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Wprowadzenie 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr XLII/1023/10 z dnia             

1 lutego 2010 roku, przyjął „Program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego           

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na rok 2010”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakładającego na organ 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy             

z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z załoŜeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłoŜenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o sposobie 

realizacji Programu.  

Celem Programu było budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 

pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ów realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery poŜytku 

publicznego: 

1) pomoc społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia,  

3) profilaktykę uzaleŜnień, 

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) edukację, oświatę i wychowanie oraz naukę, 

6) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

7) kulturę fizyczną i sport, 

8) turystykę, 

9) działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, 

10) wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

11) ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

12) pielęgnowanie tradycji narodowej. 
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I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zle canie realizacji zada ń 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie 

ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych w trybie poŜytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 

poz. 874 z późn. zm.) W 2010 r. ogłoszono 17 otwartych konkursów ofert. Ponadto, w 

związku z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, po raz 

pierwszy zlecano zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie 

uproszczonym.  

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz              

z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 5 410 230 zł1, z tego podmioty dotowane 

wykorzystały 5 355 749,58, co stanowi 99,00% 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 budŜetu 

województwa kujawsko-pomorskiego 498 podmiotów prowadzących działalność poŜytku 

publicznego zrealizowało 534 projekty. 

 
 
1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonyc h przez Samorz ąd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku. 
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1. 

Konkurs ofert nr 1/2010    
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury, sztuki, ochrona tradycji i 
dziedzictwa narodowego” 
Rozdział:  92195  

329 74 74 237 67 67 587 000,00 584 530,38 

2. 
Konkurs ofert nr 2/2010    
„Wydarzenia artystyczne” 
Rozdział:  92195  

27 13 13 23 12 12 600 000,00 597 870,00 

3. 

Konkurs ofert nr 3/2010  
„Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie 
kujawsko-pomorskim” 
Rozdział:  85154  

50 20 20 38 20 20 200 000,00 199 999,96 

                                                 
1 W tym 300 000,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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l.p. Numer i nazwa konkursu 
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4. 

Konkurs ofert nr 4/2010   
“Przeciwdziałanie narkomanii w 
województwie kujawsko-
pomorskim”  
Rozdział :  85153 

36 15 15 25 15 15 250 000,00 249 799,00 

5. 

Konkurs ofert nr 5/2010  
 “Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i 
innych uzaleŜnień” 
Rozdział:  85154  

18 13 13 14 10 10 50 000,00 50 000,00 

6. 

Konkurs ofert nr 6/2010 
„Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy” 
Rozdział:  85295 

270 68 68 203 68 68 300 000,00 295 438,80 

7. 

Konkurs ofert nr 7/2010 
„Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy przez 
organizacje młodzieŜowe” 
Rozdział:  85295  

13 3 3 13 3 3 300 000,00 299 699,71 

8. 

Konkurs ofert nr 8/2010 
„Integracja międzypokoleniowa 
związana z aktywizacją 
społeczną osób starszych” 
Rozdział: 85295  

62 24 24 54 24 24 100 000,00 99 336,44 

9. 
Konkurs ofert nr 9/2010 
„Opieka paliatywna” 
Rozdział:  85395 

23 20 20 18 17 17 300 000,00 299 704,44 

10 

Konkurs ofert nr 10/2010  
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej i sportu” 
Rozdział:  92605  

253 106 105 169 91 90 800 000,00 788 732,01 

11. 

Konkurs ofert nr 11/2010 
„Wspieranie promocji 
produktów turystycznych” 
Rozdział:  63003  

27 19 18 27 19 18 110 000,00 93 508,64 

12. 

Konkurs ofert nr 12/2010 
„Upowszechnianie 
krajoznawstwa i turystyki” 
Rozdział:  63003  

59 25 25 48 19 19 37 500,00 36 774,98 

13.  
Konkurs ofert nr 13/2010  
„Ochrona i promocja zdrowia” 
Rozdział:  85149 

60 13 13 56 13 13 67 350,00 67 322,91 

14. 

Konkurs ofert nr 14/2010  
 “Działalność wspomagająca 
rozwój organizacji 
pozarządowych” 
Rozdział:  75095  

27 17 17 27 17 17 116 000,00 112 456,09 

15. 

Konkurs ofert nr 15/2010   
„Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych” (środki 
PFRON) Rozdział:  85324  

67 21 21 47 20 20 300 000,00 297 499,50 
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l.p. Numer i nazwa konkursu 
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16. 

Konkurs ofert nr 16/2010   
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej i sportu”  
Rozdział:  92605 
 

86 81 81 86 81 81 1 163880,00 1 154576,72 

17. 

Konkurs ofert nr 17/2010  
Rehabilitacja dzieci 
niewidomych i słabowidzących 
w warunkach domowych” 
Rozdział: 85395 

1 1 1 1 1 1 100 000,00 100 000,00 

 
 Łącznie  

 
1408 533 531 1086  497  495 5381 730,00 5327 249,58 

 
 

2. Zestawienie zada ń zleconych przez Samorz ąd Województwa Kujawsko-Pomorskiego    
w 2010 roku w trybie z pomini ęciem otwartego konkursu ofert.  
 

 
Nazwa zadania publicznego 
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„Ochrona i promocja zdrowia” 
Rozdział:  85149  6 3 3 6 3 3 28 500,00 28 500,00 

Łącznie  6 3 3 6 3 3 28 500,00 28 500,00 
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2. Zlecanie realizacji zada ń publicznych z podziałem na sfery po Ŝytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2010.  
 

1) Pomoc społeczna 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 6/2010 „Organizacja czasu wolnego dzieci  i młodzie Ŝy” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o 
wolontariacie2 oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do 
sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 157 23 90 270 

Liczba wybranych 
projektów 36 9 23 68 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

36 9 23 68 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

157 982,00 56 500,00 85 518,00 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

155 884,59 55 803,21 83 751,00 295 438,80 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu organizowane były kolonie, półkolonie i obozy       
w okresie letnim oraz warsztaty, wycieczki i inne formy zajęć 
pozalekcyjnych w czasie roku szkolnego. W ramach tego zadania odbył się 
równieŜ turniej piłki noŜnej oraz parada cyrkowa ulicami Cekcyna.             
Z dofinansowania skorzystało ponad 2 tys. dzieci i młodzieŜy z całego 
województwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku  publicznego 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 7/2010 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzie Ŝy 

przez organizacje młodzie Ŝowe” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 12 1 0 13 

Liczba wybranych 
projektów 3 0 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

