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                               Załącznik do uchwały nr 21/256/08 
Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 20 marca 2008 r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S p r a w o z d a n i e  
 

z realizacji Programu Współpracy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
w  2007 roku 
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Wprowadzenie 
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr IV/60/07 dnia 29 stycznia z 

2007 roku, przyjął �Program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2007�, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

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

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 założeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłożenia 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 formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej obejmującej następujące sfery pożytku publicznego: 

1) pomoc społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę uzależnień, 

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) edukację, oświatę i wychowanie oraz naukę, 

5) kulturę sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

6) kulturę fizyczną i sport, 

7) turystykę, 

8) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniami z pracy, 

9) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

10)  wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

11)  działalność wspomagającą organizacje pozarządowe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku 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 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) W 2007 r. 

ogłoszono 19 otwartych konkursów ofert. Łączna wysokość środków przyznanych w formie 

dotacji w ramach konkursów wyniosła 8 790 925,60 zł, z tego podmioty dotowane 

wykorzystały 8 577 513,00 zł co stanowi 97,6 % 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 budżetu 

województwa kujawsko-pomorskiego 856 podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego zrealizowało 1183 projekty. 

 
 
1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2007 roku 
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1. 
Konkurs ofert nr 1/2007    
�Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, 
ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego� 
Rozdział:  92195 

596 155 
 
146 

 
121 800 000,00 783 736,56 

2. 

Konkurs ofert nr 2/2007   
�Pomoc dla osób  i rodzin z problemem 
alkoholowym. Działania w grupach 
podwyższonego ryzyka� 
Rozdział:  85154 

24 18 
 

18 
 

14 450 000,00 445 793,04 

3. 
 

Konkurs ofert nr 3/2007  
�Wspieranie procesu reintegracji dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
poprzez udział w programie i zajęciach 
realizowanych w Klubach Integracji 
Społecznej lub Centrum Integracji 
Społecznej�  
Rozdział:  85154 

3 3 3 3 85 000,00 84 581,17 

4. 
Konkurs ofert nr 4/2007  
 �Aktywizacja środowisk wiejskich w 
zakresie rozwiązywania problemów 

8 5 5 5 27 000,00 26 879,43 



 4

 
 
 

l.p. 

 
 
 

Numer i nazwa konkursu 
 

 
Li

cz
ba

 
zł

oż
on

yc
h 

of
er

t 
Li

cz
ba

  z
ad

ań
 

w
yb

ra
ny

ch
 d

o 
re

al
iz

ac
ji 

 Li
cz

ba
 z

ad
ań

 
zr

ea
liz

ow
an

yc
h 

 
Li

cz
ba

 
do

to
w

an
yc

h 
po

dm
io

tó
w

 
Wysokość 

przyznanych 
środków zł 

 
Wysokość 
wykorzystan
ych środków 
w zł 

 
 
 

alkoholowych, narkomanii i uzależnień� �  
I edycja 
Rozdział:  85154 

5. 
Konkurs ofert nr 5/2007  
�Ochrona i promocja zdrowia� 
Rozdział:  85149 

35 20 20 17 170 005,21 167 947,37 

6. Konkurs ofert nr 6/2007  
�Przeciwdziałanie narkomanii w 
województwie kujawsko � pomorskim� 
Rozdział:  85153 

30 21 21 11 200 000,00 196 127,51 

7. 
Konkurs ofert 7/2007  
�Dożywianie dzieci i młodzieży�  
Rozdział:  85295 

136 125 125 86 500 000,00 498 763,50 

8. 

Konkurs ofert nr 8/2007  
�Organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji 
letnich�  
Rozdział:  85295 

243 163 156 131 500 000,00 479 353,89 

9. 
Konkurs ofert nr 9/2007  
�Rodzina naszą wspólną sprawą� 
Rozdział:  85295 

84 59 59 53 200 000,00 199 752,63 

10. 
Konkurs ofert nr 10/2007  
�Doposażenia wiejskich świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży� 
Rozdział: 85295 

155 82 82 52 400 000,00 399 267,82 

11. 
Konkurs ofert nr 11/2007  
�Wspieranie nauki�  
Rozdział:  73006 

54 32 25 14 150 000,00 133 450,56 

12. 
Konkurs ofert nr 12/2007  
�Wspieranie edukacji, oświaty i 
wychowania� 
Rozdział:  80195 

50 15 13 13 50 000,00 49 037,37 

13. 
Konkurs ofert nr 13/2007  
�Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 
i sportu�  
Rozdział:  92605 

532 369 355 215 2572 100,00 2518 900,12

14. 
Konkurs ofert nr 14/2007  
�Wspieranie turystyki� 
Rozdział:  63003 

138 65 49 36 208 400,00 206 322,37 

15. 
Konkurs ofert nr 15/2007 
�Poprawa bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej� 
Rozdział:  75495 

24 12 12 12 195 500,47 195 495,99 

16. 

