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Wprowadzenie 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr XXIX/584/08 z dnia             

22 grudnia 2008 roku, przyjął „Program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na rok 2009”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakładającego na organ 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy             

z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z załoŜeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłoŜenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o sposobie 

realizacji Programu.  

Celem Programu było budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 

pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ów realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery poŜytku 

publicznego: 

1) pomoc społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia,  

3) profilaktykę uzaleŜnień, 

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) edukację, oświatę i wychowanie oraz naukę, 

6) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

7) kulturę fizyczną i sport, 

8) turystykę, 

9) bezpieczeństwo publiczne, 

10) wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
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I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zle canie realizacji zada ń 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie 

ich wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie 

poŜytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) W 2009 r. 

ogłoszono 17 otwartych konkursów ofert. Łączna wysokość środków przyznanych w formie 

dotacji w ramach konkursów wyniosła 5.099.122,00 zł1, z tego podmioty dotowane 

wykorzystały 5.051.414,80 zł co stanowi 99,06% kwoty przekazanej. Przyczyny 

niewykorzystania dotacji przez organizacje  pozarządowe związane były z rezygnacją            

z realizacji zadania, zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem części dotacji        

z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania. W ramach przyznanych dotacji z budŜetu 

województwa kujawsko-pomorskiego 557 podmiotów prowadzących działalność poŜytku 

publicznego zrealizowało 615 projektów. 

 
 
1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonyc h przez Samorz ąd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku 
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środków zł 
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wykorzystany
ch środków w 

zł 

1. 

Konkurs ofert nr 1/200 9    
„Upowszechnianie i rozwój kultury, 
sztuki, ochrona tradycji i 
dziedzictwa narodowego” 
Rozdział:  92195  

399 142 141 126 126 1198 000,00 1191 329,31 

2. 

Konkurs ofert nr 2/2009  
„Wspieranie promocji produktów 
turystycznych” 
Rozdział:  63003  

35 22 21 21 20 109 500,00 105 815,00 

3. 

Konkurs ofert nr 3 /2009 
„Upowszechnianie krajoznawstwa          
i turystyki” 
Rozdział:  63003  

89 24 24 21 21 39 000,00 38 955,69 

4.  

Konkurs ofert nr 4/2009  
„Promocja zdrowia psychicznego” 
Rozdział:  85149 
 

53 7 7 7 7 73 160,00 72 393,29 

                                                 
1 W tym 211 402,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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5. 

Konkurs ofert nr 5/2009 
„Podnoszenie bezpieczeństwa 
publicznego” 
Rozdział:  75495  

18 7 6 7 6 100 000,00 95 568,11 

6. 

Konkurs ofert nr 6/2009  
„Wspieranie edukacji, oświaty i 
wychowania” 
Rozdział:  80195  

100 18 18 18 18 50 000,00 49 563,89 

7. 

Konkurs ofert nr 7/2009  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu” 
Rozdział:  92605  

284 69 69 61 61 500 000,00 491 954,39 

8. 
Konkurs ofert nr 8 /2009 
„Opieka paliatywna” 
Rozdział:  85395 

24 22 22 16 16 300 000,00 298 935,60 

9. 

Konkurs ofert nr 9/2009   
„Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie 
kujawsko-pomorskim” 
Rozdział:  85154  

38 24 24 23 23 200 000,00 199 252,35 

10. 

Konkurs ofert nr 10 /2009  
“Przeciwdziałanie narkomanii w 
województwie kujawsko-
pomorskim”  
Rozdział :  85153 

41 26 26 21 21 250 000,00 249 940,00 

11. 

Konkurs ofert nr 11/2009  
 “Aktywizacja środowisk wiejskich w 
zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień” 
Rozdział:  85154  

19 17 17 15 15 50 000,00 49 957,41 

12. 

Konkurs ofert nr 12/2009  
 “Działalność wspomagająca rozwój 
organizacji pozarządowych” 
Rozdział:  75095  

49 27 25 26 24 100 000,00 90 493,55 

13. 

Konkurs ofert nr 13/2009 
„Organizacja czasu wolnego dzieci        
i młodzieŜy” 
Rozdział:  85295 

292 128 127 114 113 600 000,00 591 196,30 

14. 

Konkurs ofert nr 14 /2009  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu” 
Rozdział:  92605 

88 66 66 66 66 941 220,00 939 425,03 

15. 

Konkurs ofert nr 15 /2009  
„Rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób 
niepełnosprawnych”  
(środki PFRON) 

46 16 16 14 14 211 402,00 211 394,88 

 
16. 

Konkurs ofert nr 1 6/2009  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu”  
Rozdział:  92605 
 

3 3 3 3 3 350 000,00 348 400,00 
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17. 
Konkurs ofert nr 17/2009  
„Promocja zdrowia psychicznego” 
Rozdział:  85149  

7 3 3 3 3 26 840,00 26 840,00 

 
 Łącznie  

 
1585 621 615 562 557 5099 122,00 

 
5051 414,80 
 

 

 

2. Zlecanie realizacji zada ń publicznych z podziałem na sfery po Ŝytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2009  
 

1) Pomoc społeczna 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 8/2009 „Opieka paliatywna” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie2 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 14 7 3 24 

Liczba wybranych 
projektów 12 7 3 22 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

8 5 3 16 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

148 753,00 109 000,00 42 247,00 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

148 148,60 109 000,00 41 787,00 298 935,60 

                                                 
2 tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku  publicznego 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 22 projekty słuŜące poprawie jakości 
Ŝycia osób, które znajdują się w stanie terminalnym choroby. Zostało 
zrealizowanych wiele środowiskowych działań edukacyjnych oraz szkoleń 
dla pracowników i wolontariuszy, którzy nie tylko towarzyszą 
podopiecznemu w chorobie, ale takŜe oferują wsparcie psychiczne              
i duchowe jego najbliŜszym. Wiele placówek zostało doposaŜonych           
w materiały, drobny sprzęt medyczny i środki do pielęgnacji chorych.  
 