3 0 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

300 000,00 0 0 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

299 699,71 0 0 299 699,71 

Efekty konkursu 
 

 
Z dofinansowania w tym konkursie skorzystało ok. 10 000 tys. uczestników 
– harcerzy ZHP i ZHR. W ramach zadania zorganizowano rajdy, biwaki, 
obozy, których celem było popularyzowanie krajoznawstwa jako formy 
spędzania wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieŜy z róŜnych 
środowisk, promowanie postaw patriotycznych. Odbyły się zawody 
sportowe, warsztaty wokalno-sceniczne, zajęcia plastyczne dla dzieci,       
a takŜe plenerowe lekcje historyczno-patriotyczne oraz szkolenia 
specjalistyczne z zakresu pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, profilaktyki uzaleŜnień. Zorganizowano ponadto festiwale           
i koncerty dla druŜyn harcerskich. 
 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 8/2010  „Integracja mi ędzypokoleniowa zwi ązana 

z aktywizacj ą społeczn ą osób starszych ” 
  

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 34 6 22 62 

Liczba wybranych 
projektów 12 2 10 24 
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Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

12 2 10 24 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

55 000,00 8 000,00 37 000,00 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

54 392,32 8 000,00 36 944,12 99 336,44 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu zorganizowano wycieczki, warsztaty, zajęcia               
i spotkania mające na celu podtrzymanie tradycji kulturowych, w tym  
śniadanie wielkanocne i stoły adwentowe. Ponadto zrealizowano  
międzypokoleniowy projekt teatralny i utworzono międzypokoleniowy chór.  
Z dofinansowania skorzystało ok. 1000 osób z terenu całego województwa 
kujawsko – pomorskiego. 
 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 9/2010 „Opieka paliatywna ” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 10 8 5  23 

Liczba wybranych 
projektów 9 8 3 20 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

9 5 3 17 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

118 990,00 146 330,00 34 680,00 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

118 886,00 146 330,00 34 488,44 299 704,44 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zorganizowano i wyposaŜono wypoŜyczalnie sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego, dofinansowano funkcjonowanie oddziału 
dziennego hospicjum, przeprowadzono szkolenia dla osób po stracie 
najbliŜszych, dla rodzin osieroconych, dla rodzin, osób i wolontariuszy  
w zakresie opieki paliatywnej. Ponadto zorganizowano konferencję dla 
osób na diecie bezglutenowej, prowadzono kompleksową terapię 
dotyczącą funkcji poznawczych i narządu ruchu chorych z uszkodzeniem 
mózgu oraz warsztaty terapeutyczne dla rodzin i opiekunów chorych. 
Prowadzono działania mające na celu zapewnienie właściwej opieki 
osobom długotrwale chorym w ich środowisku domowym.  
Z dofinansowania skorzystało ok. 1300 osób z terenu całego województwa 
kujawsko  – pomorskiego. 
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2) Ochrona i promocja zdrowia  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 13/2010 „Ochrona i promocja zdrowia” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 53 1 6 60 

Liczba wybranych 
projektów 12 1 0 13 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

12 1 0 13 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

61 350,00 6 000,00 0 67 350,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

61 322,91 6 000,00 0 67 322,91 

Efekty konkursu 

 
W ramach konkursu zrealizowano: 
 

� spotkania edukacyjne dla diabetyków z lekarzami oraz obchody 
Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą, w ramach których 
przeprowadzono badania profilaktyczne, lekarskie i pielęgniarskie; 

� spotkania edukacyjne o tematyce związanej ze zdrowym 
odŜywianiem osób starszych; 

� spotkania integracyjne i porady psychologiczne dla osób 
zakaŜonych wirusem HIV, chorych na AIDS, niepełnosprawnych, 
uzaleŜnionych oraz ich rodzin; 

� porady psychologiczne oraz spotkania integracyjno-informacyjne 
dla osób ociemniałych i tracących wzrok oraz członków ich rodzin; 

� zajęcia psychologiczne dla młodzieŜy z grup sportowych; 
� konferencję szkoleniową dotyczącą fenyloketonurii; 
� zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieŜy; 
� zajęcia z nordic walking;  
� opracowanie i wydrukowanie poradnika na temat celiakii; 
� szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół 

średnich; 
� zajęcia terapeutyczne, porady psychologa, pedagoga, psychiatry      

i logopedy dla dzieci i młodzieŜy z autyzmem i o cechach autyzmu;  
� zajęcia z jazdy konnej z ćwiczeniami korygującymi wady postawy; 
� objęcie opieką pielęgniarską (przeciwdziałanie infekcjom i 

chorobom) osoby chore, niepełnosprawne zagroŜone wykluczeniem 
społecznym. 

Z dofinansowania skorzystało ok. 1500 osób z terenu całego województwa 
kujawsko  – pomorskiego. 
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Zlecenie zada ń w 
trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

„Ochrona i promocja zdrowia”  

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 5 1 0 6 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 3 0 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

2 1 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

18 500,00 10 000,00 0 28 500,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

18 500,00 10 000,00 0 28 500,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 

W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano: 

� porady psychologiczne on-line dla dzieci i młodzieŜy na temat 
radzenia sobie ze stresem, z porad skorzystało 200 osób; 

� masaŜe i zajęcia z logopedą, wizyty u logopedy dla 7 dzieci                   
z Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu;  

�  imprezę masową, której głównym celem była promocja zdrowego 
stylu Ŝycia, w imprezie uczestniczyło 3000 osób - dzieci i młodzieŜ      
z regionu kujawsko-pomorskiego.  
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3) Profilaktyka uzale Ŝnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 3/2010  „Rozwi ązywanie problemów alkoholowych             

w województwie kujawsko-pomorskim” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 38 3 9 50 

Liczba wybranych 
projektów 14 3 3 20 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

14 3 3 20 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

165 505,00 16 000,00 18 495,00 200 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

165 505,00 16 000,00 18 494,96 199 999,96 

Efekty 
konkursu 

 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 
 

� 4 programy profilaktyki uzaleŜnień skierowane do gimnazjalistów,  
w tym: V Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny pn. „Trzeźwy umysł 
zdrowy umysł”, cykl warsztatów dla młodzieŜy gimnazjalnej pn. 
„Bezpiecznie w dorosłość - Ŝycie bez uŜywek”, cykl warsztatów dla 
młodzieŜy gimnazjalnej pn. „Odpowiedzialne wybory”, festiwal 
spektakli profilaktycznych pn. „poPaTrz”; 

� 1 program, obejmujący zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieŜy, 
edukację dorosłych, prowadzenie grupy psychoedukacyjnej, grupy 
rozwoju umiejętności, grupy wsparcia dla rodziców; 

� 1 program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla osób uzaleŜnionych od 
alkoholu i dzieci alkoholików - członków stowarzyszeń i klubów 
abstynenckich w województwie kujawsko-pomorskim; 

� 8 programów wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 
i innych uzaleŜnień; 

�  4 programy edukacji publicznej, w tym: festyn profilaktyczny dla 
dzieci ze świetlic środowiskowych, profilaktycznych, wychowanków 
domów dziecka, rekreacyjny festyn rodzinny z programem 
informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, 
kampania bilbordowa i plakatowa na temat rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień, konkurs dla młodzieŜy gimnazjalnej pn. 
„Wiem - wygrywam-pomagam”; 

