekonomiczny regionu 
 

1. Promowanie idei ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk z tego zakresu 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu systemowego 
pn. Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr (PO KL 7.1.3) w 2014 
roku zrealizował następujące działania na rzecz rozwoju i promocji ekonomii 
społecznej w regionie: 
 

 W listopadzie i grudniu 2014 r. odbył się cykl spotkań pn. „Ekonomia społeczna 
dla lokalnych społeczności. Lokalne społeczności dla ekonomii społecznej. 
Korzyści współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją lokalną”.  
W ramach cyklu zrealizowano łącznie 10 spotkań edukacyjnych, w których udział 
wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora ekonomii społecznej, 
lokalnych samorządów oraz osoby zainteresowane współpracą i partnerskim 
działaniem na rzecz ekonomii społecznej. 
Spotkania były szansą do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia ekonomii 
społecznej  
w rozwoju społeczności lokalnych, w tym także do popularyzowania 
przedsiębiorczości społecznej wśród przedstawicieli samorządów lokalnych. 
W spotkaniach uczestniczyły łącznie 172 osoby, w tym 116 reprezentantów 
organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.  
 

 Zrealizowano 2 seminaria pn. „Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami 
ekonomii społecznej – perspektywy i bariery” (3 października 2014 r. w 
Bydgoszczy oraz 14 listopada 2014 r. w Toruniu). 
Seminaria skierowane były do przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji 
pomocy  
i integracji społecznej, a także sektora ekonomii społecznej. W seminariach udział 



 

 

 

wzięły łącznie 92 osoby, w tym 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej. 
Celem seminariów było zaprezentowanie możliwości współpracy samorządu 
lokalnego  
z podmiotami ekonomii społecznej, a także upowszechnianie dobrych praktyk w 
zakresie współpracy tych sektorów. 
 

 W 2014 r. odbyły się 3 szkolenia warsztatowe:  
- „Współpraca pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami rynku pracy 
oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Ekonomia społeczna jako element 
Programu Aktywizacja i Integracja” (22-23 września 2014 r.)  
- „Spółdzielnia socjalna osób prawnych. Krok po kroku” (21-22 października 2014 r.)  
- „Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego” (27-28 października 2014 
r.)  
Szkolenia skierowane były do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i 
integracji społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. W szkoleniach udział 
wzięły łącznie 63 osoby, w tym 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 
podmiotów ekonomii społecznej.  
Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji 
pomocy  
i integracji społecznej na temat ekonomii społecznej jako skutecznego narzędzia 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  
 

 W 2014 r. opublikowano biuletyn pn. „Ekonomia Społeczna w województwie 
kujawsko-pomorskim” w nakładzie 1000 szt. Biuletyn promuje współpracę 
pomiędzy sektorem administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, a 
także przybliża zapisy dokumentów, które są fundamentem polityki w obszarze 
ekonomii społecznej zarówno w kraju jak i w naszym regionie – „Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz 
Ekonomii Społecznej do roku 2020”. W biuletynie prezentowane są także dobre 
praktyki podmiotów ekonomii społecznej z regionu oraz relacja z V Kujawsko-
Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Biuletyn dostępny jest na stronie 
www.ropstorun.home.pl w zakładce Ekonomia społeczna. 
 

2. Organizacja Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ekonomii 
społecznej koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Toruniu 
 
W dniach od 8 do 12 września 2014 r. odbyło się V Kujawsko-Pomorskie Forum 
Ekonomii Społecznej.  
W ramach Forum zorganizowano: 

1) Dni z Ekonomią Społeczną, podczas których zrealizowano: 
 3 debaty dotyczące ekonomii społecznej, 
 1 seminarium nt. kondycji sektora ekonomii społecznej,  
 1 piknik promujący przedsiębiorczość społeczną, 
 4 prezentacje dobrych praktyk -  drzwi otwarte w podmiotach ekonomii społecznej, 
 Konkurs i doradztwo. 

 
2) Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach której odbyły się sesja plenarna  

i warsztaty. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. „Kujawsko-Pomorski Program 
na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”, „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej”, a także poruszono zagadnienia dotyczące klauzul społecznych, 
wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym sektora spółdzielczego oraz 
korzystania z doświadczeń zagranicznych. 
 

http://www.ropstorun.home.pl/


 

 

 

3) Wojewódzkie Targi Ekonomii Społecznej w toruńskim Muzeum Etnograficznym z 
udziałem 26 podmiotów ekonomii społecznej – wystawców oraz 8 zespołów 
artystycznych.  
W ramach Targów odbyła się również zbiórka używanych przedmiotów i sprzętów, 
realizowana w ramach projektu „CERREC – Europejskie Centra i Sieci Napraw i 
Ponownego Wykorzystania Produktów”. 
 