Konkurs ofert nr 16/2007  
na wykonywanie zadań publicznych w 
zakresie nauki � Regionalny Fundusz 
Badań i Wdrożeń 
Rozdział:  73001, 73002 

49 26 26 6 1500 000,00 1496 178,10

17. 

Konkurs ofert nr 17/2007  
�Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w 
ramach aktywizacji terenów wiejskich � 
GRANTY � Lider�  
Rozdział:  01095 

6 5 5 5 189 919,92 185 268,13 
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18. 

Konkurs ofert nr 18/2007  
�Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia 
dzieci i młodzieży w Klubach i  
Stowarzyszeniach Sportowych�  
Rozdział:  92605 

106 57 51 51 470 000,00 388 784,74 

19. 

Konkurs ofert  nr 19/2007  
�Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii i uzależnień �  II edycja�  
Rozdział:  85154 

13 12 12 11 123 000,00 121 872,70 

 
                                                 Łącznie 
 

2286 1244 1183 856 8790 925,60 8577 513,00

 

 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2007 
 

1) Pomoc społeczna 
a) w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu  i społecznej 
marginalizacji 

 
Numer i nazwa 

otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 7/2007 �Dożywianie dzieci i młodzieży� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 1 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 83 26 27 136 

Liczba dotowanych 
zadań  80 26 19 125 

Liczba dotowanych 
podmiotów  51 17 18 86 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

292 140,00 136 700,00 71 160,00 500 000,00 

                                                 
1 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku  publicznego 
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Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

291 271,55 136 700,00 70 791,95 498 763,50 

Efekty konkursu 
 

 
W wyniku realizacji programów dotowanych w ramach konkursu pomocą 
objęto 10.697 dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych, bezdomnych, rodzin 
wielodzietnych, pozbawionych środków do życia. Dożywianie prowadzone 
było w różnych formach, tj.: drugich śniadań, obiadów, podwieczorków, 
paczek żywnościowych. Programy realizowane były w szkołach, 
świetlicach, placówkach kulturalnych, parafiach, podczas imprez 
okolicznościowych oraz różnych form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 8/2007 �Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży      
z ubogich rodzin podczas wakacji letnich� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 107 22 114 243 

Liczba dotowanych 
zadań 65 22 69 156  

Liczba dotowanych 
podmiotów 53 17 61 131 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

208 500,00 105 800,00 185 700,00 500 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

198 063,44 104 553,22 176 737,23 479 353,89 

Efekty konkursu 
 

 
W wyniku realizacji programów dotowanych w ramach konkursu pomocą 
objęto 14.477 dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych, bezdomnych, rodzin 
wielodzietnych, pozbawionych środków do życia. Wypoczynek letni był 
organizowany w różnych formach, tj. obozy, biwaki, kolonie, półkolonie, 
imprezy plenerowe, wycieczki, imprezy kulturalno-oświatowe. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 10/2007 �Doposażenie wiejskich świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 



 7

Liczba złożonych 
ofert 23 10 122 155 

Liczba dotowanych 
zadań 18 10 54 82 

Liczba dotowanych 
podmiotów 17 10 25 52 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

84 000,00 55 000,00 261 000,00 400 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

83 667,63 54 673,81 260 926,38 399 267,82 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu doposażono 82 wiejskie świetlice środowiskowe dla 
dzieci i młodzieży. Do świetlic zakupiono: sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy, pomoce 
edukacyjno � dydaktyczne oraz meble (stoliki, krzesła, szafy), w tym 
między innymi:  
37 � komputerów wraz z oprogramowaniem, 15 � radiomagnetofonów, 13 
� zestawów DVD, 12 � telewizorów, 18 � drukarek,  21 � aparatów 
cyfrowych, 5 � rzutników multimedialnych, 7 � zestawów kolumnowych, 5 � 
zestawów kina domowego, 2 � kamery. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 17/2007 �Wspieranie lokalnych wiejskich w ramach 
aktywizacji terenów wiejskich � GRANTY - Lider� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 6  

