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FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

     
I Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w województwie 
kujawsko-pomorskim odbędzie się 21.09.2010 w Wąbrzeźnie. 
  
Do udziału w Forum zaproszeni są pracownicy administracji samorządowej szczebla 
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Głównym celem Forum jest wymiana 
doświadczeń oraz zebranie opinii na temat współpracy samorządu z Gos, a w przyszłości 
wypracowanie wspólnych rozwiązań. 
 
W godzinach 10-14:30 w budynku WTZ ZAZ, ul. Matejki 18  będzie moŜna uzyskać więcej 
informacji na temat inicjatywy lokalnej i współpracy finansowej. Część merytoryczną 
poprowadzi Pan Marcin Dadel, dyrektor Sieci SPLOT, ekspert i trener z zakresu prawnych 
aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
 
W drugiej, mniej formalnej części programu od 14:30 do 16:00 uczestnicy będą mieli okazję 
skorzystać z kręgielni oraz innych rozrywek przygotowanych przez  Zakład Aktywności 
Zawodowej  Mango, ul. Sportowa 10. Jest to przykład bardzo dobrej praktyki, dzięki której 
zatrudnienie znalazło 18 osób niepełnosprawnych, ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Oprócz kręgielni, moŜna takŜe skorzystać z dwóch stołów bilardowych 
oraz urządzenia do gry w dart i piłkarzyki.  
 
Udział w Forum oraz w zajęciach w Kręgielni Mango jest bezpłatny. 
 
Aby wziąć udział w Forum naleŜy do dnia 15 września 2010 r.  przesłać wypełnione 
zgłoszenie (do pobrania): fax 056 655 50 22, e-mail: pelnomocnicy@tlok.pl. Informacji 
udziela: Iga Sypek, tel: 056 655 50 22, e-mail: pelnomocnicy@tlok.pl .  
 
Organizatorem I Forum Pełnomocników na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. 
 
Program i formularz zgłoszeniowy – w załączniku 
 

 



WYBORY DO III KADENCJI  RADY ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, Ŝe w 
związku z upływem jej II kadencji, przystępuje do prac mających na celu wybór członków III 
kadencji. Radę Organizacji Pozarządowych tworzą przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z poszczególnych powiatów oraz przedstawiciele organizacji sieciowych o 
zasięgu wojewódzkim (np. PCK, ZHP, OSP, PKPS i inne).  
 

W związku z tym Rada zwróciła się z prośbą do wszystkich starostw (grodzkich i ziemskich) 
województwa kujawsko-pomorskiego o zorganizowanie na ich terenie wyborów, w wyniku 
których przedstawiciele organizacji pozarządowych wybiorą spośród siebie: po jednym 
delegacie z kaŜdego powiatu ziemskiego, po dwóch delegatów z kaŜdego powiatu grodzkiego 
– do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
Praca w Radzie ma charakter społęczny. Od członków Rady oczekuje się ogólnej wiedzy 
dotyczącej funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia 
poza interesy własnej organizacji. 
 
W załączniku: 
 
- Uchwała nr 1/2010 Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad wyboru członków Rady 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji 
 
- Zasady wyboru Rady III kadencji 
 

 

  

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza  przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do skorzystania  z indywidualnych spotkań z ekspertami z zakresu prawa i 
rachunkowości. Spotkania zawieszone na czas wakacji, zostają wznowione. 
  
Spotkania odbędą się w Toruniu, 28 września 2010 r. 
 
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. 
Tel. 56 62 18 403, 62 18 371 
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
 
DORADZTWO WE WRZE ŚNIU  
 
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro)  

• 28.09.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 (moŜliwe wcześniejsze godz.) - doradztwo 



z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych  

 
Ekspert:  p. Jadwiga Kowalska – były Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
Oddziału Okręgowego w Toruniu 

• 28.09.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 (moŜliwe wcześniejsze godz.) - doradztwo 
z zakresu tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, 
rejestracja, status organizacji poŜytku publicznego, sprawozdawczość i inne kwestie 
prawne 

 
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 
 

 

 
RÓWNAĆ SZANSE 2010 – REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 

 
 
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 2010 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  
Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 

1 stycznia a 31 lipca 2011 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 12 października 2010 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 
  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 listopada 2010 r. na stronie internetowej: 
www.rownacszanse.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 

 


