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Spis treści: 
Konkurs Fotograficzny „Życie ludzkie obok nas”.
Doradztwo dla organizacji pozarządowych w marcu
Konkurs Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

Konferencja pt. Partnerstwo trójsektorowe motorem rozwoju lokalnego

JEŚLI FOTOGRAFOWANIE JEST 
FOTOGRAFICZNYM „ŻYCIE LUDZKIE OBOK NAS”.

 

Prześlij do 2 marca 2009r. na adres Departamentu Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej 

Curie 73, 87-100 Toruń zdjęcia ukazujące piękno życia. 

Najciekawsze zdjęcia zostaną pr

Bydgoszczy i Włocławku. W każdej z trzech kategorii wiekowych (od 9 do 12 lat; od 13 do 16 

lat oraz powyżej 17 lat)  przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Woj

Toruniu. 

Więcej informacji www.kujawsko

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MARCU
Urząd Marszałkowski w Toruniu 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają

organizacji pozarządowych do skorzystania z 

prowadzonego przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

mających długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora.

  

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 14.00

w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy

 260 (I piętro). 

 

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 

pomorskie.pl  

 

Uwaga ! 

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań. 

Harmonogram na marzec 2009 r.
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Konkurs Fotograficzny „Życie ludzkie obok nas”. 
Doradztwo dla organizacji pozarządowych w marcu. 

Konkurs Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga 

Konferencja pt. Partnerstwo trójsektorowe motorem rozwoju lokalnego

JEŚLI FOTOGRAFOWANIE JEST TWOJĄ PASJĄ - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM „ŻYCIE LUDZKIE OBOK NAS”. 

Prześlij do 2 marca 2009r. na adres Departamentu Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej 

100 Toruń zdjęcia ukazujące piękno życia.  

Najciekawsze zdjęcia zostaną przedstawione na wystawach fotograficznych w Toruniu, 

Bydgoszczy i Włocławku. W każdej z trzech kategorii wiekowych (od 9 do 12 lat; od 13 do 16 

przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka "sprawy społeczne"

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MARCU
Urząd Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają

organizacji pozarządowych do skorzystania z bezpłatnego indywidualnego doradztwa, 

prowadzonego przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

ących długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora. 

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 14.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 

rganizacje 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 

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań. 

Harmonogram na marzec 2009 r. 

 

 

 

 

Konferencja pt. Partnerstwo trójsektorowe motorem rozwoju lokalnego 
 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE 

Prześlij do 2 marca 2009r. na adres Departamentu Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej – 

zedstawione na wystawach fotograficznych w Toruniu, 

Bydgoszczy i Włocławku. W każdej z trzech kategorii wiekowych (od 9 do 12 lat; od 13 do 16 

ewództwa Kujawsko-Pomorskiego w 

pomorskie.pl zakładka "sprawy społeczne" 
 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MARCU 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  przedstawicieli 

indywidualnego doradztwa, 

prowadzonego przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

17.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 

rganizacje 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 – ngo@kujawsko-

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.     

 



KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga opublikowała harmonogram naboru 

wniosków o dofinansowanie na rok 2009. 

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym, tzn. realizowane na obszarze 

nieprzekraczającym jednego województwa, można składać w następujących terminach:  

 

do 31 marca 2009 r. - decyzja 15 maja 2009 r., 

do 30 września 2009 r. - decyzja 25 listopada 2009 r. 

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach internetowych Fundacji lub w 

załączniku do niniejszego newslettera.   

 

Wnioski o dofinansowanie należy kierować wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu 

Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie, znajdującego się na internetowej stronie 

https://wnioski.kronenberg.org.pl/.   
 

KONFERENCJA PT. PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE MOTOREM ROZWOJU LOKALNEGO 
Lokalna Grupa Działania Wieczno serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na konferencję - Partnerstwo 

trójsektorowe motorem rozwoju lokalnego.  

Odbędzie się ona w piątek 20 lutego 2009 r. w hotelu Oaza w Wąbrzeźnie, w godzinach od 

9:30 do 15:30. 

 

Szczegóły 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 
 

 
 