 

 
Numer i nazwa 

otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 13/2009 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzie Ŝy” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 155 24 113 292 

Liczba wybranych 
projektów 56 18 54 128 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

53 15 45 113     

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

358 700,00 89 180,00 152 120,00 600 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

351 785,31 88 486,90 150 924,09 591 196,30 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu, w okresie od kwietnia do listopada 2009 r.  
zrealizowano 127 projektów, w ramach których zorganizowano kolonie, 
półkolonie, wycieczki, obozy, warsztaty i biwaki.  Z dofinansowania do 
róŜnych form wypoczynku skorzystało ok. 3 480 dzieci i młodzieŜy               
z województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 

 

2) Ochrona i promocja zdrowia  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 4/2009 „Promocja zdrowia psychicznego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 
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Liczba złoŜonych 
projektów 44 4 5 53 

Liczba wybranych 
projektów 6 1 0 7 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

6 1 0 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

63 160,00 10 000,00 0 73 160,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

62 393,29 10 000,00 0 72 393,29 

Efekty 
konkursu 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� szkolenie dla 23 nauczycieli dot. sposobów postępowania               
z dzieckiem przeŜywającym Ŝałobę; 

� 15 szkoleń dla 262 nauczycieli nt. przyczyn i symptomów 
samobójstw wśród młodzieŜy; 

� 5 wykładów dot. umiejętności interpersonalnych; 
 

� konkurs literacki na najlepszy utwór poruszający temat przeŜywania 
Ŝałoby po kimś bliskim; 

 
� 1003 konsultacje indywidualne i porady dla ofiar przemocy               

w rodzinie; 
� 100 indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz 8 zajęć 

terapii grupowej z osobami niewidomymi i członkami ich rodzin; 
� 43 porady lekarza psychiatry skierowane dla podopiecznych 

Środowiskowych Domów Samopomocy działających przy Centrach 
„Caritas”; 

� 72 porady psychologa, 72 porady psychiatry, 72 porady logopedy, 
72 konsultacje pedagogiczne skierowane do dzieci i młodzieŜy         
z autyzmem i o cechach autyzmu; 

 
� 8 spotkań integracyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie; 
� Spotkanie integracyjne połączone z zawodami, konkursami dla 

podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy 
działających przy Centrach „Caritas”; 

 
� wydanie 300 egz. poradnika dla nauczycieli pt. „Zapobieganie 

samobójstwom”; 
 

� 432 godz. zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy z autyzmem 
i o cechach autyzmu. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 17/2009 „Promocja zdrowia psychicznego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 7 0 0 7 

Liczba wybranych 
projektów 3 0 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

3 0 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

26 840,00 0 0 26 840,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

26 840,00 0 0 26 840,00 

Efekty konkursu 

W efekcie konkursu zrealizowano: 
 

� 150 porad psychologicznych on-line (portal skierowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 
zarejestrowano 30 000 wejść na utworzoną stronę internetową); 

� 37 porad psychologicznych dla osób zakaŜonych HIV, chorych na 
AIDS, uzaleŜnionych i niepełnosprawnych; 

� psychoterapie grupowe dla 40 kobiet po mastektomii; 
� 4 spotkania w grupach wsparcia oraz 9 spotkań integracyjnych o 

charakterze kulturalno-oświatowym dla 91 osób zakaŜonych  HIV, 
chorych na AIDS, uzaleŜnionych i członków ich rodzin. 

 
 

 

3) Profilaktyka uzale Ŝnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 9/2009  „Rozwi ązywanie problemów alkoholowych w 

województwie kujawsko-pomorskim” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 28 4 6 38 

Liczba wybranych 
projektów 16 3 5 24 
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Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

16 2 5 23 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

134 000,00 33 000,00 33 000,00 200 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

133 562,09 33 000,00 32 690,26 199 252,35 

Efekty 
konkursu 

 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

 
� 3 programy profilaktyki uzaleŜnień skierowane do gimnazjalistów; 
� 2 programy rówieśniczej edukacji zdrowotnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 
� 1 program oddziaływań profilaktyczno-pomocowych dla osób 

współuzaleŜnionych; 
� 1 program obejmujący zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieŜy i 

rodziców, zajęcia edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i 
wychowawców; 

� 5 programów wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 
i innych uzaleŜnień;  

� 1 program zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, 
resocjalizacji i reintegracji dla osób uzaleŜnionych; 

� 5 programów edukacji publicznej, w tym m.in. 1 festyn 
profilaktyczny dla dzieci; 

�  2 rekreacyjne festyny rodzinne i dla młodzieŜy szkolnej z 
programem informacyjno-edukacyjnym w zakresie profilaktyki 
uzaleŜnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS, cykl 
imprez promujących zdrowy styl Ŝycia; spektakl 
profilaktyczny/konkurs plastyczny i literacki, cykl pogadanek i 
warsztatów profilaktycznych; 

� 2 programy obejmujące prowadzenie zajęć motywacyjno-
korekcyjnych dla mieszkańców domów pomocy społecznej w 
zakresie rozwiązywania problemów uzaleŜnień; 

� 2 programy obejmujące interwencję i poradnictwo dla młodzieŜy 
uŜywającej substancji psychoaktywnych; 

� 1 szkolny konkurs dotyczący uzaleŜnień;                                                                                        
� 1 forum resocjalizacji.     

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 10/2009 „Przeciwdziałanie narkomanii w w ojewództwie 

kujawsko-pomorskim” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 36 1 4 41 

Liczba wybranych 
projektów 23 1 2 26 
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Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

18 1 2 21 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

219 000,00 10 000,00 21 000,00 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

218 940,00 10 000,00 21 000,00 249 940,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 5 programów edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii; 

� 1 program  profilaktyki narkomanii w środowisku akademickim; 
� 6 programów profilaktycznych dla osób zagroŜonych narkomanią 

oraz eksperymentujących z narkotykami; 
� 3 programy wsparcia dla osób uzaleŜnionych od narkotyków 

utrzymujących abstynencję; 
� 3 programy wsparcia dla rodzin osób uŜywających i uzaleŜnionych 

od narkotyków; 
� 2 programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych 

wśród osób uzaleŜnionych od narkotyków i zagroŜonych 
uzaleŜnieniami, HIV/AIDS;  

� 1 program wspierający leczenie substytucyjne; 
� 1 program obejmujący działania profilaktyczne oraz pomoc 

terapeutyczną dla osób uzaleŜnionych od nikotyny; 
� 1 program obejmujący profilaktykę narkomanii i program 

antynikotynowy w miejscu pracy; 
� 2 programy obejmujący szkolenia w zakresie standardów; 

przygotowania i ewaluacji programów przeciwdziałania narkomanii; 
� 1 program edukacji publicznej: kampania bilbordowa i plakatowa. 