� 2 programy obejmujące interwencję i poradnictwo dla młodzieŜy 
uŜywającej substancji psychoaktywnych.                                                                                                      
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 4/2010 „Przeciwdziałanie narkomanii w wo jewództwie 

kujawsko-pomorskim” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 31 2 3 36 

Liczba wybranych 
projektów 13 2 0 15 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

13 2 0 15 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

195 500,00 54 500,00 0 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

195 299,00 54 500,00 0 249 799,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 6 programów edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii; 

� 3 programy profilaktyczne dla osób zagroŜonych narkomanią oraz 
eksperymentujących z narkotykami; 

� 2 programy wsparcia dla rodzin osób uŜywających i uzaleŜnionych 
od narkotyków; 

� 1 program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych 
wśród osób uzaleŜnionych od narkotyków i zagroŜonych 
uzaleŜnieniami, HIV/AIDS; 

� 1 program wspierający leczenie substytucyjne; 
� 1 program obejmujący działania profilaktyczne oraz pomoc 

terapeutyczną dla osób uzaleŜnionych od nikotyny. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 5/2010 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwi ązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych  

uzaleŜnień” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 11 0 7 18 

Liczba wybranych 
projektów 10 0 3 13 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

8 0 2 10 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

41 000,00 0 9 000,00 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

41 000,00 0 9 000,00 50 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 6 programów obejmujących transfer dobrych wzorców, praktyk         
i rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień; 

� 2 programy profilaktyki uzaleŜnień  realizowane w świetlicach 
socjoterapeutycznych; 

� 5 programów obejmujących działalność punktów konsultacyjnych 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień. 
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4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 15/2009  „Rehabilitacja zawodowa i społe czna osób 
niepełnosprawnych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 67 0 0 67 

Liczba wybranych 
projektów 21 0 0 21 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

20 0 0 20 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

300 000,00 0 0 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

297 499,50 0 0 297 499,50 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano 21 projektów na rzecz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: 

� 3 projekty obejmujące prowadzenie rehabilitacji w róŜnego typu 
placówkach; 

� 5 projektów obejmujących organizowanie szkoleń, kursów                 
i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangaŜowanych  
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych; 

� 3 projekty obejmujące prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie 
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w tym umiejętności 
komunikowania się z otoczeniem; 

� 8 projektów obejmujących organizowanie lokalnych, regionalnych     
i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych; 

� 1 projekt obejmujący kampanię informacyjną na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; 

� 1 projekt obejmujący wydawanie czasopisma dla osób 
niewidomych. 

 Z dofinansowania skorzystało 4 795 osób niepełnosprawnych, w tym 149 
dzieci.  
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 17/2010  „Rehabilitacja dzieci niewidomy ch                           
i słabowidz ących w warunkach domowych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 1 0 0 1 

Liczba wybranych 
projektów 1 0 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

100 000,00 0 0 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

100 000,00 0 0 100 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu wsparciem objęto 120 osób, w tym 40 dzieci 
niewidomych i słabowidzących w wieku 0-7 lat. Ponadto 15 dzieci 
niewidomych i słabowidzących w wieku 0-7 lat, zamieszkujących tereny 
wiejskie, trudno dostępne komunikacyjnie, uzyskało dodatkowe wsparcie     
w formie szkolenia mającego na celu polepszenie orientacji przestrzennej, 
naukę podstaw pisma Braill`a, zwiększenie samodzielności dzieci. Rodzice 
i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych korzystali z poradnictwa 
psychologicznego. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  

6)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycj i 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2010 „Upowszechnianie i rozwój kultury , sztuki, ochrona 
tradycji i dziedzictwa narodowego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 192 8 129 329 

Liczba wybranych 
projektów 36 2 36 74 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

36 2 29 67 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

272 500,00 28 000,00 286 500,00 587 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

272 183,38 28 000,00 284 347,00 584 530,38  

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano imprezy kulturalne, festiwale, przeglądy, 
warsztaty malarskie, inscenizacje historyczne, wydawnictwa kulturalne, 
między innymi : 

� Operowe Forum  Młodych; 
� XI Międzynarodowe Dziecięce Spotkania Cyrkowe; 
� VI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Kuglarskich "Altergrawitacja” 
� Ogólnopolski Festiwal Filmów KrótkometraŜowych Inspirowanych 

Twórczością Fryderyka Chopina; 
� Festiwal Teatralny - Grudziądzka Wiosna Teatralna 2010 - "Kobieta 

w Teatrze";  
� II Festiwal RóŜnorodności Kulturowej MIXer; 
� "Koncert na wodzie" zrealizowany przez Fundację im. Krzywdów       

i Bieńków w Nieszawie; 
� Festiwal Muzyki Kameralnej  „Muzyka u Źródeł”; 
� Wojewódzki Konkurs Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 
� V Bydgoszcz Big Band Festiwal; 
� Instytut B61 - Utracone Artefakty; 
� IX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami; 
� Śladami Wojów Dobrzyńskich. śywe lekcje historii z zakresu 

rzemiosła, sztuki i kultury średniowiecza. Edycja 2010; 
� XXI Toruń Blues Meeting 2010. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 2/2010 „Wydarzenia artystyczne” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 17 0 10 27 

Liczba wybranych 
projektów 6 0 7 13 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

6 0 6 12 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

295 000,00 0 305 000,00 600 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

295 000,00 0 302 870,00 597 870,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano wydarzenia artystyczne, m. in:      

� 2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy; 
� X Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej - Harmonica Bridge;  
� Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”; 
� Festiwal Prapremier Bydgoszcz 2010; 
� Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway 2010; 
� X Jazz Od Nowa Festiwal;  
� Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest; 
� XVII Festiwal Muzyki i Sztuki  Krajów Bałtyckich Probaltica 2010; 
� 3. Międzynarodowy festiwal i konkurs sztuki na bilbordach Art  

Moves (Sztuka Porusza); 
� 7. Festiwal Sztuki ReportaŜu Camera Obscura 2010;  
� Organizacja Bydgoskiego Festiwalu Jazzowego - VIII Bydgoszcz 

Jazz Festiwal. 
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7) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 10/2010 „Upowszechnianie i rozwój kultur y fizycznej                           
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 241 2 10 253 

Liczba wybranych 
projektów 102 0                                                                                                    4 106 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

86 0 4  90 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

793 500,00 0 6500,00 800 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

782 232,01 0 6500,00 788 732,01 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

 
� Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wszystkich        

kategoriach wiekowych i w róŜnych dyscyplinach sportowych;  
� udział reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w finałach 

XV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy; 
� imprezy sportowe dla młodzieŜy szkolnej: Igrzyska MłodzieŜy 

Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada – udział we współzawodnictwie 
wojewódzkim  i krajowym, takŜe masowych zawodów sportowych dla 
młodzieŜy niepełnosprawnej o Puchar Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 