- - 6 

Liczba dotowanych 
zadań 5  

- - 5 

Liczba dotowanych 
podmiotów 5  

- - 5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

189 919,92 
 
- - 189 919,92 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

185 268,13 
 
- - 185 268,13 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano projekty mające na celu wykreowanie 
podejścia typu Lider  wśród lokalnej społeczności oraz powstanie 
odpowiednich struktur organizacyjnych, które będą dysponowały 
potencjałem niezbędnym do pozyskiwania wsparcia w ramach PROW 
2007-2013. Wymiernym efektem konkursu jest powstanie 5 nowych 
partnerstw typu Lider, które złożyły dokumenty do Krajowego Rejestru 
Sądowego w celu rejestracji lokalnych grup działania. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 3/2007  �Wspieranie procesu reintegracji dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez udział w programie i 
zajęciach realizowanych w Klubach Integracji Społecznej lub 

Centrum Integracji Społecznej” 
 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 1 - 2 3 

Liczba dotowanych 
zadań 1 - 2 3 

Liczba dotowanych 
podmiotów 1 - 2 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

30 000,00 - 55 000,00 85 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

29 945,00 - 54 636,17 84 581,17 

Efekty konkursu 
 

 
Efektem konkursu była realizacja 3 programów w zakresie reintegracji 
społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu/ narkotyków. 
 

 
 

b) w ramach regionalnej kampanii samorządu województwa na rzecz wspierania 
rodziny pn. �Rodzina naszą wspólną sprawą� zgodnie z Kujawsko-Pomorskim 
Programem Wspierania Rodziny 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 9/2007 �Rodzina nasza wspólną sprawą� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 42 6 36 84 

Liczba dotowanych 
zadań 34 4 21 59 

Liczba dotowanych 
podmiotów 32 3 18 53 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

116 645,00 11 200,00 72 155,00 200 000,00 
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Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

116 557,13 11 200,00 71 995,50 199 752,63 

Efekty konkursu 
 

 
W całym województwie organizowano: konferencje, seminaria, warsztaty 
umiejętności wychowawczych, szkolenia, panele dyskusyjne, festyny 
rodzinne, wycieczki, widowiska uliczne, imprezy sportowe, turnusy 
edukacyjno � terapeutyczne dla rodzin. Wydano również publikację w 
formie poradnika pt. �Grudziądzki przewodnik dla rodzica�. 
 

 
 
2) Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień 

a) w zakresie profilaktyki uzależnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 2/2007 �Pomoc dla osób i rodzin z problemem 
alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 18 3 3 24 

Liczba dotowanych 
zadań 15 2 1 18 

Liczba dotowanych 
podmiotów 11 2 1 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

326 505,00 108 195,00 15 300,00 450 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

322 298,04 108 195,00 15 300,00 445 793,04 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zorganizowano 1 konkurs plastyczno-fotograficzny,  4 
festyny dotyczące profilaktyki uzależnień, 2 spektakle profilaktyczne, 3 
warsztaty szkoleniowe dotyczące pozyskiwania środków na 
przeciwdziałanie skutkom uzależnień, 2 konferencje, 2 fora, 1 kampanię 
bilbordową, kolonie z programem profilaktycznym, 1 program profilaktyki 
terapii uzależnień oraz reintegracji społecznej i zawodowej  byłych 
więźniów, 1  program profilaktyki i terapii uzależnień oraz resocjalizacji dla 
osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, 6 
programów o charakterze konsultacyjnym, terapeutycznym, szkoleniowym i 
warsztatowym. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 4/2007 �Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień� � 
I edycja 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 5 - 3 8 

Liczba dotowanych 
zadań 3 - 2 5 

Liczba dotowanych 
podmiotów 3 - 2 5 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

17 000,00 - 10 000,00 27 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

16 979,90 - 9 899,53 26 879,43 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 
- szereg szkoleń dla młodzieży i rodziców dot. uzależnień, 
- cykl szkoleń dla pracowników policji, GOPS-ów, GKRPA, pedagogów, 
dyrektorów szkół, radnych oraz wolontariuszy zajmujących się 
uzależnieniami oraz przemocą. 
Poprowadzono 2 punkty konsultacyjne, w których udzielono porad 
związanych z patologiami. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 19/2007 �Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień� � 
II edycja 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 6 - 7 13 