 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 11/2009 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 

rozwi ązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych  
uzaleŜnień” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 12 0 7 19 

Liczba wybranych 
projektów 11 0 6 17 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

11 0 4 15 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

36 500,00 0 13 500,00 50 000,00 
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Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

36 458,00 0 13 499,41 49 957,41 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 8 programów obejmujących transfer dobrych wzorców, praktyk i 
rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień; 

� 3 programy profilaktyki uzaleŜnień  realizowane w świetlicach 
socjoterapeutycznych; 

� 6 programów obejmujących działalność punktów konsultacyjnych 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień. 

 
 

 

4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 15/2009  „Rehabilitacja zawodowa i społe czna osób 
niepełnosprawnych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 46 0 0 46 

Liczba wybranych 
projektów 16 0 0 16 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

14 0 0 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

211 402,00 0 0 211 402,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

211 394,88 0 0 211 394,88 
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Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano 16 projektów na rzecz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: 
 

� 8 projektów obejmujących organizowanie lokalnych, regionalnych i 
ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich 
aktywność w tych dziedzinach m.in. "Warsztaty wolontariatu i opieki 
pourazowej", "I Turniej Kręglarski Osób Niepełnosprawnych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego" itp.; 

� 5 projektów z zakresu organizowania i prowadzenia szkoleń, zajęć 
usprawniających kursów i warsztatów dla osób niepełnosprawnych 
oraz członków ich rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy 
bezpośrednio zaangaŜowanych w proces rehabilitacji zawodowej 
lub społecznej osób niepełnosprawnych np. "Razem moŜemy 
więcej", "Wybudzić się! I co dalej?", itp.;  

� 1 projekt wspierający promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego i 
zawodowego tj. „Twórczy rejs 2009”; 

� 1 projekt obejmujący opracowywanie lub wydawanie publikacji tj. 
„Wydawanie kwartalnika OKO”; 

� 1 projekt w sferze prowadzenia rehabilitacji w róŜnego typu 
placówkach tj. „Rehabilitacja ruchowa”.  

 

 

5) Edukacja, o świata i wychowanie oraz nauka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 6/2009 „Wspieranie edukacji, o światy i wychowania” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 52 45 3 100 

Liczba wybranych 
projektów 10 0 8 18 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

10 0 8 18 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

31 800,00 0 18 200,00 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

31 632,00 0 17 931,89 49 563,89 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu  zrealizowano: 
 

� 5 konferencji i sesji naukowych; 
� 10 inicjatyw mających charakter warsztatów edukacyjnych i zajęć 

pozalekcyjnych, w tym dwa programy z zakresu edukacji 
informatycznej; 

� 3 konkursy. 
 

 

6)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycj i 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2009 „Upowszechnianie i rozwój kultury , sztuki, ochrona 
tradycji i dziedzictwa narodowego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 198 11 190 399 

Liczba wybranych 
projektów 67 7 68 142  

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

62 7 57  126  

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

580 500,00 52 700,00 564 800,00 1 198 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

576 207,53 52 700,00 562 421,78 1 191 329,31 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu dofinansowano między innymi:      
 
1) Przedsięwzięcia kulturalne: 

� Operowe Forum  Młodych, 
� Międzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE Piano, 
� Artus Jazz Festiwal 2009, 
� Grudziądz-Scena Otwarta. Spotkanie Teatrów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, 
� Festiwal Teatralny – Grudziądzka  Wiosna Teatralna 2009, 
� Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, 
� Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Arthur Rubinstein In 

memoriał, 
� Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich PROBALTICA, 
� Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Harmonijka Bridge 

Bydgoszcz – Toruń, 
� Plateaux  Festival – festiwal form audiowizualnych, 
� Toruński Festiwal Teatrów  Lalek Spotkania, 
� Toruńskie Spotkania Teatrów jednego Aktora, 
�  Jazz Od Nowa Festiwal; 
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2) Wydawnictwa: 
� Arcydzieła i skarby ze zbiorów Muzeum Okręgowego, 
� Kwartalnik Kulturalno-Społeczny  „Hybryda”, 
� Kwartalnik  Literacko-Artystyczny „Pobocza”, 
� Skarby Krajny – dwory i pałace, 
� Ocalić od zapomnienia – historyczny rys zabytkowych kapliczek, 
� „Erazm Gliczner 1535-1603”, „Jan Śniadecki 1756-1830”, 
� Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego,  
� Popularny Słownik Kociewski. 

 
Ponadto dofinansowano promocję kultury za granicą poprzez udział 
zespołów folklorystycznych, muzycznych i teatralnych                                 
w międzynarodowych festiwalach  we Włoszech - Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Bydgoska”, w muzycznym w Hiszpanii - Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Artystyczne Vladislavia z Włocławka oraz Fundacja na Rzecz  
Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, chór brał równieŜ 
udział w festiwalu w Szwajcarii. 

 

 

7) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 7/2009 „Upowszechnianie i rozwój kultury  fizycznej 
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 270 0 14 284 

Liczba wybranych 
projektów 64 0 5 69 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

57 0 4 61 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

490 000,00 0 10 000,00 500 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

481 954,39 0 10 000,00 491 954,39 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

 
� organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego we 

wszystkich  kategoriach wiekowych i dyscyplinach sportowych; 
� udział reprezentacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego   

w  finałach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy; 
� organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

Gimnazjadę i Licealiadę; 
� organizację Mistrzostw Kujawsko - Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe w najbardziej popularnych dyscyplinach 
sportowych; 

� organizację Turnieju Piłki NoŜnej "Liga Orlika"; 
� organizację innych imprez sportowych, realizowanych przez  kluby       

i stowarzyszenia sportowe. 
              