� Kujawsko-Pomorski Cup; 
� X Międzynarodowy MłodzieŜowy Turniej Miast w piłce noŜnej  

im. Konrada Kamińskiego; 
� Europejski Puchar Klubowy w lekkiej atletyce kobiet i męŜczyzn; 
� Trójmecz lekkoatletyczny Polska – Niemcy – Wielka Brytania; 
� Weekend Triathlonowy (w tym m.in. XXII Mistrzostwa Polski      

w triathlonie, XII Mini triathlon dla dzieci i młodzieŜy, VI Duathlon dla 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, VII Nocny turniej 
plaŜowej piłki siatkowej); 

� Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych; 

� Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w biegach przełajowych; 
� XXIX Międzynarodowe Biegi Uliczne im. Bronisława Malinowskiego; 
� VIII Półmaraton Św. Mikołajów; 
� XIX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy; 
� XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – UCI; 
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Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 16/2010 „Upowszechnianie i rozwój kultur y fizycznej                        
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 86 0 0 86 

Liczba wybranych 
projektów 81 0 0 81 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

81 0 0 81 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 163 880,00 0  0 1 163 880,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 154 576,72 0 0 1 154 576,72 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

 
� szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – program realizowany                              

w oparciu o porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
nadzorowane przez Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie 
Związków Sportowych w Bydgoszczy; 

� szkolenie sportowe realizowane przez kluby i stowarzyszenia 
sportowe, które zdobyły powyŜej 15 pkt w krajowym systemie sportu 
młodzieŜowego, w tym między innymi przez: 

- Autonomiczną - Ludową Kolarską Sekcję "Stal" w Grudziądzu; 
-Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowego Klubu Sportowego         
  "Zawisza"  w Bydgoszczy; 
- Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza"; 
- Stowarzyszenie Sportów  Wodnych; 

                  - Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" - Sekcja Strzelecka w     
                    Bydgoszczy; 

- Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgostia”; 
- Toruński Klub Kolarski „Pacific";  
- Toruński Klub Sportowo-Turystyczny „Budowlani". 

  
W przedsięwzięciach tych zaangaŜowanych było w całym województwie 
ponad 26 tys. zawodników, prawie 300 trenerów i ponad 600 instruktorów.  
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8) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 11/2010 „Wspieranie promocji produktów t urystycznych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 20 1 6 27 

Liczba wybranych 
projektów 16 0 3 19 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

15 0 3 18 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

97 500,00 0 12 500,00 110 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

81 023,04 0 12 485,60 93 508,64 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zostały zrealizowane zadania mające na celu 
promocję produktów turystycznych, dzięki którym stało się moŜliwe 
zaprezentowanie walorów turystycznych województwa kujawsko-
pomorskiego zarówno mieszkańcom naszego województwa (np. mobilny 
punkt informacji turystycznej) oraz prezentacja walorów turystycznych 
szerszej grupie turystów (np. udział w targach). 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 12/2010 „Upowszechnianie krajoznawstwa i  turystyki” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 46 1 12 59 

Liczba wybranych 
projektów 20 0 5 25 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

14 0 5 19 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

30 000,00 0 7 500,00 37 500,00 
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Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

29 450,00 0 7 324,98 36 774,98 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

� 10 rajdów rowerowych; 
� 3 rajdy motorowe; 
� 4 rajdy/ spływy kajakowe; 
� 3 rajdy piesze; 
� 3 rajdy mieszane; 
� 2 zloty turystyczne; 
� 3 konkursy krajoznawcze. 

Zrealizowane projekty angaŜowały uczestników ruchu turystycznego          
o róŜnym stopniu sprawności oraz umiejętnościach, gdyŜ organizowano 
zarówno rajdy kwalifikowane, jak równieŜ rajdy, w których bez przeszkód 
mogły brać udział osoby niepełnosprawne oraz dzieci.  
 
Konkursy krajoznawcze miały na celu popularyzację krajoznawstwa            
i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku oraz rozwinięcie i pogłębienie 
wiedzy o miejscu  zamieszkania. 
 

 

 

9) Wspieranie procesu rozwoju społecze ństwa obywatelskiego  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 14/2010 „Działalno ść wspomagaj ąca rozwój organizacji 
pozarządowych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
ofert 25 1 1 27 

Liczba wybranych 
projektów 15 1 1 17 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

15 1 1 17 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

107 000,00 5 000,00 4 000,00 116 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

103 456,09 5 000,00 4 000,00 112 456,09 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano m. in.: 

 
� szkolenia z zakresu wolontariatu, księgowości, budowania 

partnerstw, źródeł finansowania organizacji pozarządowych, 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

� III Forum Organizacji Pozarządowych w Słaboszewku; 
� Forum organizacji pozarządowych Powiatu Chełmińskiego; 
� doradztwo dla organizacji pozarządowych; 
� budowanie sieci współpracy pomiędzy organizacjami ekologicznymi 

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 
 
 
 
II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery  poŜytku publicznego 
okre ślone w programie współpracy na rok 2010.  
 

1. Pomoc społeczna  

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Cykl pięciu spotkań w ramach obchodów Narodowego Dnia śycia, które odbyły się    

w marcu i kwietniu 2010 r. Organizacje pozarządowe były zarówno uczestnikami, jak       
i prelegentami, którzy prezentowali projekty mające na celu łączenie pokoleń. Łącznie 
10 organizacji przedstawiło swoje dobre praktyki w tym zakresie, inspirując inne 
organizacje do działania na tym polu; 

 
2) Konferencja Kujawsko-Pomorskie dla rodziny, zrealizowana wspólnie                        

ze Stowarzyszeniem DuŜych Rodzin 3+. Podczas konferencji zaprezentowano 
moŜliwości wspólnego działania samorządów lokalnych i Stowarzyszenia na rzecz 
wsparcia rodzin, głównie rodzin wielodzietnych. Uczestnikami konferencji byli m.in. 
przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

 
3) Konferencja pn. Od wykluczenia do włączenia społecznego, zorganizowana              

w grudniu 2010 r.  Podczas konferencji 7 organizacji pozarządowych podzieliło się 
swoimi działaniami na rzecz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

 
4) Prace nad Kujawsko-pomorskim programem przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu na lata 2011-2015, w których uczestniczyło 8 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych; 

 
5) III edycja Nagród dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej. 