Liczba dotowanych 
zadań 6 - 6 12 

Liczba dotowanych 
podmiotów 6 - 5 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

76 170,00 - 46 830,00 123 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

76 169,06 - 45 703,64 121 872,70 
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Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 
- cykl szkoleń z edukacji rówieśniczej dotyczący przeciwdziałania  
uzależnieniom, 
- przedstawienie teatralne, 
- konferencje dla kobiet, 
- szereg imprez promujących życie bez nałogów (konkursy, pikniki, festyny, 
prelekcje w szkołach dla uczniów i rodziców). 
Prowadzono 4 punkty konsultacyjne, w których udzielono kilkuset porad 
dotyczących uzależnień i przemocy. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 6/2007 �Przeciwdziałanie narkomanii w województwie 

kujawsko-pomorskim� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 23 1 6 30 

Liczba dotowanych 
zadań 17 - 4 21 

Liczba dotowanych 
podmiotów 10 - 1 11 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

182 500,00 - 17 500,00 200 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

181 131,22 - 14 996,29 196 127,51 

Efekty konkursu 
 

W efekcie konkursu zrealizowano: 
- 2 programy dotyczące rówieśniczej edukacji zdrowotnej, 
- 1 program profilaktyki narkomanii w środowisku akademickim,  
- 5 programów profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią oraz 
eksperymentujących z narkotykami (w tym prowadzona była grupa 
terapeutyczna oraz punkt konsultacyjny), 
- 2 programy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków 
utrzymujących abstynencję, w tym przebywających w placówkach 
penitencjarnych lub opuszczających je, 
- 5 programów wsparcia dla rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków, 
- 1 punkt konsultacyjny dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS i ich 
rodzin oraz 1 program profilaktyczny dotyczący HIV/AIDS, 
- 3 szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii (w tym dwa dotyczące 
modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) 
- 1 superwizję indywidualną i grupową dla osób pracujących z osobami 
uzależnionymi w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniach. 
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b) zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 5/2007 �Ochrona i promocja zdrowia� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 

 
35 

- -  
35 

Liczba dotowanych 
zadań 

 
20 

- -  
20 

Liczba dotowanych 
podmiotów 

 
17 

- -  
17 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

 
170 005,21  

- 
- 

 
170 005,21  

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

 
167 947,37  - -  

167 947,37  

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano:  
- 2 konferencje: pn. �Celiakia � problemy dzieci i dorosłych� oraz �Wiedzieć 
znaczy nie bać się� dot. profilaktyki nowotworów piersi 
- 3 happeningi na terenie Torunia o tematyce HIV/AIDS 
- 1 Olimpiadę dotyczącą zdrowego stylu życia 
- 2 imprezy plenerowe 
- 1500 badań profilaktycznych 
- 4 kursy z udzielania pierwszej pomocy 
- 1 turnus warsztatowo-edukacyjny 
- 7 szkoleń dla kadry pedagogicznej z woj. kujawsko- pomorskiego dot. 
istotnych aspektów zdrowia psychicznego młodzieży gimnazjalnej 
- inne to: spotkania warsztatowo-edukacyjne, pokazy i zawody ratownicze, 
spotkania grupowe i indywidualne z psychologami, terapeutami 
W zadaniach zrealizowanych w ramach konkursu uczestniczyło łącznie 
127.247 osób. 
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3) Edukacja, oświata i wychowanie oraz nauka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 11/2007 �Wspieranie nauki� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 23 - 31 54 

Liczba dotowanych 
zadań 7 - 18 25 

Liczba dotowanych 
podmiotów 8 - 6 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

55 500,00  
- 

94 500,00  150 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

43 353,96  
- 

90 096,60  133 450,56 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu przygotowano sesje, konkursy, konferencje, publikacje 
i wydawnictwa oraz przeprowadzono badania naukowe. 
 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 12/2007 �Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie  

Jednostki 
organizacyjne 
podległe organom 
administracji 
publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 19 - 31 50 

Liczba dotowanych 
zadań 8 - 5 13 

Liczba dotowanych 
podmiotów 8 - 5 13 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

26 300,00  
- 

23 700,00  50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

25 913,02  - 23 124,35  49 037,37 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu przeprowadzono warsztaty, konkursy, konferencje, 
oraz przygotowano publikacje i wydawnictwa o tematyce edukacyjnej. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 16/2007 na wykonywanie zadań w zakresie nauki - 
Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty 
wymienione w art. 