Łącznie:  

 13 wydarzeń, 
 ok. 1 800 osób uczestniczących w Forum, 
 122 uczestników konferencji, 
 26 podmiotów ekonomii społecznej  - wystawców Wojewódzkich Targów Ekonomii 

Społecznej.  
 
V Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej zorganizowane zostało przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – jednostkę organizacyjną 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej z regionu, w szczególności przez OWES prowadzony przez 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
TŁOK oraz OWES prowadzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i 
Stowarzyszenie „Tilia”. 
 

3. Podejmowanie działań związanych z realizacją „Kujawsko-Pomorskiego 
Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020” (poprzez 
zaangażowanie w realizację programu min. organizacji pozarządowych) 
 
10 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 
24/815/14 przyjął do realizacji „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii 
Społecznej do roku 2020”.  
Głównym celem Programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju 
społeczno-gospodarczym, w tym aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim.   
Zgodnie z zapisami Programu w realizację zaangażowane są m.in. organizacje 
pozarządowe.  
 

4. Administrowanie zakładką poświęconą ekonomii społecznej umieszczoną na 
stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 
 
W 2014 r. na bieżąco aktualizowano zakładkę poświęconą ekonomii społecznej na 
stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 
www.ropstorun.home.pl. 
Zakładka zawiera najważniejsze informacje dotyczące ekonomii społecznej w 
regionie, w tym m.in.: 
- bazę podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego,  
- informacje dotyczące „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii 
Społecznej do roku 2020” oraz „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, 
- informacje na temat Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, 
- informacje na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie 
kujawsko-pomorskim (OWES). 
 
III.  Przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym zrealizowane we 
 współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 
Do najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych zrealizowanych w 2014 r. we 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi należały:  
 
 



 

 

 

1. Usługi promocji województwa kujawsko-pomorskiego podczas wydarzenia pn. 
Juwenalia Bydgoskie 2014 w dniach 14-17 maja 2014 r. - Fundacja ALUMNO z 
siedzibą w Bydgoszczy. 

 
2. Usługi promocji województwa kujawsko-pomorskiego podczas wydarzenia pn.a 

Juwenalia UMK 2014 w dniach 8-11 maja 2014 r. - Fundacja Amicus Universitatis 
Nicolai Copernici z siedzibą w Toruniu. 

 
3. Organizacja w dniu 14 czerwca 2014 roku w Toruniu imprezy edukacyjno-

promocyjnej w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. 
Śniadanie na Trawie - Fundacja Pracownią Zrównoważonego Rozwoju  
z siedzibą w Toruniu. 

 
4. Usługi promocji województwa kujawsko-pomorskiego podczas wydarzenia pn. 

„Spotkania nieprzypadkowe - Oko, które nie śpi” w dniach 12-15 czerwca 2014 r. 
w Lubostroniu - Fundacja Kultury Rozruch z siedzibą w Bydgoszczy. 

 
5. Usługi promocyjne na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 

projektu „Przepis na ulicę”- Fundacja Pracownią Zrównoważonego Rozwoju  
z siedzibą w Toruniu.  

 
 
IV. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach współpracy międzynarodowej,  
w których uczestnikami lub współorganizatorami były organizacje pozarządowe 

 
 
1. Udział uczniów I LO w projektach Hagamun w Hadze i Lemun w Leiden 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO im. Mikołaja Kopernika 
„Nicolaus” w Toruniu  
 

2. Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas udziału Samodzielnych 
Zastępów 109 Jeleń oraz 107 Raniuszek z Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

      w Zlocie Eurojam 2014 Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów 
Europy 

 
3. Udział dzieci z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Międzynarodowym 

Spotkaniu Dzieci i Młodzieży w Holandii Oddział Toruński Polskiego 
Związku Wędkarskiego 

 
4. Koncerty orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu 

podczas wizyty w Niemczech z okazji  Fundacja AB IMO PECTORE  
w Warszawie  

 
5. Udział zespołów wokalnych Ajki i Ajeczki z Ciechocinka w Międzynarodowym 

Festiwalu Młodych talentów w Rzymie  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej  nr 1 w Ciechocinku 

