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KONKURS DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNO ŚCI POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił III edycję Nagród Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy 
społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.  
PowyŜsze przedsięwzięcie daje moŜliwość wyróŜnienia najciekawszych i najbardziej 
wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdraŜaniu innowacyjnych 
projektów w obszarze pomocy społecznej. Komisja konkursowa zwraca teŜ uwagę na 
rzetelność i ofiarność w realizacji zadań. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: przedstawiciele jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji 
pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy 
społecznej. 
Laureaci otrzymają nagrody w formie pienięŜnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego. 
Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorem zmian, 
podejmujące ciekawe, nowe podejście na rzecz rozwoju i organizacji społeczności lokalnej, 
które słuŜą rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 
 
Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody znajdują się w załączniku. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl. 
Wnioski o przyznanie nagrody naleŜy składać do 30 września 2009 roku osobiście do 
siedziby Departamentu Spraw Społecznych lub przesłać pocztą na adres Departamentu. 
 
BliŜszych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Prorodzinnej i Rynku Pracy;  
telefon (056) 656 10 84, mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl 

Departament Spraw Społecznych 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 

87-100 Toruń 
 

 



PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI NA ROK 
2010 

Prace nad projektem Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 nadal trwają. Program jest podstawowym 
dokumentem określającym politykę władz województwa wobec organizacji pozarządowych. 
Określa m.in. obszary zadań publicznych, które w danym roku realizowane będą przy 
współudziale podmiotów trzeciego sektora. Stąd niezwykle waŜna jest dyskusja na temat jego 
zawartości w środowisku organizacji pozarządowych.  
 

Do 7 września (ostateczny termin zgłaszania) wpłynęły propozycje od 4 organizacji 
pozarządowych. Propozycje te przekazane zostały departamentom Urzędu Marszałkowskiego 
odpowiedzialnym za poszczególne obszary zadań publicznych oraz poddane dyskusji podczas 
spotkania Zespołu roboczego ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w 
dniach 11-12.09.2009 r. w Górznie. 
  
W związku z tym przygotowywany jest obecnie projekt Programu Współpracy na 2010 rok, 
który w najbliŜszym czasie pojawi się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 
w zakładce organizacje pozarządowe i będzie poddany dalszym konsultacjom.  
 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi  
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl,  
tel. 056 62 18 371 lub 403 

 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH W PAŹDZIERNIKU 
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro) 
 
- 13.10.2009 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - 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. 
 
- 27.10.2009r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - 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 skontaktować się z Biurem 
Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi (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  

 

Informacje od organizacji: 

 



ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE NA TEMAT FEDERALIZACJI ORG ANIZACJI 
SOCJALNYCH 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” serdecznie zaprasza 
przedstawicieli organizacji socjalnych na jedno z cyklu spotkań mających na celu powołanie 
federacji organizacji socjalnych, które odbędzie się 12 października 2009 roku. 
NajbliŜsze spotkanie słuŜy dyskusji nad korzyściami i zagroŜeniami płynącymi z 
federalizacji. 
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Caritas w Przysieku, sala 201, poprowadzi 
je Pani Łucja Andrzejczyk, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji 
Pozarządowych. Swoją obecność zapowiedziała równieŜ Pani Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
Pani Ewa Głodowska- Morawska. 
 
*) Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu, które odbyło się 29 czerwca 
2009 r. w Przysieku nie muszą wypełniać drugiej części formularza dotyczącej organizacji. 
 
Formularz zgłoszeniowy (dostępny w załączniku) naleŜy odesłać w terminie do 5.10.2009 
roku na poniŜszy adres: 
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK   
Pl. św. Katarzyny 9,  
87-100 Toruń 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: FINANSE W ORGANIZACJI 
OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Chcesz się dowiedzieć jak zarządzać finansami w swojej organizacji? 
Chcesz zrozumieć plan kont i bilans rachunku? 
Chciałbyś poznać elementy sprawozdawczości? 

 
Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej” zatytułowane: Finanse w organizacji, które odbędzie się w dniach 17-18 
listopada 2009r. lub 2-3 grudnia 2009r. (do wyboru). Szkolenie poprowadzi Pani Alicja 
Dawidowska, Dyrektorka Finansowa Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych (Gdańsk) oraz Pani Anna Bień- Szymańczak.  
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się finansami w organizacjach 
pozarządowych. Szczegółowy program szkolenia, podany w załączniku, zawiera elementy 
rachunkowości i sprawozdawczości.  
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe i wyŜywienie. Dojazd 
pozostaje w Państwa zakresie. Z jednej organizacji mogą zgłosić się maksymalnie dwie osoby 
na jeden z wybranych terminów.  
Zgłoszenie na szkolenie przyjmujemy do 12.11.09 r. lub do wyczerpania miejsc Formularz 
(dostępny w załączniku) prosimy przesłać na adres e-mail: owies@tlok.pl lub pocztowy. 
Więcej informacji o projekcie i o szkoleniach znajdziecie Państwo na stronach: www.tlok.pl.  
Miejsce szkolenia: Toruń, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 
„TŁOK” przy Placu Św. Katarzyny 9 (teren X L.O.).  
Serdecznie zapraszamy!  
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Plac Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
tel: 56 655 50 22 
e-mail: tlok.ngo@wp.pl 
http://www.tlok.pl 



 

SZKOŁA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
Myślisz o prowadzeniu działalności gospodarczej, masz pomysł na rozwój finansowy własnej 
instytucji. - Zapraszamy do  Szkoły Ekonomii Społecznej !! 
 