3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o 

działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert - - 49 49 

Liczba dotowanych 
zadań - - 26 26 

Liczba dotowanych 
podmiotów - - 6 6 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

- - 1 500 000,00 1 500 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

- - 1 496 178,10 1 496 178,10 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 26 projektów naukowo � badawczych 
obejmujących następujące dziedziny: zdrowie, środowisko, rolnictwo i 
żywność, technikę i technologię, biotechnologie oraz inne. Projekty zostały 
zrealizowane przez uczelnie wyższe, jednostki badawczo � rozwojowe i 
instytuty. Z wyników badań, po opracowaniu stosownej dokumentacji, będą 
mogli skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy z naszego regionu. 
Dzięki realizacji tych projektów umocniona została współpraca w trójkącie 
nauka � przedsiębiorcy � samorząd województwa. Dzięki zrealizowanym 
projektom, znacznej poprawie, uległa aparatura naukowo � badawcza 
placówek naukowych. 
 

 
 
4)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2007 �Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona 
tradycji i dziedzictwa narodowego� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 278 8 310 596 

Liczba dotowanych 
zadań 85 6 55 146 

Liczba dotowanych 
podmiotów 63 6 52 121 

Wysokość 475 100,00 63 000,00 261 900,00 800 000,00 
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przyznanych 
środków w zł 
Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

470 842,85 55 000,00 257 893,71 783 736,56 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu realizowano zadania o charakterze niekomercyjnym, w 
których licznie uczestniczyli mieszkańcy województwa kujawsko-
pomorskiego oraz turyści. W efekcie konkursu zrealizowane zostały cele w 
zakresie upowszechniania i promocji kultury poprzez : 
-organizację festiwali, konkursów , przeglądów, wystaw artystycznych, 
historycznych, koncertów, spektakli o charakterze międzynarodowym, 
wojewódzkim i  lokalnym ,   
- wsparcie finansowe wydawnictw i publikacji  oraz nagrań  fonograficznych 
charakterze niekomercyjnym, dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę 
regionu, 
- przedsięwzięcia wspierające projekty edukacyjne przygotowujące do 
aktywnego  uczestnictwa w kulturze poprzez jej świadomy odbiór, 
- przedsięwzięcia  i inicjatywy o charakterze lokalnym służące aktywizacji 
lokalnych środowisk, popularyzujące  kulturę regionalną z uwzględnieniem 
sztuki ludowej. 
 

 
 
5) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 13/2007 �Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 
i sportu� 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 508  

0 24 532 

Liczba dotowanych 
zadań 345 

 
0 

 
10 355 

Liczba dotowanych 
podmiotów 208  

0 7 215 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

2 542 100,00 0 30 000,00 2 572 100,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

2 489 456,74  
0 29 443,38 2 518 900,12 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi takie zadania, jak: 
- Mistrzostwa Województwa Kujawsko � Pomorskiego we wszystkich 
kategoriach wiekowych i dyscyplinach sportowych, 
- szkolenia kadry wojewódzkiej młodzika i juniora, 
- imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej , Gimnazjada i  Licealiada, 
- szkolenia w klubach i stowarzyszeniach sportowych. 
W przedsięwzięciach  tych  zaangażowanych było w całym województwie 
ponad 25 tys. zawodników, ponad 240 trenerów i ponad 670 instruktorów. 
Wymiernym efektem podejmowanych szkoleń było zdobycie w 2007 roku 
przez sportowców województwa 32 medali Mistrzostw Świata i Europy oraz 
ponad 500 medali Mistrzostw Polski.  
Podczas XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2007 roku w sportach 
zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych 214 sportowców 
naszego województwa szkolonych przez 75 trenerów zdobyło łącznie 111 
medali, w tym: 37 złotych, 42 srebrne i 32 brązowe. Województwo kujawsko 
� pomorskie zajęło VII miejsce w kraju zdobywając 8817 punktów w 
klasyfikacji sportu młodzieżowego prowadzonej przez Ministra Sportu i 
Turystyki.       
                