 
 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 14/2009 „Upowszechnianie i rozwój kultur y fizycznej 
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 88 0 0 88 

Liczba wybranych 
projektów 66 0 0 66 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

66 0 0 66 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

941 000,00 0 0 941 220,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

939 425,03 0 0 939 425,03 



 15 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

 
� szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – program realizowany                              

w oparciu o porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
nadzorowane przez Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie 
Związków Sportowych w Bydgoszczy; 

� szkolenie sportowego realizowane przez  kluby i stowarzyszenia 
sportowe, które zdobyły powyŜej 30 pkt w krajowym systemie sportu 
młodzieŜowego, w tym między innymi przez: 

 
      - Autonomiczną - Ludową Kolarską Sekcję "Stal" w Grudziądzu, 
      - Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" - Stowarzyszenie Sportów        
        Wodnych, 
     - Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowego Klubu Sportowego         
       "Zawisza"  w Bydgoszczy, 
     - Toruński Klub Sportowo-Turystyczny "Budowlani", 
     - Toruński Klub Kolarski "Pacific", 
     - Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" - Sekcja Strzelecka 
       w Bydgoszczy,      
     - Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego "Bydgostia”. 

 
W przedsięwzięciach  tych  zaangaŜowanych było w całym województwie 
ponad 25.000 zawodników, ponad 280 trenerów i ponad 590 instruktorów. 
Dla przykładu w szkoleniu wojewódzkim realizowanym przez  Kujawsko – 
Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych uczestniczyło w 2009 roku 
ponad 1500 zawodniczek i zawodników, a wspólnie z Okręgowymi 
Związkami Sportowymi przeprowadzono ponad 3.000 zadań, na które 
składały się zgrupowania, konsultacje i starty kontrolne. Dało to ponad 
69.000 osobodni szkoleniowych.  
 

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 16/2009 „Upowszechnianie i rozwój kultur y  
fizycznej i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 2 0 1 3 

Liczba wybranych 
projektów 2 0 1 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2 0 1 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

150 000,00 0 200 000,00 350 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

148 400,00 0 200 000,00 348 400,00 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano: 
 

� IX Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszczy, 
� IX Międzynarodowy Turniej Miast w Piłce NoŜnej Juniorów im. 

Konrada Kamińskiego w Toruniu, 
� XIV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych - Toruń 2009. 

  
 

 

8) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 2/2009 „Wspieranie promocji produktów tu rystycznych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 29 1 5 35 

Liczba wybranych 
projektów 19 1 2 22 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

17 1 2 20 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

96 000,00 2 000,00 11 500,00 109 500,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

92 315,00 2 000,00 11 500,00 105 815,00 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano projekty z zakresu promocji produktów 
turystycznych, które stanowią gotową oferty spędzenia wolnego czasu dla 
turysty przybywającego do województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie 
łączyło promocję walorów i atrakcji turystycznych regionu. Dofinansowanie 
uzyskały między innymi przedsięwzięcia: 
 

� „Kompleksowy portal internetowy dla produktów turystycznych 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Toruń”, 

 
� „Kompleksowa promocja atrakcji regionu i sieciowego produktu 

turystycznego Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej”, 
 

� „Czas wyruszyć w las – aktywny wypoczynek w Borach 
Tucholskich”,  

 
� „Rejsy statkiem Rusałka szlakiem bursztynowym, rajdy pieczonego 

ziemniaka”,   
 

� „Osada Leśna na Barbarce – promocja lokalnego produktu 
turystycznego”,  

 
� „Promocja wioski chlebem i grzybami pachnącej”,  

 
� „Nadwiślańska Wieś Mennonicka”,  

 
� Promocja i udostępnienie zabytkowej kopalni węgla brunatnego w 

Borach Tucholskich, jako unikatowego produktu turystycznego 
województwa kujawsko-pomorskiego”.   

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 3/2009 „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 72 5 12 89 

Liczba wybranych 
projektów 20 0 4 24 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

17 0 4 21 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

33 500,00 0 5 500,00 39 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

33 455,69 0 5 500,00 38 955,69 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 
 

� „XXVI Ogólnopolski Rajd Kopernikański”,  
� „Zlot z okazji czterdziestolecia Klubu Turystyki Kolarskiej Przygoda”, 
� „49 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Drwęcą – Wisłą”, 
� „Kujawy z rowerowego siodełka”, 
� „XVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rz. Zgłowiączką”, 
� „Szlak twierdz województwa kujawsko-pomorskiego (Toruń, 

Chełmno, Grudziądz”), 
� „Nordic walking na Szlaku Ziemi Gotyku”, 
� „XXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Papierników Rzeką Wdą” 
� „Ogólnopolski MłodzieŜowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy 

Ojcowiznę”,  „47 Ogólnopolski Zlot Turystów Jesień na Pałukach”.  
 

 

 

9) Bezpiecze ństwo publiczne 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 5/2009 „Podnoszenie bezpiecze ństwa publicznego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 12 1 5 18 

Liczba wybranych 
projektów 5 1 1 7 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

4 1 1 6 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

72 983,00 23 477,00 3540,00 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

68 551,11 23 477,00 3540,00 95 568,11 

Efekty konkursu 
 

 
Efekty konkursu są następujące:   

� zapewnienie bezpieczeństwa na wielu akwenach na terenie 
województwa (rzeki, jeziora) poprzez prowadzenie stałych patroli 
przez ratowników wodnych; 

� zrealizowanie 4 programów za zakresu bezpieczeństwa dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

� przeprowadzenie szkolenia dla młodzieŜy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy; 

� zorganizowanie konferencji na temat bezpieczeństwa na wodzie. 
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11) Wspieranie procesu rozwoju społecze ństwa obywatelskiego  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 12/2008 „Działalno ść wspomagaj ąca rozwój organizacji 
pozarządowych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
ofert 44 2 3 49 

Liczba wybranych 
projektów 22 2 3 27 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

