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1. „Równać Szanse 2010” Ogólnopolski Konkurs Grantowy
  

Zaproszenie na konferencj
projektów realizowanych przez organizacje pozarz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
sala im. Wł. Raczkiewicza (nr 215, I p.) 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
Organizacjami Pozarządowymi wraz z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na 
konferencję mającą na celu przybli
szczególnym naciskiem na środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w 
konferencji zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarz
województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencji towarzyszy
rękodzielniczych przygotowanych przez warsztaty terapii zaj
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w terminie 
lutego 2010 r. (piątek). Zgłoszeń
pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18
 
Jednocześnie informujemy, Ŝe przygotowujemy cykl konferencji o podobnej tematyce, 
b.r. odbędą w Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudzi
 
Program konferencji w załączniku.

Kontakt: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarz
Tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e
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konferencję „Źródła i zasady finansowania 
projektów realizowanych przez organizacje pozarz

  
Toruń, 10 lutego, godz. 10.00 

d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 
sala im. Wł. Raczkiewicza (nr 215, I p.)  
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Doradztwo dla organizacji pozarządowych w lutym. 
 
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro) 
 
- 23.02.2010 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 
 
- 23.02.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu księgowości w 
organizacjach pozarządowych. Ekspert: p. Jadwiga Kowalska 
 
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 numerem 56 62 
18 403 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
 

 

DyŜury dla organizacji pozarządowych w Przedstawicielstwach 
Urzędu Marszałkowskiego 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, Ŝe od 
lutego 2010 będą prowadzone dyŜury dla organizacji pozarządowych raz w miesiącu w 
kaŜdym z  przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego (Włocławek, Bydgoszcz, Grudziądz, 
Inowrocław). DyŜury prowadzone będą przez Pracowników Biura Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we wtorki w godzinach od 14.00 do 17.00.  
Przedstawiciele organizacji mogą zgłaszać się w róŜnych sprawach związanych z 
problematyką trzeciego sektora zwłaszcza w zakresie współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi.  
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie terminu oraz określenie 
tematu dzwoniąc pod numer 56 62 18 403 lub pisząc na adres mailowy: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl  
 
 
Terminy dyŜurów na luty 2010: 
Włocławek - 2 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 
Bydgoszcz – 9 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 
Grudziądz – 16 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22 
Inowrocław – 23 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 
36/38 

 
 

Nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie  

Sejm przyjął znowelizowaną Ustawę o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Część zmienionych 
przepisów wejdzie w Ŝycie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, część – 
dopiero w przyszłym roku.  



Nowelizację ustawy przyjęto 22 stycznia 2010 r. na 59. posiedzeniu Sejmu RP, po blisko 
sześciu latach Ŝmudnych prac. 

NajwaŜniejsze zmiany w ustawie dotyczą m.in. definicji organizacji pozarządowych, statusu 
OPP (m.in. nowe wymagania przy rejestracji, sankcje za braki sprawozdań), form współpracy 
organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i władzami centralnymi (np. 
powołanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich Rad Działalności PoŜytku Publicznego, 
moŜliwość uchwalania wieloletnich programów współpracy samorządu z organizacjami, 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami przed uchwaleniem programu współpracy), 
działalności odpłatnej poŜytku publicznego, konkursów ofert. 

(źródło: www.ngo.pl) 

Więcej informacji na stronie wiadomosci.ngo.pl  
 

Zaproszenie na seminarium informacyjne poświęcone projektom 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Województwie  

Kujawsko – Pomorskim 
 
Serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne poświęcone projektom Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej  w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Dla tych z Państwa, 
którzy mają juŜ pewne doświadczenia w przygotowywaniu projektów EWT będzie to okazja 
do zapoznania się z przedsięwzięciami, które z sukcesem przeszły proces weryfikacji i 
otrzymały dofinansowanie. Ci z Państwa, którzy jeszcze się wahają czy przystąpić do 
współpracy międzynarodowej na pewno otrzymają garść inspiracji od instytucji z naszego 
regionu, które mają juŜ za sobą proces formułowania załoŜeń projektu i budowania 
partnerstwa.  
Obecnie trwają lub niedługo rozpoczną się nabory projektów w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, zatem jest to dobra okazja do uaktualnienia wiedzy na ten temat.  
 
Seminarium odbędzie się 2 lutego br. w Sali Pomorskiej w Hotelu Filmar. Program 
wydarzenia dostępny jest w załączniku.  
Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na adres d.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl, podając 
równieŜ nazwę instytucji / organizacji, którą Państwo reprezentują.  
 
Kontakt: 
Dorota Olga Olszewska  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, POLAND 
tel. +48 56 656 10 80 
fax +48 56 656 11 29 

 

 

Informacje od organizacji 
 



„Równać Szanse 2010” Ogólnopolski Konkurs Grantowy  
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy"  w 
ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   
Celem konkursu jest wsparcie działań słuŜących wyrównywaniu szans młodzieŜy z małych 
miejscowości na dobry start w dorosłe Ŝycie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 
1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą 
młodzieŜy w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 
20 tysięcy mieszkańców.  
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie konkursu 
wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego 
zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania 
wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku.  
Szczegółowe informacje o konkursie moŜna znaleźć na stronie rownacszanse.pl  

 
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy 
ul. Kredytowa 6/20 
00-062 Warszawa 
tel./fax (+48-22) 826 10 16 
http://www.pcyf.org.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 

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/_zakładka_Organizacje_Pozarządowe 

 


