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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO‐POMORSKIEGO 
ogłasza otwarte konkursy ofert 

na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko‐pomorskiego w 
2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego.  

 
Harmonogram planowanych otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku 

publicznym zaplanowanych na rok 2009 dostępny jest w załączniku. 
 

Ogłoszenie dotyczące konkursów 1-12/2009 - do pobrania  
 
Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów 1-12/2009  - do pobrania   
 

1) Otwarty konkurs  ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie kultury pod nazwą: 
UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA TRADYCJI I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 1/2009 

 
2) Otwarty konkurs ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod 
nazwą: 
WSPIERANIE PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 2/2009  
 



3) Otwarty konkurs  ofert nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod 
nazwą: 
UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 3/2009  

 
4) Otwarty konkurs ofert nr 4/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia pod nazwą: 
PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 4/2009  

 
5) Otwarty konkurs ofert nr 5/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej pod nazwą: 
PODNOSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 5/2009  

 
6) Otwarty konkurs  ofert nr 6/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie edukacji, oświaty i 
wychowania pod nazwą: 
WSPIERANIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 6/2009 

 
7) Otwarty konkurs  ofert nr 7/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie w zakresie kultury 
fizycznej i sportu pod nazwą: 
UPOWSZECHNIANIE  I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 7/2009  

 
8) Otwarty konkurs  ofert nr 8/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej 
pod nazwą: 
OPIEKA PALIATYWNA 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 8/2009  

 
9) Otwarty konkurs  ofert nr 9/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO‐POMORSKIM  
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 9/2009  

 
10) Otwarty konkurs  ofert nr 10/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: 
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO‐
POMORSKIM 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 10/2009  

 
11) Otwarty konkurs  ofert nr 11/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania 



problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: 
AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 11/2009  

 
12) Otwarty konkurs  ofert nr 12/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie działalności 
wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: 
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
do pobrania ‐ Regulamin konkursu nr 12/2009  

 

KONFERENCJA: ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
W dniu 11 br. grudnia Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko‐Pomorskiego organizuje w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w 
Przysieku w  godz. 10.00‐13.00 seminarium pt. „Zagrożenie wykluczeniem społecznym – stan 
obecny w województwie kujawsko‐pomorskim”.   
W trakcie seminarium omówione zostaną m.in. wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy nt. na temat stanu zamożności 
mieszkańców  w województwie kujawsko‐pomorskim i instytucjonalne formy lokalnych 
programów przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.  
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą zgłaszać się do dnia 8 grudnia br. 
przesyłając formularz zgłoszeniowy drogą e‐mailową: a.wiechetek@kujawsko‐pomorskie.pl 
lub faksem na nr 056‐656‐10‐85. 
W załączeniu szczegółowy program seminarium i formularz zgłoszeniowy. 

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Z 
CZECH 

IEI (Institute for European Integration) poszukuje partnerów do wymiany informacji i 
najlepszych praktyk oraz dalszej współpracy mającej na celu działalność na rzecz uchodźców. 
Cele współpracy to rozwój i rozprzestrzenianie praktycznych wytycznych, przygotowanie 
aplikacji projektowych w ramach różnorodnych europejskich instrumentów finansowania, 
współpraca dotycząca zbiórek pieniędzy, promocja działalności UE w zakresie asymilacji 
ludności obcych narodowości.  
IEI chciałby stworzyć w przyszłości – we współpracy z miejscowymi organizacjami 
pozarządowymi – sieć centrów informacji i pomocy, które współpracowałyby z lokalnymi 
władzami, policją oraz zakładami opieki zdrowotnej i usługami sanitarnymi. W tej chwili IEI 
współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi i uniwersytetami na swoim terenie oraz z władzami 
miast w swoim regionie.  
IEI prowadzi obecnie negocjacje związane z projektem polegającym na rewitalizacji dawnych 
koszar w Kolin. Rada miasta planuje stworzyć tam centrum zapobiegania nałogowi 
narkotykowemu w tym obiekcie.  
Koszary to typowe obiekty militarne, w tym momencie zrujnowane obszary do zabudowy, 



które znajdują się w posiadaniu miasta. Planem IEI jest stworzenie centrum noclegowego i 
oraz nauczania języka czeskiego i czeskich regulacji prawnych dla cudzoziemców. To 
centrum, baza mieszkaniowa oraz centrum zapobiegania narkotykom mogłyby kooperować, 
dzielić bazę i usługi i w ten sposób efektywnie obniżyć koszty operacyjne.  
Kolejne centra w innych miastach mogłyby powstawać na bazie doświadczeń zdobytych w 
Kolin.  
IEI jest otwarte na wszelkie propozycje współpracy oraz na publikacje dotyczące ww. 
zagadnień , które mogłyby zostać wydane w Czechach przez IEI.  
W przypadku zainteresowania współpracą proszę kontaktować się czeskim partnerem (dane 
poniżej)   
 
Politických vězňů 40, 280 02 Kolín, the Czech Republic   
tel. +420728703586      
e‐mail: ekonomEU@ekonomEU.eu 
 
lub z Biurem EWT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko‐Pomorskiego.  
 
Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Marshal's Office of Kujawsko‐Pomorskie Voivodeship 
European Territorial Cooperation Bureau 
Skłodowskiej‐Curie 73, 87‐100 Toruń, POLAND 
tel. +48 56 656 10 80 
fax +48 56 656 11 29 

 

LOKALNE FUNDUSZE MŁODYCH ‐ KONKURS DOTACYJNY 
Jego główną ideą jest aktywizacja młodych ludzi w wieku 16 ‐ 19 lat w małych 
miejscowościach do 5.000 mieszkańców poprzez stworzenie systemu dofinansowania 
lokalnych projektów młodzieżowych z udziałem pieniędzy gminnych oraz innych sponsorów. 
W ramach Programu każda z organizacji uczestniczących może otrzymać 10.000 złotych na 
utworzenie Lokalnego Funduszu Młodych w swojej miejscowości. 
Do współpracy przy programie "Lokalne Fundusze Młodych" zapraszamy organizacje 
pozarządowe działające we współpracy z władzami samorządowymi oraz grupami młodych 
ludzi zainteresowanych tworzeniem takich mechanizmów finansowania projektów 
młodzieżowych. Zakładamy, że warunkiem funkcjonowania Programu w danej miejscowości 
będzie zaangażowanie w jego realizacje środków własnych samorządów. Program będzie 
mógł być realizowany wyłącznie tam, gdzie władze lokalne zadeklarują przekazanie 50% 
środków niezbędnych na funkcjonowanie Lokalnego Funduszu Młodych (to znaczy 10 000 
złotych w przypadku wnioskowania o maksymalną dotację w ramach programu). 
Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł. 
Czas realizacji: luty – październik 2009 
Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji: organizacje pozarządowe 
Wnioski należy składać do dnia 7 stycznia 2009 roku 
Więcej informacji na stronie internetowej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/419056.html 
 



DZIEŃ KULTURY DALEKIEGO WSCHODU – JAPONIA 
09.12.08 (wtorek) godz. 18:00 

Dom Muz, ul. Poznańska 52 
 

W programie: 
• „Święty Mikołaj w Japonii” wykład multimedialny dr Iwony Merklejn  

z Filologii Japońskiej UMK 
• „Życie obcokrajowca w Japonii i Japończyka w Polsce” – blok dyskusyjny i rozmowa z 

zaproszonymi gośćmi 
• Warsztaty origami 
• Prezentacja kaligrafii japońskiej 
• Pokaz różnych rodzajów kimona 
• Sushi‐ pokaz przygotowywania 

 
Prowadzenie: 

Mikako Matsumoto, Naomi Yamamuro 
 

Podczas wieczoru z kulturą Japonii będzie sposobność posłuchać ciekawego wykładu 
przygotowanego przez Panią dr Iwonę Merklejn dotyczącego kultu św. Mikołaja w Japonii. 
Następnie spotkanie z Panią dr Elżbietą Kostowską‐ Watanabe i Japonkami mieszkającymi w 
Toruniu, które opowiedzą o swoich odczuciach dotyczących mieszkania w obcym państwie. 
Dowiemy się o tym jak mieszka się w obcokrajowcom w Japonii a jak Japończykom w Polsce. 
W drugiej części imprezy będziemy mogli spróbować swoich sił w układaniu origami, 
zobaczyć jak profesjonalnie przygotowuje się sushi, jak wyglądają różne kinona i w jaki 
sposób pisze się japońskie znaki. Część praktyczna poprowadzona zostanie przez Japonki: 
Mikako Matsumoto i Naomi Yamamuro. 

 
Impreza organizowana w ramach projektu Enter Asia AIESEC Toruń UMK 

Wstęp Wolny 
 

KONKURS „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI” ROZSTRZYGNIĘTY ! 
 
Uchwałą nr 91/1132/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 
2008 r. rozstrzygnięty został Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 
pn. „Rodzynki z pozarządówki” – edycja 2008 
Więcej informacji o konkursie i nagrodzonych laureatach dostępne tutaj. 

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z BRYTYJSKĄ ORGANIZACJĄ EVERYMAN PROJECT 
Propozycja dotyczy pracy z ludźmi mającymi problem z użyciem przemocy. W przypadku 
zainteresowania współpracą proszę kontaktować się bezpośrednio z organizacją brytyjską.  
Więcej informacji dostępne jest w załączniku.  

 



 
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 

 
 