20 2 2 24 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

79 700,00 10 000,00 10 300,00 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

70 193,55 10 000,00 10 300,00 90 493,55 

Efekty konkursu 
 

W ramach konkursu zrealizowano m. in.: 
 
� szkolenia z zakresu wolontariatu, księgowości, budowania 

partnerstw, źródeł finansowania organizacji pozarządowych; 
� Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Świeckiego, Gminne 

Forum Organizacji Pozarządowych w Słaboszewku; 
� doradztwo dla organizacji pozarządowych; 
� Forum MłodzieŜowe i Bank Czasu w Gostycynie; 
� wyjazdy studyjne dla wolontariuszy; 
� newsletter dla organizacji pozarządowych informujący                      

o konkursach, szkoleniach i bieŜących wiadomościach trzeciego 
sektora; 

� strona internetowa Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy.  
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II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery  poŜytku publicznego 
okre ślone w programie współpracy na rok 2009  
 

1. Pomoc społeczna  

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Cykl trzech konferencji pn.: „W trosce o Ŝycie ludzkie”, które odbyły się marcu        

i kwietniu 2009 r. w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku. Tematyka konferencji 
dotyczyła róŜnych aspektów Ŝycia ludzkiego. Konferencje przyczyniły się do 
promocji wartości Ŝycia człowieka i jego godności na kaŜdym etapie Ŝycia. 
Łącznie w konferencjach wzięło udział ponad 350 osób, w tym przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. KaŜda z konferencji połączona była z prezentacją 
działalności 8-12 organizacji wspierających Ŝycie ludzkie i wystawą nagrodzonych 
prac w konkursie fotograficznym „śycie ludzkie obok nas”; 

 

2) Konferencja pn.: „Człowiek w obliczu starości”, zrealizowana w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych w październiku 2009 r. w Toruniu.        
W trakcie konferencji poruszono m.in. problem starzenia się społeczeństwa          
w aspekcie przemian modelu rodziny,  nowe kierunki w polityce społecznej, a 
takŜe moŜliwości wspomagania osób starszych w zakresie funkcjonowania 
poznawczego, społecznego i edukacyjnego. Konferencja przyczyniła się do 
podkreślenia roli osób starszych w społeczeństwie.  
W konferencji uczestniczyło 150 osób, w większości byli to przedstawiciele 
organizacji pozarządowych; 

 
3) I regionalna konferencja pn. „Budowanie Systemu Wsparcia dla Rodziny. 

MoŜliwości i ograniczenia”  zorganizowana w maju 2009r. w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Rodziny w Bydgoszczy.  W trakcie konferencji 
poruszono tematy: wartości rodziny, polityki społecznej, zagroŜeń wobec rodziny, 
realizacji strategii prorodzinnej. Konferencji towarzyszyły warsztaty, które 
prowadziły cztery osoby z organizacji pozarządowych.  
W konferencji wzięło udział 200 osób, w tym licznie obecni byli przedstawiciele  
organizacji pozarządowych zajmujący się organizowaniem pomocy 
środowiskowej i instytucjonalnej dla rodzin; 

 
4) Seminarium pn. „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących 

społeczność lokalną”, zrealizowane we wrześniu 2009 r. w Konecku. Celem 
spotkania było zapoznanie i zachęcenie przedstawicieli instytucji i organizacji 
powiatu aleksandrowskiego do większej aktywności w podejmowaniu inicjatyw 
na rzecz środowiska lokalnego z wykorzystaniem dostępnych funduszy 
zewnętrznych. 
W seminarium uczestniczyło 120 osób, w tym ok. 80 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych;  

 
5) Seminarium pn. „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących 

społeczność lokalną”, zrealizowane w grudniu 2009 r. w Grudziądzu. 
      Wśród grona uczestników niemal połowę stanowili przedstawiciele organizacji  
      pozarządowych. 

 
6) II edycja „Nagród dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej. 

Nagrody te są wyrazem uznania za szczególne zaangaŜowanie się w obszarze 
pomocy społecznej osób, działających na rzecz mieszkańców województwa 
kujawsko – pomorskiego. Nagrody indywidualne otrzymało 21 osób, z czego 12  
reprezentowało organizacje pozarządowe. 
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7) Prowadzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  bazy danych                   
o organizacjach pozarządowych działających w województwie kujawsko-
pomorskim w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Baza zawiera 
ponad 600 podmiotów; 

 
 
2. Profilaktyka uzale Ŝnień 
 
W  zakresie profilaktyki uzaleŜnień zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Program edukacji rówieśniczej pod nazwą „Bieg dla Janka Muzykanta promocją 

zdrowego stylu Ŝycia” (we współpracy z Caritas Diecezji Toruńskiej); 
 
2) Bieg masowy na dystansie maratońskim i półmaratońskim (we współpracy            

z Klubem Sportowym Kamus Maraton); 
 

3) „Piknik Rodzinny na Barbarce” (we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń             
i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego). 

 
 
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Do najwaŜniejszych działań zrealizowanych w 2009 r. na rzecz osób niepełnosprawnych     
naleŜały: 

1) Zorganizowanie III edycji Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez 
barier”. Celem konkursu było promowanie budynków w pełni dostosowanych       
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W konkursie oceniane były obiekty 
uŜyteczności publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne, usytuowane na terenie 
naszego województwa. Zgłoszone budynki podlegały ocenie pod względem 
dostępności do uŜytkowania przez osoby niepełnosprawne o róŜnych 
schorzeniach. W skład Komisji Konkursowej weszły osoby niepełnosprawne, 
reprezentujące grupy społeczne osób ze schorzeniami narządu ruchu, narządu 
wzroku oraz narządu słuchu, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj.: 

a) Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie - Region Kujawsko-
 Pomorski, 

b) Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Triumf-
 Start  w Bydgoszczy,   

c) Fundacji Centrum NiezaleŜnego śycia w Ciechocinku, 
d) Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski                      

 w Bydgoszczy  
e) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski                 

 w Bydgoszczy. 
Finałowa gala Konkursu odbyła się w Teatrze Horzycy w Toruniu w dniu 
02.12.2009r., uświetniając obchody Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczyło ok. 300 osób,  w tym 
większość stanowiła osoby niepełnosprawne; 

