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RODZYNKI Z POZARZ

Przypominamy, Ŝe ogłosiliśmy pi
Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarz

Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze tylko do 11 kwietnia 2012 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działaj
podstawie przepisów o stosunku Pa
Polskiej, o stosunku Państwa do innych ko
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, je
działalności poŜytku publicznego.

Uczestnicy konkursu powinni spełnia

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2011 
roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzi
pomorskiego, 

3) roczne przychody na działania statutowe w 2011 r., wykazane w sprawozdaniu 
finansowym, nie mogą przekracza

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy 
Regulamin konkursu 
Uchwała Zarządu 
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kwietnia 2012 r. 

Konkurs „Rodzynki z Pozarządówki” – zgłoszenia tylko do 11 kwietnia
Masz Głos, Masz Wybór X Edycja 
EUROPA DLA OBYWATELI (2007-2013) – Szkolenia w Toruniu i Bydgoszczy

RODZYNKI Z POZARZ ĄDÓWKI  

śmy piątą edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 

„Rodzynki z pozarządówki”. 

Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze tylko do 11 kwietnia 2012 r. 

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działaj
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej

stwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
ci sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmuj

ytku publicznego. 

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

rednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2011 
cej przedmiotem zgłoszenia do konkursu, 

 albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko

e przychody na działania statutowe w 2011 r., wykazane w sprawozdaniu 
 przekraczać 200 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

zgłoszenia tylko do 11 kwietnia 

Szkolenia w Toruniu i Bydgoszczy 

 

 Marszałka Województwa 
Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na 
cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

zków wyznaniowych oraz o 
eli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

rednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2011 

 na terenie województwa kujawsko-

e przychody na działania statutowe w 2011 r., wykazane w sprawozdaniu 

 



MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR  

Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która angaŜuje 
mieszkańców i władze samorządowe do współpracy.  Organizatorem jest Fundacja im. 
Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.   
 
W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, 
domy kultury oraz lokalne media, które we współpracy z władzami gminy lub miasta 
wykonają zadania związane z problemami waŜnymi dla kaŜdej społeczności lokalnej.  
 
Dzięki naszej akcji grupa ziomków z osiedla będzie mogła sprawić, Ŝe na ich podwórku 
pojawi się np. nowa ławka – opowiadały w  radiowej Czwórce współorganizatorki akcji 
"Masz głos, Masz Wybór”. 
 
Zaniedbane place, przestrzenie między domami i blokami, klepiska i chaszcze zamiast parku 
czy skweru – kaŜdy zna dziesiątki takich nieprzyjaznych miejsc, na widok których chce się 
odwrócić wzrok. Po cichu liczymy, Ŝe lokalne władze kiedyś się nimi zajmą – lata mijają,  
a „kiedyś” nie następuje. Dlaczego nie wziąć spraw w swoje ręce i samemu nie zmienić 
otoczenia, w którym Ŝyjemy?  
 
Przestrzeń wokół ciebie nie musi być brzydka. Razem z sąsiadami moŜesz ją zmienić – 
wystarczy, Ŝe weźmiesz sprawy w swoje ręce.  A to wszystko będzie moŜliwe  w zadaniu 
„Wspólna przestrzeń” ,  oferowanym przez Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju  
z Torunia – Partnera tegorocznej edycji.  
 
Proponowane zadanie to wersja „w pigułce” innowacyjnego projektu – „Partycypator 
Toruński”  realizowanego w 2010 r. w Toruniu.  Partycypator był  jednym z pierwszych 
projektów w Polsce, który aktywnie włączył mieszkańców i mieszkanki w proces kreowania 
przestrzeni publicznej (zaniedbany teren zielony połoŜony na skraju dwóch największych 
toruńskich osiedli).  Społeczni projektanci i projektantki we współpracy z miejskimi 
urzędnikami przygotowali koncepcję zagospodarowania Parku, który w przyszłości będą 
uŜytkować.  Partycypator cieszył się ogromną popularnością mieszkańców, spotkał się 
równieŜ z pozytywnym przyjęciem ze strony urzędników i zainteresowaniem mediów.   
 
Metoda Partycypatora została wykorzystana ponownie w procesie konsultacji społecznych 
innej zielonej przestrzeni. Tym razem mieszkańcy i mieszkanki Torunia  dostosowali do 
swoich potrzeb zabytkowy park miejski.  
 
Teraz Partycypator moŜe zagościć w Twojej miejscowości i wspólnie z nim moŜesz 
zmieniać przestrzeń, nie tylko tę zieloną! 
 
Do 12 kwietnia  br. na stronie www.maszglos.pl  trwa nabór do udziału w akcji.   
 
Spośród zgłoszonych uczestników, 25  osób zostanie objętych dodatkowym  wsparciem,  
w ramach  którego oferujemy: 
•    szkolenie, w trakcie którego, przetestujemy krok po kroku partycypacyjną metodę 
kształtowania przestrzeni publicznych. Szkolenie odbędzie się 11-13 maja 2012 w 
Warszawie. Koszty podróŜy, zakwaterowania oraz wyŜywienia pokrywa organizator. 
•    narzędzia internetowe do uzupełniania danych i kontaktowania się z  wszystkimi 
uczestnikami akcji. 
•    wsparcie przez cały okres trwania działania, czyli od maja do grudnia  2012 roku.  
W ramach wsparcia – opieka koordynatorów, ekspertek i  ekspertów z wybranego tematu np. 
architekta krajobrazu. 
•    mini grant na sfinansowanie inicjatyw w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. 



 
Społecznym projektantem, projektantką przestrzeni moŜe zostać  kaŜdy . NiezaleŜnie od 
wieku, płci, wykształcenia . Wystarczy chęć  wspólnego działania!  
 
Najskuteczniejsi uczestnicy zostaną uhonorowani Nagrodą Super Samorząd 2012 pod 
patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
 
Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy opis zadania  znajduje się na stronie 
www.maszglos.pl 
 
Szczegółowych informacji udziela Dorota Michalska: 691 382 690, 
d.michalska@pzr.org.pl 
 

Szkolenie na temat Programu EUROPA DLA OBYWATELI (2007-2013) 
 
Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli oraz Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego,  serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym 
szkoleniu na temat Programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 
2012 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala „patio” I piętro oraz  27 kwietnia 
2012 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz, sala nr 20. 
 
Program szkolenia: 
 
10:00 – 11:45 Część teoretyczna – przedstawienie Programu Europa dla Obywateli 
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa 
12:00 – 13:30 Warsztaty 
13:30 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 15:00 Informacje praktyczne – prezentacja projektów zrealizowanych w Programie 
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 10.04.2012 r. – Toruń oraz 
do 19.04.2011 r. Bydgoszcz, na adres email: ngo@kujawsko-pomorskie.pl za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego, który pobrać moŜna ze strony: www.europadlaobywateli.pl 
(formularze równieŜ w załączeniu) 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty podróŜy i zakwaterowania pokrywa instytucja 
delegująca. 
 

 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 


