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KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO  

NA NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ  
ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 61/1017/09 z dnia 11.08.2009 
ogłosił II edycję konkursu „Rodzynki z pozarządówki”  na najlepsze inicjatywy społeczne 

realizowane przez organizacje pozarządowe, na terenie naszego województwa. 
 
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 tzw. „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 2008 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie 
finansowe (załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 150 000,00 zł. 
 
Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych zrealizowane na terenie 
województwa  kujawsko-pomorskiego na rzecz poŜytku publicznego w okresie od 1 września 
2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. oraz inicjatywy (projekty), które rozpoczęły się przed 1 
września 2008 r. i były realizowane w okresie do 31 sierpnia 2009 r. 
 
Pula środków na nagrody w 2009 r. wynosi 33 tys. zł. Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
pienięŜne w wysokości do 3 tys. zł. z przeznaczeniem na działalność statutową. Wyniki 
konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się pod koniec 



listopada b.r. 
 
Wnioski konkursowe naleŜy składać do 15 września 2009 r. na adres podany poniŜej 
(decyduje data stempla pocztowego). 
 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce „organizacje pozarządowe”. 
 
BliŜszych informacji o konkursie „Rodzynki z pozarządówki” udzielają pracownicy Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 403, 056 62 
18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
 

Lista laureatów I edycji konkursu dostępna jest tutaj.  
 

Adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Plac Teatralny 2 
87-100 Toruń 
z dopiskiem: Konkurs „Rodzynki z Pozarządówki” 
 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI NA ROK 
2010 

Informujemy, Ŝe zostały rozpoczęte prace nad projektem Programu współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Program 
jest podstawowym dokumentem określającym politykę władz województwa wobec 
organizacji pozarządowych. Określa m.in. obszary zadań publicznych, które w danym roku 
realizowane będą przy współudziale podmiotów trzeciego sektora. Stąd niezwykle waŜna jest 
dyskusja na temat jego zawartości w środowisku organizacji pozarządowych. Zachęcamy 
zatem przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze 
poŜytku publicznego do przesyłania swoich propozycji, uwag, sugestii do Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi – e-mail: 
ngo@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 056 62 18 371, w terminie do 7 września 2009 r. 
 
Uwagi moŜna przesyłać na „Formularzu - konsultacje Programu 2010” (do pobrania w 
załączniku) lub w dowolnej formie. Treści poszczególnych głosów zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce 
„organizacje pozarządowe”, która jest dostępna tutaj.  
Państwa propozycje przekazane zostaną departamentom Urzędu Marszałkowskiego 
odpowiedzialnym za poszczególne obszary zadań publicznych oraz poddane dyskusji podczas 
spotkania Zespołu roboczego ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w 
dniach 11-12.09.2009 r. w Górznie.  
 
Proponowany formularz oraz harmonogram przygotowania Programu 2010 dostępny jest tutaj 
na stronie Urzędu Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce „organizacje 
pozarządowe”. 
 
 
 



 
 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
Od września 2009 r. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i 
Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do korzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji, prowadzonych 
przez ekspertów z zakresu prawa i rachunkowości, mających długoletnie doświadczenie w 
pracy trzeciego sektora. 
 
Konsultacje odbywać się będą jak zwykle we wtorki w godz. 14.00-17.00 w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami 
Pozarządowymi, pokój nr  260 (I piętro). Ich zakres tematyczny dostosowywany jest do 
potrzeb adresatów.  
 
Szczegóły dotyczące terminów poszczególnych spotkań na miesiąc wrzesień dostępne są 
 tutaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) w zakładce 
„organizacje pozarządowe”. 
 
Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem 
Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze 
względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub 
telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerami 056 
62 18 403 lub 056 62 18 371 oraz  drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl  

 

PUNKT PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO 
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza mieszkańców naszego 
województwa do korzystania z bezpłatnego poradnictwa w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 58 
i Bydgoskiej 60. 
 

DyŜury zespołu interdyscyplinarnego są pełnione w kaŜdy wtorek w godzinach od 16.00 do 
19.00.  
 
Zespół  INTERDYSCYPLINARNY  oferuje  NIEODPŁATNIE następujące rodzaje 
poradnictwa: 
- Poradnictwo prawne 
- Poradnictwo  socjalne 
- Poradnictwo rodzinne  i  wychowawcze 
- Poradnictwo antymobbingowe 
- Poradnictwo z zakresu prewencji policyjnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać bezpośrednio podczas dyŜurów,  tel: 510046400 / 
509693609 lub email: tsas@onet.eu  
 

 

 
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 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/_zakładka_Organizacje_Pozarządowe 
 


