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RODZYNKI Z POZARZ

Wyłoniliśmy laureatów piątej edycji konkursu o nagrod
Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarz
 
Spośród 21 organizacji, które zło
regulaminem liczbę punktów i tym samym zakwalifikowało si
 
Po przeprowadzonych w siedzibach organizacji wizytacjach, Kapituła jednomy
postanowiła zarekomendować
Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. postanowił przyzna
nagród. 
 
Uroczyste wręczenie zdobytych tytułów odb
Galę uświetni koncert fortepianowy w wykonaniu znanego pia
 
Lista nagrodzonych inicjatyw znajduje si

KUJAWSKO

"Kujawsko - Pomorskie Mniej Znane" 
roku powstanie sześć filmów po
się ekipa filmowa z kamerą zale
propozycje. 

W naszym województwie wiele jest miejsc które wci
szerzej, dziedzictwo. To punkty na mapie, które dzi
czy historii stały się unikatowe i
dlatego zachęcamy do włączenia si
NiemoŜliwych Razem ze Świecia. 
Jego członkowie zamierzają przygotowa
a wciąŜ szerzej nieznanym. 
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Konkurs „Rodzynki z Pozarządówki” rozstrzygnięty 
Pomorskie mniej znane” – sześć filmów o dziedzictwie naszego regionu

-sów z naszego województwa 
Zapraszamy na Forum NGO 

ęcy do rozdysponowania w konkursie nr 13/2012
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu zaprasza na spotkanie z Iwoną Chmielewsk

RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI  ROZSTRZYGNI ĘTE

my laureatów piątej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 

dowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” 

ród 21 organizacji, które złoŜyły swój akces do konkursu, 13 zdobyło wymagan
 punktów i tym samym zakwalifikowało się do drugiego jego etapu.

Po przeprowadzonych w siedzibach organizacji wizytacjach, Kapituła jednomy
postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa wszystkie wizytowane inicjatywy. 

d na posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. postanowił przyznać 13 równorz

czenie zdobytych tytułów odbędzie się 19 czerwca w Pałacu w Lubostroniu. 
wietni koncert fortepianowy w wykonaniu znanego pianisty Pawła Wakarecego.

ch inicjatyw znajduje się: tutaj

KUJAWSKO -POMORSKIE MNIEJ ZNANE  

Pomorskie Mniej Znane" - w ramach projektu pod taką nazw
 filmów poświęconych dziedzictwu naszego regionu. To, gdzie pojawi 

ą zaleŜy równieŜ od Ciebie. Do 20 czerwca moŜ

wiele jest miejsc które wciąŜ kryją bardzo ciekawe, lecz nieznane 
szerzej, dziedzictwo. To punkty na mapie, które dzięki miejscowej kulturze, sztuce, tradycji 

 unikatowe i z tego względu warte są zachowania i popularyzacji. Wła
ączenia się w projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Świecia.  
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Do 20 czerwca wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje propozycje tego, gdzie 
powinna pojawić się ekipa filmowa. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa 
wyborze najciekawsze i przystąpi do realizacji filmów (prawo do ich wykorzystywania 
otrzymają równieŜ sami zgłaszający). Wystarczy wejść na stronę www.mniejznane.pl 
i wypełnić specjalnie przygotowany formularz.  

 
 

MIKRODOTACJE DLA NGO-SÓW Z NASZEGO WOJEWÓDZTWA  

Chcesz zdobyć środki na rozwój organizacji pozarządowej, w której pracujesz? Działasz od 6 
do 36 miesięcy? Zgłoś się do Fundacji Ekspert-Kujawy. 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do lokalnych organizacji pozarządowych które: 

- działają nie krócej niŜ 6 i nie dłuŜej niŜ 36 miesięcy, 
- mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
- posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, 
- mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. 

W ramach projektu Fundacja oferuje: 

Mikrodotacje do maksymalnej wysokości 10 tysięcy złotych (średnio będzie to kwota 9 
tysięcy złotych). 

Otrzymane wsparcie finansowe moŜna przeznaczyć m.in. na: 

- rozwój infrastruktury technicznej, 
- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, 
- częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub 
informatyczną, 
- poszerzenie świadczonych usług, 
- pomoc w opracowywaniu merytorycznych planów rozwoju. 

NABÓR OFERT : 

I CYKL - SIEPRIEŃ 2012 ROKU 

II CYKL - MARZEC 2013 ROKU 

Szczegóły pod nr tel. 52 357 62 15 – Milena BłaŜejewska m.blazejewska@ekspert-kujawy.pl 
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.ekspert-kujawy.pl  

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 

 
 

ZAPRASZAMY NA FORUM NGO  

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału 
w XIII Forum Organizacji Pozarz ądowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Tegoroczne Forum pod hasłem „Działasz społecznie? Działaj skutecznie!”  

Forum odbędzie się 26 czerwca 2012 r. w Bydgoszczy.  



Organizatorem tegorocznego spotkania NGO-sów jest Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego - Piotra Całbeckiego. 

Forum sfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 Więcej informacji na stronie www organizatora: tutaj 
 

 

JESZCZE PONAD 13 TYSIĘCY DO ROZDYSPONOWANIA  
W KONKURSIE NR 13/2012 

W konkursie nr 13/2012 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych 
z funduszy zewnętrznych” po rezygnacji z dotacji jednej z organizacji, do rozdysponowania 
pozostaje kwota 13 400,00 zł. Zapraszamy do składania ofert. 

Przypominamy, Ŝe zgodnie z regulaminem konkursu projekty muszą posiadać znaczenie 
regionalne bądź pondaregionalne, natomiast termin naboru kończy się z dniem 1 września 
2012 r. 

 
 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TORUNIU ZAPRASZA NA SPOTK ANIE  
Z IWONĄ CHMIELEWSK Ą 

 
Z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka i Roku Praw Dziecka w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim, Sejmik Województwa i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. 
ElŜbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają na spotkanie z autorką i ilustratorką Iwoną 
Chmielewską, zatytułowane Pamiętnik Blumki – jak rozmawiać z dziećmi na trudne 
tematy.  
Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4, 

w sobotę 16 czerwca 2012 r. o godz. 11.00.  

Iwona Chmielewska jest graficzką, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów poświęcone ksiąŜce 

autorskiej. Ilustrowane przez nią publikacje cieszą się międzynarodowym uznaniem i są 

z wielkim powodzeniem prezentowane i nagradzane na najbardziej renomowanych targach 

ksiąŜki. Iwona Chmielewska z wielkim talentem tworzy picture books (ksiąŜki obrazkowe), 

w których warstwa ilustracyjna nie jest dodatkiem czy ozdobnikiem tekstu, ale w pełni 

autonomicznym sposobem opowiadania. Jej twórczość szczególnie doceniana jest w Korei 

Południowej – artystka współpracuje z kilkoma koreańskimi wydawnictwami, publikując 

ksiąŜki tworzone specjalnie na ten egzotyczny – z polskiej perspektywy – rynek.  

 
 

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 
  

 


