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Zaproszenie na konferencję w Inowrocławiu 
‘Źródła i zasady finansowania projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe’ 
  

Inowrocław, 8 kwietnia 2010 r., godz. 11.00 
Miejsce:  Ośrodek Sportu i Rekreacji, Aleja Niepodległości 4, sala 225 (II piętro) 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na konferencję mającą na celu 
przybliŜenie moŜliwości ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym 
naciskiem na środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w 
konferencji zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.  
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w terminie 
do dnia 2 kwietnia 2010 r. (piątek). Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres 
ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18 403. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.   
 
 
Program konferencji w załączniku oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
tutaj 

 
Kontakt: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 
 

 



Zaproszenia na konferencje „W trosce o śycie ludzkie” 
 

Zapraszamy na cykl konferencji pn.: „W trosce o Ŝycie ludzkie”, które odbędą się w Toruniu, 
Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. 
 DZIADKI - DZIATKOM to hasło tegorocznych VI juŜ obchodów Narodowego Dnia śycia 
uchwalonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 roku. Z woli Parlamentarzystów 
dzień 24 marca ma co roku skłaniać nas do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością za 
ochronę i budowanie szacunku dla Ŝycia. 

Zapraszamy do udziału w konferencjach „W trosce o Ŝycie ludzkie”, które w 
ramach obchodów Narodowego Dnia śycia, Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje wspólnie z Urzędami 
Miast Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia w miesiącach marzec i 
kwiecień 2010 roku. 

Nadchodzący Narodowy Dzień śycia poświęcony jest zagadnieniu solidarności 
międzypokoleniowej, ukazaniu relacji między pokoleniem dziadków a pokoleniem wnuków. 
Celem kampanii jest dowartościowanie tych relacji w przestrzeni publicznej. 
 
PoniŜej załączamy programy konferencji w poszczególnych miastach: 

• Bydgoszcz - 30 marca  
• Włocławek - 7 kwietnia  
• Grudziądz - 14 kwietnia  
• Inowrocław - 21 kwietnia  

Honorowy patronat na konferencjami objęli Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński Ks. 
Abp Henryk Muszyński, Ks. Bp Andrzej Suski Biskup Diecezji Toruńskiej, Ks. Bp Jan 
Tyrawa Biskup Diecezji Bydgoskiej, Ks. Bp Wiesław Mering Biskup Diecezji Włocławskiej. 
Zadaniem zaproszonych prelegentów do naszego przedsięwzięcia będzie podkreślenie roli 
dziadków w: przekazywaniu doświadczeń młodym pokoleniom, odciąŜeniu młodych 
małŜeństw i wychowaniu dzieci, wprowadzeniu ich w Ŝycie oraz pokazaniu jakości Ŝycia 
człowieka w późnej dojrzałości. 
Konferencjom towarzyszyć będzie wystawa prac nagrodzonych i wyróŜnionych w konkursie 
graficznym „śycie ludzkie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty”.  
Przez cały czas trwania konferencji będzie moŜna skorzystać z porad i konsultacji 
specjalistycznych udzielanych przez: prawników i specjalistów pracy socjalnej, w zakresie 
rodzicielstwa, rodzin, Ŝycia oraz obowiązujących przepisów prawnych. 
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl 
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, 
by go zobaczyć lub telefonicznie pod numerem (56) 656 10 57. 
 
Serdecznie zapraszamy ! 
 

 

Informacje od organizacji 
 



Zaproszenia na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych 
 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” informuje iŜ 
rozpoczął się nabór na następujące szkolenia: 
 
-szkolenie z biznes planu, które odbędzie się w dniach  11-12 maja 2010 r. w Dworze 
Mieszczańskim w Toruniu.  Zajęcia  poprowadzi Pan Krzysztof Margol , prezes Fundacji 
„NIDA”, twórca „Garncarskiej Wioski”. 
Formularz zgłoszeniowy 
Program szkolenia 
Opis dojazdu 
 
- szkolenie z finansów w organizacjach – odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2010 r. w 
Dworze Mieszczańskim w Toruniu. Zajęcia  poprowadzą Panie: Alicja Dawidowska 
oraz Anna Bień-Szymańczak. 
Formularz zgłoszeniowy 
Więcej informacji o szkoleniu 
Opis dojazdu 
 
Formularze zgłoszeniowe, podpisane i wypełnione, prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą 
tradycyjną na adres: 
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Plac św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń 
 
Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli/ek: 

• organizacji pozarządowych,  
• instytucji pomocy społecznej i rynku pracy,  
• osób fizycznych bliskich załoŜenia podmiotu ekonomii społecznej, zamieszkałych na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
 
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy Państwu równieŜ materiały szkoleniowe i wyŜywienie 
Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej” przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” 
w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 

Bezpłatne szkolenia i konsultacje - Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii 
Społecznej 

 
WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) zaprasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej – 
kompleksowe wsparcie dla ekonomii społecznej regionu”. KaŜdy uczestnik otrzyma imienny 
certyfikat ukończenia 16-godzinnego szkolenia o danej tematyce. Zapraszamy takŜe do 
korzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu ekonomii społecznej, w tym: doradztwa 
prawnego, finansowego, z zakresu zamówień publicznych oraz pozyskiwania funduszy 
strukturalnych.  



 
Kto moŜe zostać uczestnikiem? 
Ze szkoleń i konsultacji mogą skorzystać osoby fizyczne, przedstawiciele samorządów oraz 
członkowie organizacji pozarządowych, które funkcjonują na terenie powiatu: 
aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego lub Ŝnińskiego. 
 
Jak się zapisać? 
Aby skorzystać z indywidualnych konsultacji wystarczy przyjść do biura KPCES w 
poniedziałek lub środę w godzinach od 14 do 18.  
Aby zostać uczestnikiem szkolenia, naleŜy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go 
drogą elektroniczną na adres kpces@byd.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura KPCES. 
Formularz moŜna pobrać ze strony www.kpces.byd.pl Osoby nieposiadające dostępu do 
Internetu proszone są o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem biura KPCES. O 
zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!!!  
 
Najbli Ŝsze szkolenia: 
 
Biznesplan – narzędzia planowania działań podmiotu ekonomii społecznej: 26-27 marca 
2010; 22-23 kwietnia 2010 
Budowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej: 26-27 
marca 2010 i 23-24 kwietnia 2010 
Fundraising – pozyskiwanie środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej: 
10-11, 16-17 i 23-24 kwietnia 2010 
Mi ędzysektorowa współpraca z NGO: 16-17 i 22-23 kwietnia 2010  
PR  i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej: 16-17 kwietnia 2010 
Prowadzenie biura i zarządzanie wewnętrzne w podmiotach ekonomii społecznej: 9-10 i 
14-15 kwietnia 2010 
Zarządzanie projektem i przedsięwzięciami społecznymi 10-11 i 23-24 kwietnia 2010 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu szkoleń. Najbardziej aktualne 
informację znajdziesz na: www.kpces.byd.pl 
Udział w projekcie jest bezpłatny 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.Dane teleadresowe: 
 
Adres email: kpces@byd.pl  
 
Biuro KPCES w Inowrocławiu 
CECH Rzemiosł RóŜnych 
ul.Poznańska 36 
88-100 Inowrocław, 
tel. (052) 357 06 02, 
tel. kom. 793-737-577 
  
miejsce wydarzenia 
region Kujawsko-Pałucki 
 
Dane Organizatora: 
WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 



ul. Garbary 2 
85-229 Bydgoszcz 
Źródło informacji: www.kpces.byd.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 

 


