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BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W PAŹDZIERNIKU 2008 R. 

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu . Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro) 
07.10.2008r. (wtorek), godz. 13.00-17.00 doradztwo z zakresu księgowości w 
organizacjach pozarządowych 
Ekspert: p. Jadwiga Kowalska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału 
Okręgowego w Toruniu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.10.2008r. (wtorek), godz. 13.00-17.00 . doradztwo z zakresu tworzenia i 
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji , w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji 
poŜytku publicznego, sprawozdawczość. 
Ekspert: p. Łucja Andrzejczyk . prawnik, trener w zakresie ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, specjalista ds. funduszy europejskich dla organizacji 
pozarządowych, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, długoletni 
pracownik PCK we Włocławku. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21.10.2008r. (wtorek), godz. 13.00-17.00 - doradztwo z zakresu zarządzania projektami w 
organizacjach pozarządowych (m.in. tworzenie projektów, składanie wniosków o dotacje, 
rozliczanie dotacji), w tym w zakresie składania wniosków do Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych (Komponent I . Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie - najbliŜszy 
termin naboru wniosków: do 16.10.2008 r.). 
Ekspert: p. Mirosława Tomasik . liderka organizacji pozarządowych w gminie PłuŜnica, 
trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, osoba z długoletnim 
doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na inicjatywy pozarządowe, członek prezydium 
Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
28.10.2008 r. (wtorek), godz. 13.00-17.00 
Ekspert: p. Jadwiga Kowalska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału 
Okręgowego w Toruniu.  
 
Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny umówić się na spotkanie (jest to 
konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową 
lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerami 
056 62 18 403 lub 056 62 18 371 oraz  drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl 



 
 

CIĄG DALSZY KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 
2009 

 
W załączniku zamieszczamy projekt programu współpracy województwa kujawsko-
pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2009 w celu zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia 
uwag przez organizacje pozarządowe. 
 
Projekt powstał w oparciu o dane z poszczególnych departamentów i jednostek Urzędu 
Marszałkowskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi i uzyskał wstępną 
akceptację Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Udział organizacji pozarządowych we współtworzeniu projektu był niewielki, 
poniewaŜ zaledwie 4 podmioty przesłały swoje sugestie do programu.  
 
Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w drugim i ostatnim etapie konsultowania 
tego, tak waŜnego dla organizacji pozarządowych, dokumentu ! 
 
Jednocześnie informujemy, Ŝe wyszczególnione w projekcie konkursy w trybie poŜytku 
publicznego mogą ulec zmianom. WiąŜe się to trwającymi jeszcze pracami nad budŜetem 
województwa na rok 2009.  
 

Uwagi do projektu programu współpracy na rok 2009 prosimy przesyłać na adres mailowy: 

ngo@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 20 października 2008 r. (piątek).  
 
Koordynacją prac nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 
056 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

 
 

 

SZKOLENIA DLA TRZECIEGO SEKTORA  
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” w Toruniu zaprasza 
na cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych dla organizacji pozarządowych realizowanych w 
ramach projektu „Odpwiedź(alność) Biznesu”.  

 
Grafik szkoleń przedstawia się następująco: 

1) „Wolontariat w praktyce - szkolenie dla koordyntarów wolontariatu” - 8 godzin,  
Prowadząca: Ewa Kwiesielewicz z Ośrodka „Tłok” w Toruniu,  
Terminy szkoleń: 
- 10.10 piątek lub 11.10 sobota  w Toruniu w Ośrodku Tłok przy PL. Św. Katarzyny 
9, 
- 15.10 środa w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Zdrowia 
i Polityki i Społecznej, sala Łochowskiego ul. Jezuicka 2 w Bydgoszczy.   
Program szkolenia znajduje się w załączniku. 

 
2) Jak skutecznie komunikować się z biznesem? - 16 godzin 

Prowadzący: Andrzej Pietrucha fundacji Itaka z Warszawy 



Terminy szkoleń: 
22-23.10 środa- czwartek w Toruniu w Ośrodku Tłok przy PL. Św. Katarzyny 9 
24-25.10 piątek- sobota w Toruniu w Ośrodku Tłok przy PL. Św. Katarzyny 9 

 
3) Tworzenie i realizacja projektów - 16 godzin 

 
W miesiącu grudniu, daty zostaną podane w listopadzie 
Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00, grupa liczy do 20 osób. 
Szkolenia są bezpłatne. 
 
Na szkolenia naleŜy zgłaszać się mailowo najpóźniej na tydzień przed planowanym 
szkoleniem, wysyłając maila na adres tlok.ngo@wp.pl podając imię i nazwisko uczestnika, 
dane organizacji, która deleguje na szkolenie oraz nazwę i termin szkolenia. 
 
Kontakt: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 
Plac Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
tel.: 056 655 50 22, 500 127 355 
http://www.tlok.pl/, tlok.ngo@wp.pl 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 
 

 
 