Nagrody te są wyrazem uznania za szczególne zaangaŜowanie się w obszarze 
pomocy społecznej osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrody 
indywidualne otrzymało 15 osób, z których 5 reprezentowało organizacje 
pozarządowe. Z 4 nagród zespołowych, dwie trafiły do przedstawicieli III sektora; 

 
6) Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, zorganizowane w dniach 17-24 

września 2010 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy           
z podmiotami ekonomii społecznej działającymi w województwie. Przedsięwzięciu 
nadano formułę Dni Otwartych w Podmiotach Ekonomii Społecznej. W Dniach 
Otwartych uczestniczyły organizacje pozarządowe realizujące projekty z zakresu 
ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra 
Integracji Społecznej, łącznie ponad 500 osób.     
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2. Profilaktyka uzale Ŝnień 
 
W zakresie profilaktyki uzaleŜnień we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zrealizowano następujące zadania: 
 

1) Kampanię profilaktyczno-edukacyjną pn. Dlaczego STOP narkotykom? (we 
współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem MłodzieŜy Diecezji Zielonogórsko- 
Gorzowskiej); 
 

2) Festyny rodzinne pn. Bezpieczne wakacje (we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Integracja i Współpraca); 

 
3) XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (we współpracy z Archikonfraternią 

Literacką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie Dom w Bydgoszczy); 
 

4) Program profilaktyczny pn. Własny Świat (we współpracy z Fundacją Pomocy 
Samotnym Matkom); 

 
5) Warsztaty pn. Problemy zdrowia, trudności szkolne, wychowawcze i opiekuńcze     

u dzieci matek, które piły alkohol w ciąŜy (we współpracy z  Fundacją „Nie Tylko 
Matka Polka”); 
 

6) Dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno-diagnostycznego, 
wykonującego anonimowe i bezpłatne badania na obecność wirusa HIV (we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Razem”); 

 
7) Święto Trzeźwości - piknik rodzinny na Barbarce (we współpracy ze Związkiem 

Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego); 
  

8) Koncert połączony z akcją profilaktyczno-edukacyjną w ramach obchodów 
Światowego Dnia AIDS (we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy  
„Razem”). 
 

 
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Do najwaŜniejszych działań zrealizowanych w 2010 r. na rzecz osób niepełnosprawnych     
naleŜały: 

 
1) IV edycja Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, którego 

celem było promowanie budynków w pełni dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W konkursie oceniane były obiekty uŜyteczności publicznej 
oraz mieszkalne wielorodzinne, usytuowane na terenie naszego województwa. 
Zgłoszone budynki podlegały ocenie pod względem dostępności do uŜytkowania 
przez osoby niepełnosprawne o róŜnych schorzeniach. W skład Komisji 
Konkursowej weszły osoby niepełnosprawne, reprezentujące grupy społeczne 
osób ze schorzeniami narządu ruchu, narządu wzroku oraz narządu słuchu - jako 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj.: 

a) Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie - Region Kujawsko-
 Pomorski, 

b) Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Triumf-
 Start  w Bydgoszczy,   

c) Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski                      
 w Bydgoszczy,  

d) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski                 
 w Bydgoszczy. 
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Finałowa gala Konkursu odbyła się w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu  
w dniu 6 grudnia 2010r., uświetniając obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.  

 
2) Zorganizowanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

uroczystej Sesji Sejmiku Województwa z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Sesja miała wyjątkowy charakter ze względu na formę i treść, podczas której        
w ławach sejmikowych zasiadły osoby niepełnosprawne. Uczestnicy sesji 
zgłaszali swoje interpelacje, skierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

 
3) Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5-6 maja 2010 r.,       

w ramach którego zorganizowano dzień bezpłatnego wstępu do 26 muzeów         
w regionie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ponadto odbył się 
koncert muzyki powaŜnej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni oraz konferencja 
Z kulturą w tle – dostęp dla wszystkich w Toruniu. Uczestnikami tych 
przedsięwzięć były osoby niepełnosprawne, w większości podopieczni organizacji 
pozarządowych. 

 
4) Stała współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych - organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego 
wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy. Rada inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do 
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw 
osób niepełnosprawnych; 

 
5) Organizacja wystaw i kiermaszy rękodzieła,  w których wystawcami były między 

innymi organizacje pozarządowe; 
 

6) Prowadzenie bazy danych warsztatów terapii zajęciowej. 
 

 
 

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

 
Do najwaŜniejszych działań zrealizowanych w 2010 r. we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na polu kultury naleŜały: 
 

1) Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych    
 

Konkurs  jest  organizowany od 10 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, którzy dziełami 
swego talentu i wyobraźni wzbogacają dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju. 
Ocenie podlega autentyczna (potwierdzona) aktywność twórcza - udział w kiermaszach, 
wystawach, warsztatach, przekazywanie umiejętności młodemu pokoleniu. Wyboru 
laureatów dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. 
W tegorocznym Konkursie wzięło udział 243 twórców z terenu Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, ze wszystkich regionów etnograficznych -  Borów Tucholskich, Kujaw, 
Pałuk, Kociewia, Ziemi Chełmińskiej. Nagrody przyznano 175 twórcom. 
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2) Konferencja naukowa pn. Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji  
i restauracji  
 

Konferencja była organizowana przez Urząd Marszałkowski wspólnie z instytutem 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowej  
Toruńskiej Szkoły Konserwacji, 
Była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom wyglądu zabytków       
i podnosząca świadomość celów i istoty ochrony dziedzictwa kulturowego.                    
Jej organizacja w Toruniu wynika z doskonałej historii i doświadczeń szkoły konserwacji, 
stanowiącej istotny wkład naszego regionu w ochronę zabytków. 
    
3) Międzynarodowa konferencja pn. Dzieje Historii Sztuki w Środkowej, Wschodniej 

i Południowo-Wschodniej Europie (The History of Art History in Central, Easter and 
South-Eastern Europe) 
 

  Konferencja zorganizowana została wspólnie z Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Witolda Wielkiego               
w Kownie, Urzędem Miasta Torunia oraz ze Stowarzyszeniem Sztuki Nowoczesnej       
w Toruniu.  
Okazją do realizacji tego przedsięwzięcia było 200-lecie pierwszego wykładu z historii 
sztuki, wygłoszonego przez prof. Josepha Saundersa na Wydziale Literatury i Sztuki 
Uniwersytetu Wileńskiego w dniu 15 września 1810 r. Tematem przewodnim konferencji  
były dzieje historii sztuki jako dyscypliny naukowej i jej wkładu w tworzenie  świadomości  
kulturowej i estetycznej narodów.    

 
4) Organizacje pozarządowe otrzymywały pomoc organizacyjną, metodyczną                          
i artystyczną ze strony wojewódzkich instytucji kultury, przede wszystkim 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Toruniu. Obie te instytucje w swoich zadaniach statutowych mają wspieranie 
zbiorowej i indywidualnej aktywności kulturalnej.   

 
 
 

5. Kultura fizyczna i sport 
 

Do najwaŜniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowanych w 2010 r.      
poza konkursami w trybie poŜytku publicznego naleŜały: 
 

1) Przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników 
reprezentujących województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym; 

 
2) Organizacja spotkań podsumowujących z medalistami Mistrzostw Świata              

i Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy z trenerami i działaczami 
sportowymi oraz wyróŜnienie ich nagrodami finansowymi i rzeczowymi. 