 
2) Zorganizowanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

uroczystej Sesji Sejmiku Województwa  z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Sesja miała wyjątkowy charakter ze względu na formę i treść, podczas której        
w ławach sejmikowych zasiadły osoby niepełnosprawne. Uczestnicy sesji 
zgłaszali swoje interpelacje, skierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

 
3) Udział w Konkursie „Lodołamacze 2009”, organizowanym przez Polską 

Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu 
"Pracodawca wraŜliwy społecznie". Konkurs ma na celu wyróŜnienie 
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pracodawców podchodzących do problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w sposób szczególnie dojrzały;  

 
4) Prowadzenie bazy danych warsztatów terapii zajęciowej; 
 
5) Stała współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych - organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego 
wchodzą  m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy. Rada inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do 
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw 
osób niepełnosprawnych; 

 
6) Organizacja wystaw i kiermaszy rękodzieła oraz prezentacja stołów wigilijnych,    

w których wystawcami były między innymi organizacje pozarządowe. 
 
7) Współpraca z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych w pracach nad 

dostosowaniem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego dla osób 
niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku. 
 

 
4. Edukacja, o świata, wychowanie i nauka 

 
W 2009r. realizowano zadania wynikające z wieloletniego wojewódzkiego programu 
„Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Do nich naleŜały równieŜ  
inicjatywy zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, tj.: 
 

1) Festiwal Edukacji Przedszkolnej, Toruń, marzec 2009r. – partner ze strony 
organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej "Inicjatywa    
i Twórczość". 
Festiwal Edukacji Przedszkolnej miał charakter kampanii informacyjnej w związku 
z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Przedszkolaka, 
zmianami w systemie oświaty dotyczącymi obniŜenia wieku szkolnego, a takŜe 
przyjętym przez kraje Unii Europejskiej priorytetem upowszechniania wychowania 
przedszkolnego;  

 
2) Konferencja wojewódzka pn. „Wielodyscyplinarna pomoc na rzecz dziecka i jego 

rodziny w środowisku lokalnym”, Bydgoszcz, październik 2009r. 
Adresatami konferencji byli nauczyciele z regionu oraz osoby związane                 
z obszarem pomocy na rzecz dziecka i jego rodziny w środowisku lokalnym. 
Celami konferencji było zainspirowanie przedstawicieli róŜnych instytucji 
pomocowych do tworzenia zespołów wielodyscyplinarnych w środowisku 
lokalnym.  
Wśród prelegentów byli równieŜ reprezentanci organizacji pozarządowych, 
mianowicie: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia 
„Bezpieczeństwo Dziecka”, Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej                 
w Bydgoszczy.  

 
 

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

1) Wspierano twórców ludowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych. Wspólnie z tą organizacją  zrealizowano doroczny Konkurs 
Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w którym udział wzięło 234 
twórców z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze wszystkich  regionów 
etnograficznych -  Borów Tucholskich, Kujaw, Pałuk, Kociewia, Ziemi 
Chełmińskiej.  Nagrody Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego 
przyznano 173 artystom. Wspierano w formie nagród  równieŜ inne 
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przedsięwzięcia realizowane przez  organizacje pozarządowe działające              
w obszarze  twórczości ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego;  

 
2) Organizacje pozarządowe otrzymywały pomoc organizacyjną, metodyczną            

i artystyczną  ze strony wojewódzkich instytucji kultury przede wszystkim 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu. Obie te instytucje w swoich zadaniach statutowych 
mają wspieranie zbiorowej i indywidualnej aktywności kulturalnej;   

 
3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz tworzenia 

i upowszechniania kultury byli nagradzani za  swoją aktywność nagrodami 
Marszałka Województwa.  
 
 

6. Kultura fizyczna i sport 
 

Do najwaŜniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowanych w 2009 r.      
poza   konkursami w trybie poŜytku publicznego naleŜały: 
 

1) Przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników 
reprezentujących województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym; 

 
2) Organizacja spotkań podsumowujących z medalistami Mistrzostw Świata              

i Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy, z trenerami i działaczami 
sportowymi oraz wyróŜnienie ich nagrodami finansowymi i rzeczowymi. 

 
 

7. Turystyka 
 
       Do najwaŜniejszych zadań zrealizowanych w zakresie turystyki naleŜały: 
 

1) Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu w celu 
realizacji zadań związanych z promocją walorów turystycznych województwa. 
Współdziałanie ze  stowarzyszeniem zaowocowało obecnością Województwa na 
międzynarodowych targach turystycznych w Gdańsku, Warszawie Łodzi, 
Poznaniu, Berlinie i Poczdamie; 

 
2) Ogłoszenie Konkursu Odkrywca 2009 WyróŜnienia Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki.  
Celem konkursu było nagrodzenie inicjatyw przyczyniających się do budowania 
wizerunku marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w kraju            
i za granicą oraz rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. W edycji 2009 
podmioty trzeciego sektora zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: w kategorii 
„Działalność na rzecz popularyzacji krajoznawstwa” - laureatem został Pałucki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w śninie, zaś               
w kategorii „Inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki” laureatem zostało 
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” za  Osadę Leśną Barbarka. 