 
6. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego  

z Litwy i Ukrainy na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego  Caritas - 
oddział toruński  

 
7. Organizacja FESTIWALU „Integracje muzyczne 2014” z udziałem młodzieży  

z Litwy i Białorusi  Stowarzyszenie Wspólnota Polska  
 
8. Promocja Województwa Kuj-Pom podczas Mistrzostw Europy Weteranów  

w Koszykówce w Ostrawie Stowarzyszenie Dom Europejski w Bydgoszczy  
 



 

 

 

9. Organizacja Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej Stowarzyszenia 
Tilia Toruń  

 
10. Organizacja Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych RODM w Toruniu  
 
11. Wpółorganizacja Wystawy pokonkursowej trzeciej edycji Międzynarodowego 

Konkursu Plastycznego pn.: Biennale Miniatur  Polskie Towarzystwo 
Historyczne z siedziba w Warszawie  

 
12. „Międzynarodowe Mistrzostwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego w golfie 2014” 

Stowarzyszeniem Miłośników Golfa i Fortyfikacji TATFORT Golf Club w Toruniu 
 
13. Przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego woj. Kuj-Pom podczas 

dorocznego spotkania gubernatorów europejskiego banku odbudowy i rozwoju  
w warszawie Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna  

 
14. „Iberiale 2014” Dni Kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej Fundacja Proyecto 

Domeyko 
 
15. Promocja Województwa podczas realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia”   

w Brukseli i Antwerpii  Fundacja Win-Win  
 
16. Współorganizacja Konferencji Międzynarodowej pn. Polska droga do wolności na 

tle walki o przemiany demokratyczne w Europie Środkowej  Towarzystwo Polsko-
Niemieckie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Podsumowanie  

 
Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności.  Realizowana była w kilkunastu obszarach tematycznych, 

zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych. 

Stałym partnerem w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych był Sejmik Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

W porównaniu z rokiem 2013 nieznacznie zmalała liczba ofert złożonych w trybie 

konkursowym, tj. o 8,8% (97 ofert mniej). Podobną sytuację odnotowano w trybie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym.  W 2013 łącznie złożono 

74 oferty, z których 51 uznano za celowe i przyznano dotacje, zaś w 2014 liczba złożonych 

ofert wyniosła 66, natomiast 41 rozpatrzono pozytywnie.  

2014 r. był również kolejnym rokiem, w którym w kilku konkursach (kultura, zdrowie, 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych) kontynuowano  możliwość składania ofert 

w trybie wieloletnim. Łącznie podpisano bądź kontynuowano zadania w oparciu o 8 umów  

na działania wieloletnie. 

Co bardzo ważne, od 2012 roku odnotowujemy stały wzrost środków przeznaczonych 

na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Dla porównania podać należy, że 

w 2012 roku wartość środków przeznaczonych na konkursy wynosiła 4 906 555,00 zł              

natomiast w 2014 roku była to już kwota 6 474 999,00 zł co oznacza ponad 30% progres. 

Odnotowano również znaczący wzrost wkładu własnego wnoszonego do projektów 

przez organizacje pozarządowe. Dla porównania w 2013 r. wynosił on prawie 10,5 mln zł 

natomiast w roku 2014 bez mała 13 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 18 %. 

Odbyła się kolejna, VII edycja konkursu pn. „Rodzynki z pozarządówki”, w ramach 

której uhonorowano 12 organizacji i przekazano nagrody pieniężne w łącznej kwocie           

30 tysięcy złotych. 

Kontynuowana była kampania pn. 1% dla naszego regionu”, która ma na celu 

przybliżenie możliwości przekazania części podatku pit na rzecz organizacji, posiadających 

status OPP w naszym województwie. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką 

trzeciego sektora miały możliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego 

realizowanego przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 



 

 

 

z organizowanego raz w miesiącu, bezpłatnego doradztwa w zakresie prawa  

i rachunkowości świadczonego przez specjalistów. 

 

Nadmienić należy, że w ramach innych form współpracy (pozafinansowych) 

udzielano organizacjom pozarządowym wszelkiego wsparcia w postaci m.in. udostępniania 

sal konferencyjnych, sprzętu multimedialnego, pomocy przy organizacji przedsięwzięć,  

rekrutacji uczestników oraz przekazywania informacji poprzez wszelkie dostępne kanały 

informacyjne, którymi dysponuje biuro. 

 