Szkoła Ekonomii Społecznej to cykl 4 dwudniowych wyjazdowych szkoleń z zakresu: 

• prawnych uregulowań dotyczących ES oraz źródeł finansowania, 
• księgowości (działalność gospodarcza: rozliczanie i dokumentacja), 
• zarządzania (zatrudnienie, koordynacja, monitoring), 
• marketingu i Public Relations (promocja i sprzedaŜ usług, współpraca z mediami). 

Szkolenia w ramach Szkoły Ekonomii Społecznej rozpoczynają się w grudniu 2009 roku.  
 
Zgłoszenia moŜna nadsyłać na adres: owies@tlok.pl do dnia 5.11.2009 r. Formularz dostępny 
w załączniku. 
 
Osoby mające problem z dojazdem na szkolenia mogą skorzystać z organizowanego przez 
nas transportu. 
Szkolenia specjalistyczne 
Uczestnicy Szkoły ES mogą dodatkowo skorzystać z jednego specjalistycznego szkolenia 
zorganizowanego specjalnie dla członków własnej Organizacji, z dowolnie wybranej 
dziedziny. 
Usługi specjalistyczne 
Kolejnym przywilejem dla uczestników Szkoły ES są usługi specjalistyczne. Zakres 
świadczonych usług obejmuje: 
Księgowość i doradztwo finansowe - prowadzenie zapisów na kontach, ewidencja zdarzeń 
gospodarczych, obliczanie wyniku finansowego; 
Marketing - stworzenie (zaprojektowanie i wydrukowanie) ulotek, katalogów promocyjnych, 
stworzenie stron internetowych, hosting WWW; 
Prawo - obsługa prawna podejmowanych przedsięwzięć (umowy, akty, analizy, itp.); 
Doradztwo informatyczne - obsługa WWW 
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Plac Św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
tel: 56 655 50 22 
e-mail: tlok.ngo@wp.pl 
http://www.tlok.pl 

 

ZAPROSZENIE NA TARGI MŁODYCH 
Targi Młodych tradycyjnie odbędą się na początku jesieni, tym razem 1-3 października 2009 
r. w Hali W-S w Inowrocławiu. Tegorocznym hasłem jest wolontariat i na jego promocji 
skupią się organizatorzy. Imprezą towarzyszącą będzie TM Music Festival, na którym zagrają 
zespoły z całego kraju, a gwiazdą będzie zespół Vavamuffin. Koncerty będą odbywały się 
codziennie w Hali Widowiskowo-Sportowej przez czas trwania Targów Młodych, na 
rozpoczęcie i zamknięcie przedsięwzięcia oraz w trakcie trwania wystawy. Odbędzie się 
równieŜ jeden koncert w piątkowy wieczór połączony z imprezą taneczną w Klubie 
Muzycznym Hades. Wszystkie występy, poza piątkową, w hali będą biletowane. 
Patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia. Organizatorami są: Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, MłodzieŜowa Rada 
Miejska Inowrocławia, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocławski Dom Kultury oraz 
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna. 
Czekamy jeszcze na zgłoszenia wystawców oraz osób, które chciałyby zaprezentować się na 



Targach Młodych, więcej informacji na stronie www.targimlodych.pl. 
 
Biuro targowe: 
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
Integracyjne Centrum aktywności „Nadzieja śycia” 
ul. Ks. Bogdana Gordona 2 
88-100 Inowrocław 
fax. 052/353-81-92 
mail: biuro@targimlodych.pl 

 

KONKURS "Równa ć Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy" 
 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
 Misja Programu „Równać Szanse” 

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy z 
terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów Ŝyciowych (w tym 
takŜe celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.   
Cel Regionalnego Konkursu Grantowego 
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieŜy: 

-          umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej 
w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych 
stron; 

-          umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych 
relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a takŜe rozwijanie umiejętności pracy w 
grupie; 

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek 
pozaszkolnych realizujących projekt: 

-          umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,  
-          umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć. 

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej 
-          dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy 
-          szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów. 

 Podmioty uprawnione do startowania w konkursie  
(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców) 

-          organizacje pozarządowe 
-          domy kultury 
-          biblioteki gminne 
-          nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują 

załoŜenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie 
kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans  podjęte w ramach projektu. 

Uwaga: 
-          O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty 

w ramach Programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 X 2009 r.). 
-          Podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyŜej 20 000 mieszkańców nie 

mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach 
wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców. 

-          O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły. 



 Termin realizacji projektu  
Projekt nie moŜe rozpoczynać się wcześniej niŜ 1 I 2010 r. i trwać dłuŜej niŜ do 30 VI 2010 r. 

Adresaci (beneficjenci) projektów 
MłodzieŜ w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)  z terenów 
wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 
 Procedura składania wniosków 
Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2009 r. 

 Wnioski naleŜy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków 
znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złoŜyć wniosek naleŜy zapoznać 
się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcj ą postępowania.  
  
Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni: 
 Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-

pomorskiego  

Stowarzyszenie Tratwa 
10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1 
Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl 

  
Informacje o programie – tel. 0 89 513 17 46, 605 036 181 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

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

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