 
 

8. Działania wspieraj ące rozwój społecze ństwa obywatelskiego  
 
Do najwaŜniejszych zadań realizowanych w tym zakresie naleŜały: 
 

1) BieŜące konsultacje i doradztwo, umoŜliwiające uzyskanie informacji przez 
 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, realizowane 
 przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 
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2) Prowadzenie doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania 

 finansami w organizacjach pozarządowych przez ekspertów z tych dziedzin. 
 W 2009 r. odbyło się 105 godz. doradztwa, z którego skorzystało 30 organizacji 
 oraz 8 grup nieformalnych, będących na etapie rejestracji stowarzyszenia lub 
 fundacji; 
 

3) Prowadzenie tematycznej podstrony serwisu internetowego Urzędu 
 Marszałkowskiego skierowanej do organizacji pozarządowych www.kujawsko-
 pomorskie.pl zakładka „organizacje pozarządowe”; 

 
4) Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, liczącej na koniec 2009 r.   

 niespełna 700 podmiotów  trzeciego sektora; 
 

5) Prace nad wieloletnim programem współpracy samorządu województwa  
 kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, w ramach których  
 odbyły się: 

a) cykl spotkań z organizacjami pozarządowymi w pięciu miastach województwa: 
w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu.                      
W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli organizacji. 

b) dwa spotkania warsztatowe zespołu roboczego ds. wieloletniego programu 
współpracy, w skład którego weszli przedstawiciele trzeciego sektora (16 
osób), pracownicy Urzędu Marszałkowskiego (10 osób), radni Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2 osoby); 

 
6) Redagowanie i wysyłanie newslettera do organizacji, które zadeklarowały chęć 
 jego otrzymywania. Newsletter wysyłany był średnio raz w miesiącu do ponad 
 600 organizacji pozarządowych; 
 
7) II edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-
 Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje   
 pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” . W konkursie wzięło udział 49 
 organizacji pozarządowych, z których 12 zostało nagrodzonych. Nagrody            
 w wysokości 2750,00 zł przeznaczone zostały na działalność statutową 
 laureatów. Podsumowaniem konkursu była gala wręczenia nagród 
 zorganizowana w grudniu 2009 r. w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu;  

 
8) X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane w czerwcu 

2009 r. w Toruniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK przy współpracy                
z Biurem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Radą Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
Forum towarzyszył Jarmark Obywatelski, podczas którego zaprezentowało się 
kilkanaście organizacji pozarządowych z terenu województwa. 
W Forum i Jarmarku uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. 

 
 

III.  Przedsi ęwzięcia o charakterze promocyjnym zrealizowane we  
 współpracy z organizacjami pozarz ądowymi  
 

Do najwaŜniejszych przedsięwzięć promocyjnych zrealizowanych w 2009 r. we 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi naleŜały:  

 
1) XVII Regionalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, styczeń  2009 – 

współorganizator - Regionalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
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2) Prezentacja Stołów Wielkanocnych w Muzeum Etnograficznym  

w Toruniu, kwiecień 2009 – współorganizator -  Regionalny Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu oraz Koła Gospodyń Wiejskich                   
z województwa; 
 

3) Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy  „Serca bicie…” , Bydgoszcz, maj 2009 – 
współorganizator - m.in. Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki;   

 
4) IX Spotkania Integracyjne Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, 

Bydgoszcz, czerwiec 2009 – współorganizator - Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w PRL „Przymierze”;     

 
5) „Światowy Dzień Inwalidy” oraz XXVI Przegląd Dorobku Kulturowego Seniorów  

i Osób Niepełnosprawnych, Toruń, czerwiec 2009 – współorganizator – Oddział 
Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Toruniu; 

 
6) Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Bydgoszcz, lipiec 2009 - 

współorganizator Związek Lekkiej Atletyki; 
 

7) VII Mistrzostwa Europy Modeli Szybowców F3J, Włocławek, sierpień 2009 - 
współorganizator - Aeroklub Włocławski;  
 

8) Mistrzowska Szkoła Letnia z Orkiestrą Symfoniczną p.n. Paderewski Piano 
Academy, Bydgoszcz, sierpień 2009 – współorganizator – Towarzystwo Muzyczne 
im. I. J. Paderewskiego;  
 
  

IV. Przedsi ęwzięcia zrealizowane w ramach współpracy mi ędzynarodowej,    
 w których uczestnikami lub współorganizatorami był y organizacje 
 pozarządowe 

 
1) Święto Frankofonii w Kujawsko-Pomorskim, marzec 2009 – współorganizator  - 

Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Francaise 
W ramach święta na terenie naszego województwa odbyły się koncerty muzyki 
francuskiej, projekcje filmów, wykłady, pokazy kulinarne oraz konkursy mające na 
celu przybliŜenie kultury francuskiej; 
 

2) XVI Forum Gospodarcze w Toruniu, kwiecień 2009 – współorganizator - 
Stowarzyszenie Integracja i Współpraca  
Tematem przewodnim XVI Forum  było hasło „Polska: 5 lat w Unii Europejskiej, 20 lat 
po Okrągłym Stole”; 
 

3) III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Oblicza Państwowości azjatyckiej – 
aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-ustrojowe                  i ekonomiczne, 
Toruń, maj 2009 – współorganizator – m.in. Towarzystwo Azji i Pacyfiku i 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej; 
. 

4) Promocja Województwa podczas Międzynarodowego Obozu Artystycznego „Art-
Song” 2009 w Barcelonie, luty 2009 – współorganizator - Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy PłowęŜ.  
Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowane było przez Trio Wokalne Forte z 
Jabłonowa Pomorskiego. Zespół wziął udział w międzynarodowych warsztatach 
piosenkarskich oraz specjalnych koncertach podczas których promował województwo 
kujawsko-pomorskie; 
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5) „Sztuka nie ma granic” - wystawa w Syke, kwiecień 2009 - współorganizator - 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego 
W dniu 23 kwietnia 2009 roku w sali reprezentacyjnej Volksbanku                              
w partnerskim mieście Wąbrzeźna Syke odbył się wernisaŜ wystawy prac 
mieszkańca Wąbrzeźna - Ignacego Kowaliszyna; 
 

6) MłodzieŜowy Europejski Parlament Państw Bałtyckich, Toruń/Iława, kwiecień - 
współorganizatr – Fundacja Gimnazjum Akademickiego 
W województwie kujawsko-pomorskim gościli delegaci z 8 państw basenu Morza 
Bałtyckiego oraz gościnnie Austrii, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Rosji oraz 
Polski; 
 

7) Dzieci ze Strefy Gazy w Kujawsko-Pomorskim, czerwiec 2009 - współorganizator – 
Caritas Diecezji Toruńskiej 
Dzieci i młodzieŜ palestyńska przebywała na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego w dwóch grupach I grupa w czerwcu 2009 r.; 

 

