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III edycja konkursu „RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI”  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje 
pozarządowe działające na terenie naszego województwa do udziału w III edycji 
Konkursu  o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze 
inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „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  „dobrych praktyk”. 
 
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie), które spełniają następujące warunki: 
 
        * są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do 
konkursu, 
        * posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa 



kujawsko-pomorskiego, 
        * roczne przychody na działania statutowe w 2009 r., wykazane w oparciu  o 
sprawozdanie finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 200 
000,00 zł, 
        * nie są laureatami poprzednich dwóch edycji konkursu. 
 
Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych zrealizowane na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz poŜytku publicznego w 2009 r. 
 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pienięŜne w wysokości do 3 tys. zł z 
przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w czerwcu 
b.r. 
 
Wnioski konkursowe naleŜy składać do 20 kwietnia 2010 r. Regulamin konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku. 
 
BliŜszych informacji o konkursie „Rodzynki z  pozarządówki” udzielają pracownicy Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. (56) 62 18 403, (56) 
62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  

 
Do pobrania: 
    * Regulamin konkursu 
    * Formularz zgłoszeniowy 
    * Uchwała 

 

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w Toruniu, w 
Bydgoszczy i we Włocławku 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do skorzystania z indywidualnego doradztwa, prowadzonego przez 
ekspertów z zakresu prawa i rachunkowości. Dotychczas konsultacje z ekspertami odbywały 
się wyłącznie w Toruniu, zaś od lutego 2010 r. odbywają się będą równieŜ w 
przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy i we Włocławku.  
 
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. 
 
Najbli Ŝsze spotkania z ksi ęgow ą i prawnikiem odb ędą się: we Włocławku - 16 marca  (14.00-
17.00), w Bydgoszczy – 23 marca  (14.00-17.00) oraz z ksi ęgow ą w Toruniu 23 marca  (14.00-
17.00)  
 
Zgłoszenia zainteresowanych konsultacjami przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.  
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku lub na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego tutaj. 
 

 



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  
 

Termin dyŜurów na marzec 2010: 
Grudziądz – 16 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22 
Inowrocław – 23 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 
36/38 
Włocławek – 30 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 
 

Termin dyŜurów na kwiecień 2010:  
Bydgoszcz – 6 kwietnia, miejsce Przedstawicielstwo UM w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 
Grudziądz – 13 kwietnia, miejsce Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22 
Inowrocław – 20 kwietnia, miejsce Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 
36/38 
Włocławek – 27 kwietnia, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 
 

 

Informacje od organizacji 
 

Zaproszenia na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych 
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” informuje iŜ 
rozpoczął się nabór na następujące szkolenia: 
 
-szkolenie z marketingu i Public Relations, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2010 
r. w Dworze Mieszczańskim, ul. Podmurna 4-6 w Toruniu. Szkolenie poprowadzi Pan 
Andrzej Pietrucha wieloletni pracownik Fundacji „ITAKA” z Warszawy, specjalista w 
zakresie fundraisingu. 
Formularz zgłoszeniowy 
Program szkolenia 
Opis dojazdu 
 
-szkolenie z biznes planu, które odbędzie się w dniach  11-12 maja 2010 r. w Dworze 
Mieszczańskim w Toruniu.  Zajęcia  poprowadzi Pan Krzysztof Margol , prezes Fundacji 
„NIDA”, twórca „Garncarskiej Wioski”. 
Formularz zgłoszeniowy 
Program szkolenia 
Opis dojazdu 



 
- szkolenie z finansów w organizacjach – odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2010 r. w 
Dworze Mieszczańskim w Toruniu. Zajęcia  poprowadzą Panie: Alicja Dawidowska 
oraz Anna Bień-Szymańczak. 
Formularz zgłoszeniowy 
Więcej informacji o szkoleniu 
Opis dojazdu 
 
Formularze zgłoszeniowe, podpisane i wypełnione, prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą 
tradycyjną na adres: 
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Plac św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
 
Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli/ek: 

