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Konkurs "Wolontariat w akcji” 

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, 

którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca 2013 roku. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, które współpracują z  wolontariuszami. Przedmiotem oceny jest 

jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami. 

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 5 czerwca 2013 roku (decyduje data 

wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się dwóch formularzy do pobrania  

w załączniku. 

Na laureatów konkursu czekają trzy nagrody pieniężne w wysokości 1.500,00 zł każda. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIV Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14 czerwca we Włocławku).  

 

Konkurs jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W ZAŁĄCZNIKU: 

Regulamin konkursu „Wolontariat w akcji 2013” 

Formularz nr 1 (Opis współpracy NGO z wolontariuszami) wersja doc 

Formularz 2 (Rekomendacje wolontariuszy dla aplikującej NGO) wersja doc 

 



 

Spotkanie informacyjne na temat programu „Młodzież w działaniu” 

27 maja br. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy przy  

ul. Bołtucia 7 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu „Młodzież 

w działaniu”. 

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną możliwości oferowane przez program „Młodzież 

w działaniu”, przedstawione będą wszystkie akcje programu i przykłady zrealizowanych 

projektów. Omówione zostaną możliwości dofinansowania poszczególnych działań. 

Spotkanie odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży organizowanego w całej 

Europie w dniach od 26 maja do 2 czerwca 2013 r.  

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów 

programu: młodzież, pracowników młodzieżowych, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, urzędów, szkół i każdego zainteresowanego. Zgłoszenia przyjmowane są do 

22 maja br. Wypełniony formularz (do pobrania w załączniku) należy przesłać e-mailem na 

adres: agnieszka.prinz@wiatrak.org.pl. 

Serdecznie zapraszamy!  

Więcej o programie na stronie: www.mlodziez.org.pl 

 

 

„Rodzynki z pozarządówki” – przechodzimy do II etapu konkursu 

6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez 

organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".  

 

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria 

określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen 

poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, 

które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego 

etapu konkursu zakwalifikowało się 31 projektów, spośród 42 zgłoszonych na konkurs. Dwa 

wnioski nie spełniły kryteriów formalnych.  

 

Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie 

pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, 

rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 21 maja 2013 r.  

do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247. 

Dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres 

mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 



Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br. Wszystkim uczestnikom 

tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie 

i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną. 

Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu znajduje się na stronie 

internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Aktualności”. 

  

 
Bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowywania projektów międzynarodowych 

 

"Fundacja PROMETHEUS" zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do 

udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przygotowywania projektów międzynarodowych, 

które odbędzie się 18 i 19 maja 2013 r. w hotelu Przystanek Toruń. To już ostatnia szansa na 

poznanie innych źródeł dofinansowania niż środki z EFS czy dotacje przyznawane przez 

samorządy. 

 

Co można zyskać dzięki udziałowi w szkoleniu? 

• wiedzę z zakresu pozyskiwania dofinansowania z funduszy międzynarodowych 

• umiejętności z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do  

programów międzynarodowych 

• wiedzę z zakresu metodologii przygotowywania projektów 

• rozwój organizacji w sferze współpracy międzynarodowej 

• wzmocnienie kondycji finansowej organizacji dzięki nowym możliwościom 

• pełniejszą realizację celów statutowych. 

 

Zapraszamy również do Project Info-Point – punktu konsultacyjnego, w którym każda 

organizacja może skorzystać z bezpłatnej, zindywidualizowanej porady specjalisty ds. 

projektów międzynarodowych. Punkt mieści się w siedzibie Fundacji i czynny jest we wtorki 

(godz.16-20) i soboty (godz.8-12). 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

 

Kontakt: 

Ewelina Kurtys 

E-mail: biuro@foundationprometheus.org lub project@foundationprometheus.org 

Tel: 604 994 086 

Ul. Polna 100 

87-100 Toruń  

 

 

Bezpłatne szkolenie z pisania projektów we Włocławku  

W imieniu toruńskiego Ośrodka TŁOK zapraszamy na bezpłatne szkolenie z  pisania 

projektów we Włocławku. 11-12 czerwca 2013 r. Rekrutacja na szkolenie trwa do 13 maja 



2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).Więcej informacji na stronie 

Ośrodka www.tlok.pl 

 
O dotacjach NGO przy kawie 

 

Jakie przedsięwzięcia województwo powinno zlecać organizacjom pozarządowym? Co 

sprawia problemy w aplikowaniu i rozliczaniu dotacji? Jak sprawdza się tryb uproszczony 

przyznawania dotacji? 

 

Między innymi te zagadnienia będą przedmiotem debaty o dotacjach Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego dla organizacji pozarządowych „Co na PLUS, co na MINUS?”. 

Spotkanie organizuje Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 

Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w dniu 27 

maja 2013 roku w Kafeterii Dworu Artusa w Toruniu (godz. 11.00-15.00). 

 

- Każdy z uczestników będzie mógł się wypowiedzieć na temat każdego z zagadnień, dlatego 

organizujemy spotkanie nie na sali szkoleniowej lub konferencyjnej, ale właśnie w kawiarni – 

mówi Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Nie 

zabraknie więc pysznej kawy, ale także merytorycznej dyskusji prowadzonej w swobodnej 

atmosferze. 

  

Zapraszamy przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zainteresowane organizacje prosimy o wypełnienie i przesłanie do Biura Federacji karty 

zgłoszenia (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Mostowa 27,  

87-100 Toruń,  federacja@federacja-ngo.pl) do dnia 24 maja 2013 roku (liczba miejsc 

ograniczona, dlatego o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń). 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Federacji:  

http://federacja-ngo.pl/o-dotacjach-ngo-przy-kawie,164,l1.html 

 

 

Nowa zakładka na stronie - nagrody/konkursy międzynarodowe zewnętrzne 

Na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym 

umieszczamy nowy dział „Nagrody/konkursy międzynarodowe zewnętrzne”, w którym 

znajdują się krótkie informacje oraz linki do konkursów nagradzających osiągnięcia 

w różnorodnych dziedzinach. Zapraszamy do zapoznania się z konkursami i zachęcamy do 

zgłaszania swoich organizacji, projektów, liderów i wolontariuszy. 

 
 

Wczoraj, dziś i jutro wiejskich organizacji pozarządowych – konferencja 

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica serdecznie 

zapraszają do udziału w konferencji "Wczoraj, dziś i jutro wiejskich organizacji 



pozarządowych" która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2013 r. w Łysomicach , 

k/Torunia 

 

KONFERENCJA jest okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i podsumowania dokonań 

wiejskich organizacji pozarządowych. 

 

Przewidziane są: panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów i praktyków.  

 

Ważnym elementem konferencji będzie dyskusja nad okresem przejściowym pomiędzy 

okresami programowania funduszy europejskich. Szczegółowy program, formularz 

rejestracyjny i więcej informacji na www.faow.org.pl lub www.trgp.org.pl 

 

 

Konkurs na aktywizację zawodową niepełnosprawnych  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs na wsparcie projektów 

przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych  

i poprawy dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W puli środków przeznaczonych na ten cel 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest 18 milionów złotych. Nabór wniosków 

potrwa do 24 maja 2013 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.efs.ropstorun.pl. 

 

 
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 

 