8) Udział bydgoskiej ósemki w Head of the River Race w Londynie,  marzec 2009 – 
współorganizator - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Bydgoscy wioślarze po raz drugi reprezentowali województwo kujawsko-pomorskie           
w Head of the River Race w Londynie  - największym wyścigu ósemek wioślarskich 
na świecie; 

 
9) Projekt polsko-izraelski „Ponad podziałami”, marzec 2009 – współorganizator -  

Stowarzyszenie Akademickie „Ad Astra” 
W projekcie, którego jednym z elementów była wizyta w Izraelu uczestniczyła 
czterdziestoosobowa grupa młodzieŜy akademickiej z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika; 

10)  Kujawsko-Pomorskie na XI Festiwalu Teatrów NiezaleŜnych i Amatorskich  
w Pradze, czerwiec-lipiec 2009 – współorganizator - Fundacja „Pro Theatro” 
Grupa „OSA - Otwarta Scena Alternatywna” została wybrana jako jedyna z Polski i 
znalazła się w grupie trzynastu zespołów z całego świata (m.in. z Korei, Brazylii, 
Kolumbii, Rosji, Syrii, Czech, Niemiec, Węgier i Słowacji oraz Włoch); 
 

11) Szkoła  Letnia  Kultury i Języka Polskiego, Toruń, lipiec 2009 – współorganizator -  
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  
Przez  ponad dwa tygodnie młodzieŜ z krajów europejskich poznawała język polski, 
kulturę, historię, a takŜe najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu polskiej polityki; 
 

12)  Dzieci z Białorusi w Kujawsko-Pomorskim, lipiec 2009 – współorganizator -  
Stowarzyszenie Wspólnota Polska 
30-osobowa grupa z partnerskiego Obwodu Mohylewskiego przebywała prze 10 dni 
w Serocku  w Borach Tucholskich. Dzieci poprzez kontakt z rówieśnikami lepiej 
zaznajamiały się z językiem polskim, kulturą i tradycją kraju swoich przodków; 

 
13)  Hip Hop w Las Vegas, lipiec-sierpień 2009 – współorganizator - Fundacja Ewy 

Johannes Talent. 
W Mistrzostwa Świata w Tańcu Hip Hop w Las Vegas województwo kujawsko-
pomorskie reprezentowane było przez Michała Kaczorowskiego z Włocławka;  
 

14)  Z Białorusinami z Obwodu Mohylewskiego o współpracy młodzieŜy, Toruń wrzesień 
2009 – współorganizator - Europejskie Centrum Współpracy MłodzieŜy. 



 27 

W dniu 24 września 2009 r. w Europejskim Centrum Współpracy MłodzieŜy odbyła 
się dyskusja panelowa udziałem  grupy młodych Białorusinów z Obwodu 
Mohylewskiego; 
 

15) IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu z wizytą w Swenson Arts and Technology 
High School w Filadelfii, październik 2009 - współorganizator - Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki     
w Toruniu; 
 

16)  Udział I Liceum Ogólnokształcącego w projekcie LEMUN, listopad 2009 – 
współorganizator - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika „Nicolas” w Toruniu. 
Uczniowie I LO w Toruniu wzięli udział w programie LEMUN polegającym na 
symulacji obrad Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt odbył 
się w Stedelijk Gymnasium Leiden w Holandii; 
 

17) Wymiana młodzieŜy pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu a Szkołą 
Artystyczną w Skien w Norwegii – listopad 2009 – współorganizator  - Fundacja na 
Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego     
z siedzibą w Toruniu. 

 

V. Fundusze unijne 

W 2009 r. Samorząd Województwa uczestniczył we wdraŜaniu trzech programów 
związanych ze środkami unijnymi: 

1) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (RPO); 
2) Regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013       
    (PO KL); 
3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).  

 
1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  zawarto 3 umowy na projekty 

realizowane przez organizacje pozarządowe.  
 
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Priorytetów VI, VII, VIII i IX 

zawarto 135 umów na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.  
 

3. W ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich   zawarto umowy z 20 Lokalnymi 
Grupami Działania:  

1) dotyczące warunków i sposobów realizacji lokalnej strategii rozwoju, 
2) dotyczące przyznania pomocy w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 
 

 
4. Inne formy współpracy, maj ące na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych, do których w  2009 r. w szczególno ści nale Ŝały: 
 
 

1) Spotkania konsultacyjne, szkolenia, konferencje itp. umoŜliwiające uzyskanie 
informacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat moŜliwości 
pozyskiwania środków konkursów w ramach  RPO, PO KL i PROW; 

 
2) Przygotowywanie i dystrybucja publikacji informacyjnych; 
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3) Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Bydgoszczy i Toruniu; 

 
4) Uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym 

RPO i  Podkomitecie Monitorującym PO KL; 

 
5) Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawsko-

pomorskie.pl; 

 
6) Działalność doradcza Punktów Informacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

udzielających informacji o funduszach unijnych – w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, 
Inowrocławiu i Grudziądzu. 

 

 

Podsumowanie  

 

Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności.  

Realizowana była w kilkunastu obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Stałym partnerem w działaniach na rzecz 

organizacji pozarządowych była Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W 2009 r. odbyło się jedno spotkanie plenarne Rady na terenie Urzędu 

Marszałkowskiego oraz spotkania Prezydium Rady, w których uczestniczyli pracownicy 

Urzędu odpowiedzialni za współpracę województwa z trzecim sektorem. Podczas spotkań 

omawiano aktualne problemy współpracy sektorów pozarządowego i samorządowego oraz 

konsultowano projekty aktów prawnych. 

W 2009 r. ponownie przeanalizowano procedury dotyczące ogłaszania i rozstrzygania 

otwartych konkursów ofert w trybie poŜytku publicznego. W efekcie tych prac wprowadzono 

kartę oceny zadania, która zawiera szczegółowe kryteria umoŜliwiające wnikliwą ocenę 

kaŜdej, składnej na konkurs, oferty. Ponadto wprowadzono moŜliwość ujęcia w budŜecie 

projektu wkładu pozafinansowego (np. pracy wolontariuszy) jako części wkładu własnego. 

Rozwiązania te wychodzą naprzeciw postulatom środowiska pozarządowego. 

 

 


