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                                   KONSULTACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2013 R.  
 
Od dziś ruszają konsultacje do Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z 
organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Konsultacje potrwają do 10 października 2012 r. 
Przypominamy, Ŝe program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najwaŜniejszym dokumentem 
regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji 
pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle waŜny.  
 
Uwagi moŜna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu 
konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą 
elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod nr 56 62 18 275 do 10 października 
2012 r. Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. 
 
W załączeniu: 
Uchwała Zarządu 
Projekt Programu współpracy na rok 2013 
Formularz konsultacji 

                                                                 KONKURS DLA SENIORÓW  

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze 
projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu. Ofertę naleŜy złoŜyć w wersji elektronicznej 
wypełnioną w generatorze oraz w wersji papierowej. Oferty naleŜy przesyłać do dnia 27 września 2012 r. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl lub na stronie 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

 

 
KONSULTACJE - ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA REALIZACJI  ZADAŃ 



PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE 
 

Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła konsultacje propozycji zmian wzoru oferty, umowy i sprawozdania 
z realizacji zadania publicznego. W konsultacjach moŜna wziąć udział poprzez 

stronę www.mamzdanie.org.pl lub przez stronę http://federacja-ngo.pl/konsultacje/ oraz przez 
bezpośrednie wysłanie opinii na adres: marcin.dadel@prezydent.pl do 14 września 2012 r. 

 
Propozycja ta została przygotowana przez zespół ekspertów, którzy na zaproszenie Kancelarii Prezydenta 

RP i Rady Działalności PoŜytku Publicznego pracowali w ramach warsztatów prowadzonych przez 
Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Głównym załoŜeniem zmiany jest przesunięcie 

akcentów związanych z formalno-rachunkowym rozliczaniem zadań na rozliczanie oparte 
w większym stopniu o rezultaty. 

 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach. 

Więcej informacji tutaj (www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl) 

 
 

KONSULTACJE PROJEKTU KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJU EKO NOMII 
SPOŁECZNEJ 

Departament PoŜytku Publicznego zaprasza do włączenia się do społecznych konsultacji projektu 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Prosimy o zgłaszanie uwag do 23 września 2012 r. 

W związku z zamiarem zaprezentowania pierwszych wyników konsultacji juŜ podczas najbliŜszych 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się na początku października br. 
w Krakowie, zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnianie ankiety najpóźniej do dnia 23 września 
2012 r.  
 
Udział w konsultacjach moŜliwy jest poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety dostępnej tutaj. 
 
Więcej informacji tutaj . 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt 
z pracownikami Departamentu PoŜytku Publicznego w MPiPS: 

Kwestie merytoryczne: 
Małgorzata Saracyn, tel.: 022 693 46 18, mail: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl 
Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl 
 

Kwestie techniczne: 
Anna Panasiuk, tel.: 022 693 48 48, mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl 
 

 

   KONSULTACJE STRATEGII NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI M AŁYCH DZIECI  
 
W imieniu Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zapraszamy do konsultowania Strategii na Rzecz 
Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Szczególnie prosimy o to organizacje, które zajmują się 
edukacją najmłodszych, ale równieŜ samorządy poniewaŜ mogą mieć one duŜy wpływ na kształtowanie 
lokalnej polityki prorodzinnej i tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju polskich rodzin. 
 
Więcej o projekcie pod adresem tutaj. 
Link do konsultacji tutaj. 



   
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego  

Gabinet Marszałka, Biuro 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 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 
 


