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BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W LISTOPADZIE 2008 R. 

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro) 
 
- 18.11.2008r. (wtorek), godz. 13.00-17.00 - doradztwo z zakresu zarządzania projektami w 
organizacjach pozarządowych (m.in. tworzenie projektów, składanie wniosków o dotacje, 
rozliczanie dotacji) 
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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 25.11.2008r. (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 
 
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 

 
 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA KONKURSÓW W URZ ĘDZIE 
MARSZAŁKOWSKIM 

 

W odpowiedzi na postulat Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego w tym roku nastąpi zmiana terminu ogłoszenia konkursów z 
zakresu działalności poŜytku publicznego. W odróŜnieniu od dotychczasowej praktyki, 
większość konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski zostanie ogłoszona w 
jednym terminie i to juŜ w tym roku. Konkursy zostaną ogłoszone pod koniec listopada 
2008. Od momentu ogłoszenia konkursu organizacje będą miały 30 dni na składanie 



wniosków.  
Informacja o ogłoszeniu konkursu pojawi się m.in. na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych, 
które wpisały się do bazy organizacji.  
Wszelkich informacji o terminie ogłoszenia konkursów udziela Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
Tel (056) 62 18 403, (056) 62 18 371 lub ngo@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 

BAZA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO - POMORSKIEGO 

 

Zgodnie z załoŜeniami jakie sobie postawiliśmy Baza Organizacji Pozarządowych została juŜ 
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. MoŜna ją znaleźć klikając 
tutaj.  
DołoŜyliśmy wszelkich starań aby informacje z ankiet wprowadzić bezbłędnie do bazy, 
niemniej prosimy o sprawdzenie czy wszystkie dane o Państwa organizacji zgadają się ze 
stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek niezgodności proszę o kontakt telefoniczny pod 
numerem (056) 6218403 lub mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ Ę PN.: „EKONOMIA 
SPOŁECZNA. OD IDEI DO SKUTECZNEJ PRAKTYKI” 

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zaprasza na konferencję poświęconą Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 
w dniu 26 listopada 2008 roku w Sali Konferencyjnej „KUJAWSKA” w Hotelu Filmar w 
Toruniu. Celem konferencji jest popularyzacja pojęcia ekonomii społecznej oraz 
przedstawienie potrzeb i przeszkód na jakie mogą natrafić inicjatorzy działań w tej sferze 
aktywności społecznej. ZałoŜeniem konferencji jest aby nie tylko eksponować sukcesy ale 
takŜe dzielić się trudnościami. Poruszane tematy mogą być przydatne przy budowaniu oraz 
ewaluacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zaproszeni goście 
będą przedstawiali referaty na trzech płaszczyznach problemowych: diagnoza – strategia – 
program, jako wspólne wyzwania podmiotów ekonomii i pomocy społecznej. Wiele 
znanych i cenionych osób zawodowo związanych z ekonomią społeczną przyjęło nasze 
zaproszenie i będą prowadzić wykłady na konferencji. Przewidziane dyskusje posłuŜą 
wypracowaniu propozycji rozwiązań, które mogłyby ułatwić realizację projektów w sferze 
ekonomii społecznej. 
Organizatorem konferencji jest Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; osobą do kontaktu jest Pani Dorota 
Piekarek e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl telefon: 056 656 10 84.  
 
W załączniku: 
- karta zgłoszenia 
- program 

 
 



BEZPŁATNE DORADZTWO KOMPUTEROWE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Centrum Technologii Informacyjnych zaprasza do skorzystania z bezpłatnego doradztwa 
komputerowego dla organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Z usług korzystać moŜna do końca grudnia 2008 r.  
 
Zakres świadczonych usług informatycznych w ramach doradztwa obejmuje:  
- konfigurację komputerów i łączenie komputerów w sieci lokalnej,  
- instalacja oprogramowania dostarczonego przez organizacją,  
- instalację bezpłatnego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego Linux i pakietu 
biurowego Open Office,  
- tworzenie szablonów dokumentów niezbędnych w pracy organizacji,  
- tworzenie strony internetowej,  
- tworzenie indywidualnych narzędzi wykorzystujących Internet, takich jak np. listy 
dyskusyjne czy kalendarze internetowe organizacji.  
 
W celu umówienia wizyty eksperta wystarczy skontaktować się z biurem stowarzyszenia, pod 
numerem 056 688 74 52. Jedna organizacja ma do dyspozycji maksymalnie 6 godzin pracy 
doradcy. Nasi konsultanci dojeŜdŜają bezpłatnie do siedziby Państwa organizacji. Jednak ze 
względu na koszty dojazdu, pierwszeństwo skorzystania z usług będą miały organizacje 
mające siedzibie w odległości do 25 km od PłuŜnicy.  
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 
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 
 

 
 