 
 
 

6. Turystyka 
 
       Do najwaŜniejszych zadań zrealizowanych w zakresie turystyki naleŜały: 
 

1) Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu w celu 
realizacji zadań związanych z promocją walorów turystycznych województwa. 
Współdziałanie ze  stowarzyszeniem zaowocowało obecnością Województwa  
na międzynarodowych targach turystycznych w Gdańsku, Warszawie Łodzi, 
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Poznaniu, Wrocławiu, Berlinie i Poczdamie oraz wydaniem publikacji 
dotyczących turystyki biznesowej, turystyki szkolnej, wodnej i uzdrowiskowej. 
         

2) Ogłoszenie Konkursu Odkrywca 2010 WyróŜnienia 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. W edycji 2010 
laureatem reprezentującym trzeci sektor było Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy wraz z Centrum Kultury  
i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, nagrodzone w kategorii „Wydarzenia 
Turystyczne” za Festyn edukacyjno-historyczny „Z wizytą u Piasta i Popiela”. 
 
 

 7. Aktywizacja terenów wiejskich 

W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w 2010 roku 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi: 

1) „Agro Show” w Bednarach - wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Trzody 
Chlewnej „FARPOL” w Jabłonowie Pomorskim oraz członkami grup producentów 
rolnych z regionu Pomorza i Kujaw, zorganizowano prezentację na XII 
Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „Agro Show” w Bednarach; 

 
2) „Targi Agro-Travel” w Kielcach. Ideą targów jest komercjalizacja usług turystyki 

wiejskiej i zainteresowanie krajowych i zagranicznych podmiotów specjalizujących się 
w sprzedaŜy usług agroturystycznych. Kujawsko-Pomorskie reprezentowały m.in.: 
LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, LGD Pałuki, Towarzystwo Przyjaciół 
Dolnej Wisły z Gruczna, Koło Gospodyń z Kozielca, Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Toruniu;  

 
3) „Święto śliwki w Strzelcach Dolnych” - we współpracy z LGD „Trzy Doliny” 

zorganizowano festyn produktów lokalnych; 
 
4) „Festiwal Smaku w Grucznie” – we współpracy z Towarzystwem Dolnej Wisły 

zorganizowano imprezę słuŜącą wspieraniu lokalnych produktów regionalnych oraz 
kultywowania róŜnorodności biologicznej. Na Festiwalu prezentowało się ponad 120 
wystawców; 

 
5) „Wizyta studyjna w Lubelskiem” -  wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy  

w Toruniu zorganizowano wizytę studyjną do Pszczelej Woli (woj. lubelskie), na 
XXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarstwa. W wizycie studyjnej wzięło udział 50 
właścicieli pasiek z rejonu toruńskiego;  

 
6) „Wioski tematyczne sposobem na rozwój lokalny” – wspólnie z Kujawsko-Pomorskim 

Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” zorganizowano konferencję, 
dwa spotkania warsztatowe i wizytę studyjną w wioskach województwa 
zachodniopomorskiego;  

7) „Wystawa stołów wigilijnych” -  w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się wystawa 
stołów wigilijnych, przygotowana przez członkinie 18 kół gospodyń wiejskich  
z regionu;  

8) „Marka lokalna Zakola Dolnej Wisły” – we współpracy z LGD Zakole Dolnej Wisły 
wydano folder promujący produkty lokalne związane z obszarem Dolnej Wisły oraz 
ulotki o produktach i potrawach tradycyjnych; 
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9) „BioFach” w Norymberdze - Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyło  
w XXI Międzynarodowych Targach śywności i Produktów Ekologicznych wspólnie        
z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów śywności 
Metodami Ekologicznymi EKOLAND; 

 
10) „Misja – BioróŜnorodność” - we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Dawnych 

Odmian i Ras” w Pokrzydowie zorganizowano w Zbicznie k./Brodnicy II 
Międzynarodową Konferencję i Warsztaty Misja: BIORÓśNORODNOŚĆ 2010” 
Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza 
róŜnorodność biologiczna w praktyce; 
 

11)  Szkolenia dla LGD - dwa szkolenia dla członków grup działania i ich zarządów 
zwiększające potencjał administracyjny organizacji. Łącznie w obu szkoleniach wzięło 
udział 317 osób; 

 
12) „Warsztaty umiejętności kulinarnych” -  zorganizowano trzy warsztaty praktyczne  

dla członków LGD w zakresie przetwórstwa grzybów i owoców, drobiu oraz 
wędliniarskie skierowane do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 
restauratorów, kucharzy oraz pasjonatów kulinariów z terenów wiejskich.                   
W warsztatach uczestniczyło 60 osób; 

13) „Wizyta  studyjna w Czechach   - Szlakiem dobrych praktyk u naszych sąsiadów – 
Czechy” - zorganizowano wyjazd studyjny dla 45 osób. Uczestnicy wizyty spotkali się 
z przedstawicielami czeskiej Lokalnej Grupy Działania „Česki Zapad” aktywnie 
działającej na obszarze Zachodnich Czech; 

14) „Wizyta studyjna hodowców koni w Verden” - celem wyjazdu był udział członków 
Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni z Bydgoszczy w najwaŜniejszym 
wydarzeniu hodowlanym Hanowerskiego Związku Hodowlanego - „Hengstkörung 
Verden 2010”; 

 
 
 
8. Działania wspieraj ące rozwój społecze ństwa obywatelskiego  
 
Do najwaŜniejszych zadań realizowanych w tym zakresie naleŜały: 
 

1) BieŜące konsultacje i doradztwo umoŜliwiające uzyskanie informacji przez 
 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, realizowane 
 przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 
 

2) Prowadzenie doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania 
 finansami w organizacjach pozarządowych przez ekspertów z tych dziedzin. 
 W 2010 r. odbyło się 60 godz. doradztwa, z którego skorzystało 40 organizacji 
 pozarządowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. 
 

3) Utworzenie portalu internetowego Urzędu Marszałkowskiego skierowanego       
 do organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; 

 
4) Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, liczącej na koniec 2010 r.  

 niespełna 800 podmiotów trzeciego sektora; 
 

5) Prace nad wieloletnim programem współpracy samorządu województwa  
 kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, w których uczestniczyło 
 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 
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6) Redagowanie i wysyłanie newslettera do organizacji, które zadeklarowały chęć 
 jego otrzymywania. Newsletter wysyłany był średnio raz w miesiącu do ponad 
 600 organizacji pozarządowych; 
 
7) III edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
 Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje   
 pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” . W konkursie wzięło udział 37 
 organizacji pozarządowych, z których 13 zostało nagrodzonych. Jedna nagroda 
 w wysokości 3000,00 zł i 12 w wysokości 2250,00 zł przeznaczone zostały na 
 działalność statutową laureatów. Podsumowaniem konkursu była gala 
 wręczenia nagród zorganizowana w czerwcu 2010 r. w Ośrodku 
 Chopinowskim w Szafarni; 

