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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI NA ROK 
2010 

Informujemy, Ŝe zostały rozpoczęte prace nad projektem Programu współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. 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. Zachęcamy zatem przedstawicieli 
stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze poŜytku publicznego do przesyłania 
swoich propozycji, uwag, sugestii do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 056 62 18 371, w terminie do 7 
września 2009 r. 
 
Uwagi moŜna przesyłać na „Formularzu - konsultacje Programu 2010” (do pobrania w załączniku) lub 
w dowolnej formie. Treści poszczególnych głosów będą zamieszczane sukcesywnie na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce „organizacje 
pozarządowe”, która jest dostępna tutaj.  
Państwa propozycje przekazane zostaną 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 odbędzie się w dniach 11-12.09.2009 r. w 
Przysieku.  
 
W załączniku: 
- Formularz – konsultacje Programu 2010 
- Harmonogram przygotowania Programu 2010 
- Program współpracy 2009 

 

 
PRACE NAD WIELOLETNIM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY 

Zgodnie z zapowiedzią podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z 
organizacjami pozarządowymi w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i 
Grudziądzu (kwiecień-maj b.r.) utworzony został Zespół roboczy do spraw opracowania 
projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego z organizacjami pozarządowym. 
W skład Zespołu wchodzi 16 osób reprezentujących trzeci sektor, 10 pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego oraz 2 radnych Sejmiku Województwa. Spośród organizacji 
pozarządowych chęć pracy w Zespole zadeklarowały 23 osoby, które złoŜyły odpowiedni 



formularz zgłoszeniowy w terminie do 12 maja 2009 r. Wyboru 16 osób dokonało Prezydium 
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z 
Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, starając się, by Zespół był jak najbardziej róŜnorodny, 
reprezentował róŜne środowiska i typy organizacji (skład Zespołu do pobrania tutaj) 
W dniach 26-27.06.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego do spraw 
opracowania projektu Wieloletniego programu współpracy. Na miejsce spotkania wybrano 
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy, który zapewnił optymalne warunki do 
dwudniowej efektywnej pracy warsztatowej. Prowadzącym spotkanie był p. Marcin Dadel, 
m.in. członek Rady Działalności PoŜytku Publicznego. Wypracowany materiał (do pobrania 
tutaj i tutaj) stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac i konsultacji.  
 
W myśl zasady „Nic o nas bez nas”, prosimy organizacje pozarządowe o przesyłanie swoich 
uwag do tworzonego programu na adres mailowy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi - ngo@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 056 62 18 371,  w 
terminie do 7 września 2009 r.  
 
Kolejne spotkanie Zespołu roboczego zaplanowane zostało w terminie 11-12.09.2009 r.  
 

 

 

INFORMACJE O II EDYCJI KONKURSU O NAGROD Ę MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

NA NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ  
ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE PN. RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje organizacje 
pozarządowe o zbliŜającej się drugiej edycji konkursu Rodzynki z pozarządówki. 
 
Celem konkursu jest: 
 

- promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
- tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi 
podejmowanych przez nie działań, 
- wsparcie rozwoju niewielkich, pręŜnie działających organizacji, których inicjatywy 
mogą pretendować do miana tzw. dobrych praktyk. 

  
Przewidywany termin ogłoszenia II edycji konkursu to:  początek sierpnia 2009 r. z 
terminem składania wniosków do 15 września 2009 r. 
 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe. 
 
BliŜszych informacji o konkursie Rodzynki z  pozarządówki udzielają pracownicy Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 
18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Lista laureatów oraz szczegółowe informacje o I edycji konkursu dostępne są tutaj.  

 
 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 



Od września 2009 r. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i 
Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do korzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji, prowadzonych 
przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, mających 
długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora. 
 
Konsultacje odbywać się będą jak zwykle we wtorki w godz. 14.00-17.00 w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami 
Pozarządowymi, pokój nr  260 (I piętro). Ich zakres tematyczny dostosowywany jest do 
potrzeb adresatów. Szczegóły dotyczące terminów poszczególnych spotkań są jeszcze 
nieznane, ale moŜna juŜ wpisywać się na listę oczekujących na skorzystanie z doradztwa.  
 
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 

 

 
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 
 