• organizacji pozarządowych,  
• instytucji pomocy społecznej i rynku pracy,  
• osób fizycznych bliskich załoŜenia podmiotu ekonomii społecznej, zamieszkałych na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy Państwu równieŜ materiały szkoleniowe i wyŜywienie 
Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej” przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 
w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

Bezpłatne szkolenia i konsultacje - Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii 
Społecznej 

 
WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) zaprasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej – 
kompleksowe wsparcie dla ekonomii społecznej regionu”. KaŜdy uczestnik otrzyma imienny 
certyfikat ukończenia 16-godzinnego szkolenia o danej tematyce. 
 
Kto moŜe zostać uczestnikiem? 
 
Uczestnikami szkoleń mogą zostać osoby fizyczne, przedstawiciele samorządów, członkowie 
organizacji pozarządowych - zamieszkali, zatrudnieni i/lub działający na terenie któregoś z 
powiatów: aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego lub 
Ŝnińskiego. 
 
Jak się zapisać? 
 
Aby zostać uczestnikiem szkolenia, naleŜy wypełnić formularz aplikacyjny i przesłać go 
drogą elektroniczną na adres kpces@byd.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura KPCES. 
Formularz moŜna pobrać ze strony www.kpces.byd.pl  Osoby nieposiadające dostępu do 
Internetu proszone są o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem biura KPCES w 



Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. Termin zapisów upływa na tydzień przed datą 
rozpoczęcia szkolenia. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!!! 
 
NajbliŜsze szkolenia: 
 
26-27 marca 2010 r.: Biznesplan – narzędzia planowania działań podmiotu ekonomii 
społecznej 
 
13-14 oraz 15 i 17 marca 2010 r.: Fundraising – pozyskiwanie środków na działalność 
podmiotów ekonomii społecznej 
 
17-18 marca 2010 r.: Prowadzenie biura i zarządzanie wewnętrzne w podmiotach ekonomii 
społecznej 
 
18-19 marca 2010 r.: Międzysektorowa współpraca z NGO 
 
26-27 marca 2010 r.: Budowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii 
społecznej 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu szkoleń. 
Udział w projekcie jest bezpłatny 
 
W ramach projektu prowadzone są takŜe indywidualne konsultacje: prawne, finansowe, z 
zakresu PZP oraz funduszy strukturalnych z obszaru zagadnień dotyczących sektora ngo i 
podmiotów ekonomii społecznej - moŜliwość zapisów na dyŜury specjalistów - harmonogram 
najbliŜszych terminów wraz z miejscem dyŜurów zamieszczany będzie systematycznie od 5 
marca 2010 na stronie www.kpces.byd.pl 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Dane teleadresowe: 
 
Adres email: kpces@byd.pl  
 
Biuro KPCES w Inowrocławiu 
CECH Rzemiosł RóŜnych 
ul.Poznańska 36 
88-100 Inowrocław, 
tel. (052) 357 06 02, 
tel. kom. 793-737-577 
  
miejsce wydarzenia 
region Kujawsko-Pałucki 
 
Dane Organizatora: 
WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 
Źródło informacji: www.kpces.byd.pl  



 

Organizacje pozarządowe poszukiwane do zaprezentowania się w Atlasie 
Ekonomii Społecznej 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy zajmuje się 
udzielaniem wsparcia podmiotom ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Realizuje projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 
W ramach projektu Ośrodek chce wydać Atlas Ekonomii Społecznej, który ma być swoistym 
przewodnikiem po PES w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz spisu PES z 
podziałem na powiaty ma on przedstawić te, które działają najpręŜniej. Do wybranych przez 
 Ośrodek podmiotów ekonomii społecznej udadzą się dziennikarze wraz z fotografami.  
 
Kontakt: 
GraŜyna Burdzy 
Specjalistka ds ekonomii społecznej 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
ul. Piotrowskiego 3/2 
Bydgoszcz 
tel/fax 52/349-54-77 
www.kpowes.org  
grazyna@kpowes.org  

 

 
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 

 


