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KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2013  
I SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

 
Trwają konsultacje 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 ramach konsultacji zaplanowano 3 spotkania konsultacyjne - we Włocławku, Bydgoszczy 
i Toruniu. 
 
Pierwsze z zapowiedzianych spotkań odbędzie się 4 października (czwartek) w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) 
- początek o godzinie 15.00; 

Kolejne spotkanie odbędzie się 5 października (piątek) w Przedstawicielstwie Urzędu 
Marszałkowskiego  
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9. sala nr 20 - początek o godz. 15.00; 

Ostatnie odbędzie się 8 października (poniedziałek) w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego 
we Włocławku przy ul. Bechiego 2 w sali nr 31 - początek o godz. 15.00. 

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału ! 

Formularz konsultacji znajduje się tutaj  



BEZPATNE DORADZTWO DLA NGO-SÓW  

Po okresie wakacyjnym wznawiamy doradztwo dla organizacji pozarządowych. Biuro od października 
bieŜącego roku nadal raz w miesiącu organizowało będzie bezpłatne doradztwo z zakresu prawa  
i księgowości trzeciego sektora. Informacje o konkretnych terminach spotkań będą regularnie 
zamieszczane w dziale doradztwo dla ngo oraz w aktualnościach - na stronie internetowej: 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.  
 
Najbli Ŝsze doradztwo z księgowości i rachunkowości odbędzie się w dniu 2 października 2012 r. 
 
Porad z zakresu księgowości i rachunkowości udzielała będzie ekspert w tej dziedzinie Jadwiga 
Kowalska 
 
Najbli Ŝsze doradztwo z zakresu prawa odbędzie się 9 października 2012 r.  
 
Porad prawnych udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka 
 
*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem 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 numerem 56 62 18 403 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl

 

 
KONSULTACJE  „WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W  WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM DO ROKU 2015” 

 
Trwają konsultacje „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015” 

W dniu 5 września 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął projekt 
„Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015". 

Program Wojewódzki stanowi merytoryczne i organizacyjne ramy dla realizacji zadań wynikających z 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Integralną częścią Wojewódzkiego Programu są cele strategiczne i 
działania określone w Narodowym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na lata 2011-2015”. Wszelkie uwagi i opinie moŜna składać na adres: Biuro Profilaktyki i 
Przeciwdziałania UzaleŜnieniom oraz HIV/AIDS Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń oraz pocztą elektroniczną na 
adres: uzl@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia 1 października 2012 r. 

Projekt programu do pobrania: tutaj
 

 
 
 
 
 



RÓWNAĆ SZANSE 2012 – TRWA NABÓR WNIOSKÓW 

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej 
niŜ 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłuŜej niŜ do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy 
dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 
 
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start 
w dorosłe Ŝycie młodzieŜy w wieku gimnazjalnym i  ponadgimnazjalnym (13-19 lat) 
z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych. 
 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania 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 
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