 
8) Cykl 4 konferencji pn. Źródła i zasady finansowania projektów realizowanych 
 przez organizacje pozarządowe, które odbyły się w okresie luty-kwiecień 2010 r. 
 w Toruniu, Brodnicy, Inowrocławiu i Grudziądzu.   
 Tematem cyklu spotkań  były sposoby i zasady pozyskania środków finansowych 
 na realizację projektów z Funduszy Unii Europejskiej, z budŜetu 
 województwa oraz innych źródeł dostępnych dla organizacji. Uczestnikami 
 konferencji byli przedstawiciele trzeciego sektora, łącznie ok. 150 osób. 
 Organizacje wystąpiły teŜ w roli prelegentów prezentując przykładowe projekty 
 realizowane ze środków unijnych; 

 
9) XI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zorganizowane w czerwcu 2010 r. w Przysieku we współpracy z Radą 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Forum miało formę całodniowej konferencji – z częścią wykładową i warsztatami. 
Podczas Forum prezentowały się 4 wioski tematyczne funkcjonujące na terenie 
Borów Tucholskich. 
W Forum uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 
 

        10)    3 szkolenia dla organizacji pozarządowych, w tym jedno dla organizacji poŜytku 
        publicznego, zrealizowane we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji  
        Pozarządowych SPLOT. Szkolenia odbyły się Toruniu i Bydgoszczy. Dotyczyły 
        praktycznego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o działalności  
        poŜytku publicznego i o wolontariacie.  
 

10) Stała współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, w tym w celu przeprowadzenia wyborów do Rady III kadencji oraz 
powołania Wojewódzkiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
 

 
9. Ekologia i ochrona zwierz ąt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 
W 2010 r. podjęto działania mające na celu zainicjowanie współpracy samorządu 
województwa z organizacjami pozarządowymi działającymi na polu ekologii oraz 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
Zwiastunem tych działań było Forum Edukacji Ekologicznej Województwa Kujawsko-
Pomorskiego – zorganizowane w listopadzie 2010 r. w Przysieku. Konferencja miała 
formę debaty publicznej, której uczestnikami byli przedstawiciele Parków 
Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, KPODR  
w Minikowie, centrów edukacji ekologicznej oraz organizacji pozarządowych. Łącznie 
w debacie uczestniczyło 65 osób, z których większość reprezentowała trzeci sektor. 
Goście spotkania zapoznali się z zakresem prowadzonych na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego działań eko-edukacyjnych, z uwzględnieniem dobrych 
praktyk. Wśród 9 prezentacji – 4 dotyczyły działań prowadzonych przez organizacje 
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pozarządowe – Ligę Ochrony Przyrody, Związek Harcerstwa Polskiego, Toruńskie 
Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia, Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju.  

 
 
 

10. Działania z zakresu piel ęgnowania tradycji narodowej 
 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego współpracuje z ok. 40 
organizacjami kombatanckimi, działającymi na terenie województwa.  
W 2010 r. współpraca polegała przede wszystkim na wspólnym uczestnictwie                        
w uroczystościach patriotycznych oraz wsparciu organizacji kombatanckich poprzez 
zakup kwiatów składanych przez kombatantów podczas uroczystości państwowych 
oraz dofinansowaniu usług wydawniczych, transportowych, fotograficznych na rzecz 
środowiska kombatanckiego. 
Do waŜniejszych wydarzeń, w których uczestniczyły środowiska kombatanckie 
naleŜały: 
� uroczystości upamiętniające 66 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

  –  w sierpniu 2010 r.; 
� regionalne obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej – w kwietniu 2010 r.; 
� spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Toruńskim Zarządzie 

  Związków Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z marszałkiem 
  województwa. 

 
 
 

III.  Przedsi ęwzięcia o charakterze promocyjnym zrealizowane we  
 współpracy z organizacjami pozarz ądowymi  
 

Do najwaŜniejszych przedsięwzięć promocyjnych zrealizowanych w 2010 r. we 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi naleŜały:  

 
1)  XIX Regionalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizator -

regionalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - styczeń  2010 r.; 
 

2) Impreza mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk 
uboŜszych i patologicznych pn. Bezpieczeństwo ze św. Mikołajem – partnerem był 
m.in. Caritas Diecezji Bydgoskiej - styczeń 2010 r.; 

 
3) XVII Forum Gospodarcze w Toruniu, współorganizator - Stowarzyszenie Integracja            

i Współpraca – luty 2010 r.; 
 

4) Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie…” w Bydgoszczy,  współorganizator  
m.in. Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki - maj 2010 r.; 

 
5) X Spotkania Integracyjne Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym                      

w Bydgoszczy, współorganizator - Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL 
„Przymierze” - czerwiec 2010 r.; 

     
6) „Światowy Dzień Inwalidy” w Toruniu, współorganizator – Oddział Okręgowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Toruniu – czerwiec 2010 r.; 
 

7) Kongres BrydŜowy w Bydgoszczy, współorganizator -  Stowarzyszenie pn. Kujawsko-
Pomorski Związek BrydŜa Sportowego w Bydgoszczy - czerwiec 2010 r.; 

 
8) V Festiwal piosenek Jacka Kaczmarskiego w Bydgoszczy, współorganizator - 

Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Kulturalna - czerwiec 2010 r.; 
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9) VIII Kongres Societas Humboldtiana Polonorum w Toruniu, współorganizator - 
Societas Humboldtiana Polonorum w Toruniu – czerwiec 2010 r.; 
 

10) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych w Bydgoszczy, 
współorganizator - Stowarzyszenie Artystyczne „Mózg” - listopad 2010 r.; 
 

 
  

IV. Przedsi ęwzięcia zrealizowane w ramach współpracy mi ędzynarodowej,    
 w których uczestnikami lub współorganizatorami był y organizacje 
 pozarządowe 

 
 

1) Światowe Dni Frankofonii - organizacja koncertu „Paris, Paris…- piosenka francuska” 
– współorganizator Prof-Europe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego  
w Warszawie. Głównym załoŜeniem festiwalu jest przybliŜenie kultury francuskiej 
poprzez koncerty francuskich wykonawców, projekcję filmów francuskojęzycznych, 
wykłady, pokazy kulinarne oraz konkursy – marzec 2010 r.; 
 

2) Internationale Choir Competition Riva del Garda 2010 - udział Chóru śeńskiego 
„Primo” działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  
w Bydgoszczy w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym we Włoszech – 
współorganizator Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im. C. K. Norwida „Jedynka”  
w Bydgoszczy – marzec 2010 r.;  

      
3) Dzień Kujawsko-Pomorski w Nawarze – współorganizator Stowarzyszenie 

Akademickie „Ad Astra”. Promocja oferty edukacyjnej oraz sztuki ludowej i produktów 
tradycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w plenerze w Pampelunie -  
kwiecień 2010 r.; 
 

4) Międzynarodowy Koncert Chórów Dziecięcych „Il Garda in Coro” we Włoszech – 
współorganizator Fundacja Na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Karola Szymanowskiego z siedzibą w Toruniu – kwiecień 2010 r.; 
 

5) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesna Azja. Polityka –
Bezpieczeństwo – Gospodarka - Kultura,  współorganizator  - Towarzystwo Azji          
i Pacyfiku. Konferencja poświęcona problemom i wyzwaniom Azji. Zakres rzeczowy 
konferencji był bardzo szeroki i porusza wiele aspektów zarówno gospodarczych, jak 
i kulturowych - maj 2010 r.; 
 

6) Światowy Mundial Piłkarski rocznika 1997 we Francji – współorganizator Uczniowski 
Klub Sportowy Lider Włocławek – maj 2010 r.;   

       
7) „Muzyka Narody Łączy…”, cykl koncertów w Kamieńcu Podolskim           

 i okolicznych miejscowościach na Ukrainie – współorganizator  Stowarzyszenie 
Muzyczne Chorus Culmensis w Chełmnie - czerwiec 2010 r.; 
 

8) Obóz językowy – współorganizator Stowarzyszenie Przyjaciół X Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 11 w Toruniu. PrzyjeŜdŜający do Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Amerykanie wraz z młodzieŜą polską realizują program 
przynoszący znakomite efekty. Projekt pozwala  poznać młodym Polakom róŜnice 
kulturowe, mentalne, światopoglądowe oraz pomaga rozwijać umiejętności językowe 
- czerwiec/ lipiec 2010 r.; 

 
9) Mistrzostwa Europy Weteranów w Koszykówce w Chorwacji – współorganizator 

Stowarzyszenie Dom Europejski w Bydgoszczy – lipiec 2010 r.; 
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10) Dysputy Nawaryjskie - współorganizator Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalno-Oświatowe w Toruniu. Dysputy Nawaryjskie to inicjatywa środowisk 
uniwersyteckich z Torunia i Pampeluny, które polegały na organizacji cyklu wykładów  
prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Nawarze w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim  - 2010 r.; 

      
11) Projekt Summer Abroad - współorganizator Europejskie Centrum Współpracy 

MłodzieŜy. Celem niniejszego przedsięwzięcia była trzytygodniowa wymiana 
młodzieŜy podczas, której kilkunastu młodych uczestników międzynarodowego 
programu poznawało kulturę i historię Polski oraz integrowało się z rówieśnikami – 
czerwiec - sierpień 2010 r.; 

.  
12) XXII Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego - współorganizator Kujawsko-Pomorski 

Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska z siedzibą w Toruniu. Głównym 
załoŜeniem przedsięwzięcia była nauka języka polskiego dla obcokrajowców 
odwiedzających nasze Województwo w okresie letnim - lipiec 2010 r.; 

      
13)  Międzynarodowy projekt LEMUN – współorganizator Stowarzyszenie Absolwentów       

i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika „Nicolas” w Toruniu. 
Symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych z udziałem studentów uczelni 
wyŜszych z całego świata - listopad 2010 r. 

      
14)  X Dni Austrii w Toruniu – współorganizator Towarzystwo Polsko-Austriackie              

w Toruniu. Promocja dorobku kulturowego i gospodarczego oraz walorów 
turystycznych podczas spotkań otwartych dla mieszkańców regionu - listopad 2010 r.; 

  
15)  XVII Dni Austrii w Bydgoszczy - współorganizator Towarzystwo Polsko-Austriackie  

w Bydgoszczy – listopad 2010 r. 
      
 

V. Fundusze unijne 

1. W 2010 r. Samorząd Województwa uczestniczył we wdraŜaniu trzech programów 
związanych ze środkami unijnymi: 

� Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (RPO); 
� Regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO 

KL); 
� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).  

 
1) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  zawarto 4 umowy na projekty 

realizowane przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wyniosła                
23 496 272,85. 

 
2) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Priorytetów VI, VII, VIII i IX 

zawarto 262 umowy na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Łączna 
kwota dotacji wyniosła 146 257 626,62. 

 
3)  W ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  zawarto 27 umów, których 

łączna wartość wyniosła 4 837 864,86, w tym: 
a) 19 umów w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  o łącznej wartości 
4 752 551,05 zł; 

b) 8 umów w ramach działania „Małe projekty – oś LEADER” o łącznej 
wartości 85 313,81 zł. 
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2. Inne formy współpracy, mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu 
pozyskiwania środków unijnych, do których w  2010 r. w szczególności naleŜały: 

 
 

1) Spotkania konsultacyjne, szkolenia, konferencje itp. umoŜliwiające uzyskanie 
informacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat moŜliwości 
pozyskiwania środków konkursów w ramach  RPO, PO KL i PROW; 

 
2) Przygotowywanie i dystrybucja publikacji informacyjnych; 

 
3) Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego          

w Bydgoszczy i w Toruniu; 
 

4) Uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym 
RPO i  Podkomitecie Monitorującym PO KL; 

 
5) Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawsko-

pomorskie.pl; 

 
6) Działalność doradcza Punktów Informacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

udzielających informacji o funduszach unijnych – w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, 
Inowrocławiu i Grudziądzu. 

 

 

Podsumowanie  

Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności.  

Realizowana była w kilkunastu obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Stałym partnerem w działaniach na rzecz 

organizacji pozarządowych była Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W 2010 r. kończyła się II kadencja działalności Rady, stąd jesienią, na terenie 

wszystkich powiatów, odbyły się wybory przedstawicieli trzeciego sektora na kolejną 

kadencję Rady.  

Ponadto w marcu 2010 r. weszła w Ŝycie długo oczekiwana nowelizacja ustawy          

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany przepisów były na tyle 

znaczące, Ŝe stały się tematem przewodnim wielu szkoleń, konferencji, spotkań roboczych   

w naszym województwie i w Polsce. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele trzeciego 

sektora, jak i pracownicy administracji publicznej, których zadaniem było dostosowanie 

procedur wewnętrznych do wymogów ustawowych. Temu celowi słuŜyło między innymi 

uczestnictwo pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w ogólnopolskim projekcie pn. „Modele współpracy”, który jest 

kontynuowany w 2011 r. i słuŜy wypracowaniu standardów współpracy pomiędzy 

samorządem i organizacjami pozarządowymi.  W związku z nowelizacją, wspomnianej wyŜej 
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ustawy, podjęte zostały działania zmierzające do powołania Rady Działalności PoŜytku 

Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Uwieńczeniem 2010 r. było uruchomienie portalu Urzędu Marszałkowskiego 

adresowanego do organizacji pozarządowych, który cieszy się duŜym uznaniem ze strony 

organizacji i samorządów lokalnych.  

 NaleŜy teŜ wspomnieć o załoŜeniach Programu Współpracy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na rok 2010, których nie udało się zrealizować. Do nich 

naleŜą zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, które z powodu braku środków 

finansowych nie były realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych. Natomiast 

zadania realizowane we współpracy z organizacjami ekologicznymi, jak równieŜ  

z środowiskiem kombatantów nie rozwinęły się dostatecznie. Nie udało się ponadto 

rozpocząć prac nad tworzeniem standardów realizacji zadań publicznych. Zadania te będą 

realizowane w 2011 roku. 