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 18/2007 �Zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i 
młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach sportowych� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie  

Jednostki 
organizacyjne 
podległe organom 
administracji 
publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 106 0 0 106 

Liczba dotowanych 
zadań 51 

 
0 

 
0 51 

Liczba dotowanych 
podmiotów 51 0 0 51 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

470 000,00 
 

0 0 470 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

388 784,74 
 

0 0 388 784,74 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dokonano zakupów sprzętu sportowego dal klubów 
sportowych. Realizacja zadań miała miejsce w grudniu 2007 r., dlatego 
efektów konkursu należy oczekiwać w 2008 roku i w latach następnych. 
Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę osiągnięcia sportowe klubów jak 
również ich udział w organizacji poszczególnych rozgrywek podczas XIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM). Z tych względów dotacje na 
zakup sprzętu otrzymali  między innymi: 
- Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica -   na zakup  Silnika Honda 
zaburtowego do łodzi asekuracyjnej  (organizacja OOM w wioślarstwie), 
- Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja "Stal" w Grudziądzu  -  na zakup 
3 rowerów wyścigowych (organizacja OOM w kolarstwie), 
- Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu  -  na zakup 2 kompletnych desek  
Big  Techno i kadłuba  łodzi (organizacja OOM w żeglarstwie), 
- Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" w 
Bydgoszczy  -    na zakup  urządzenia do pomiaru prędkości wiatru � 
wiatromierz (organizacja OOM w lekkiej atletyce), 
- Klub Sportowy "Romet" w Bydgoszczy  - na zakup 2 rowerów 
wyścigowych (organizacja OOM w kolarstwie MTB). 
 

 
 
6) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 14/2007 �Wspieranie turystyki� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 101 2 35 138 

Liczba dotowanych 
zadań 39 2 8 49 

Liczba dotowanych 
podmiotów 29 1 6 36 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

162 900,00 15 000,00  30 500,00 208 400,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

160 836,99  14 986,40  30 498,98  206 322,37 

Efekty konkursu 
 

Efekty konkursu są następujące: 
- realizacja 20 imprez turystycznych o charakterze międzynarodowym, 
regionalnym i  lokalnym, 
- realizacja 20 projektów o tematyce turystycznej, np. przygotowanie 
promocji województwa ma Międzynarodowe Targi Turystyczne, 
przygotowanie wystaw, wytyczanie i znakowanie szlaków, warsztaty 
turystyczno-krajoznawcze, organizacja wypoczynku, turnieje wiedzy, 
promocja szlaków turystycznych,  
- wydanie 12 publikacji, również w wersjach obcojęzycznych, opisujących 
atrakcje  i walory  turystyczne  poszczególnych  części województwa.  



 18

7) Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 15/2007 �Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej� 

 Organizacje 
pozarządowe

Podmioty 
wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy 

o działalności 
pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 18 2 4 24 

Liczba dotowanych 
zadań 7  2 3 12 

Liczba dotowanych 
podmiotów 7  2 3 12 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

137 852,00 38 960,00 18 688,47 195 500,47 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

137 847,52 38 960,00 18 688,47 195 495,99 

Efekty konkursu 
 

 
Efekty konkursu są następujące: 
- zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających na popularnych, 
niestrzeżonych plażach nad 3 trzema popularnymi akwenami, 
- przeszkolenie młodzieży (140 osób) w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przed medycznej, 
- przeszkolenie dzieci i młodzieży (45 osób) w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa, 
- zapoznanie dzieci z podstawami bezpiecznego zachowania w sytuacjach 
zagrożeń i umiejętności unikania ich w trakcie zagospodarowania im czasu 
na półkoloniach i koloniach (2100 dzieci). 
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II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2007 
 

1. Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia 
W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

a) Prowadzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  bazy danych o 
organizacjach pozarządowych działających w województwie kujawsko-pomorskim w 
obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. W bazie zarejestrowano 648 
podmiotów. 

 
b) Promowanie kampanii społecznej �Zdrowie psychiczne � nasza wspólna sprawa� 

realizowanej przez Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych 
Psychicznie POL-FAMILIA. Kampania miała zasięg wojewódzki, wzięły w niej udział 
wszystkie powiaty i gminy. 

 
c) Współorganizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla 

liderów Niebieskiej Linii, w którym uczestniczyło 10 uczestników z 4 organizacji 
pozarządowych. 

 
d) Współpraca przy IV Międzynarodowym Kongresie EUFAMI 2007, organizowanym 

przez Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-
FAMILIA. W Kongresie uczestniczyło ok. 600 osób z Polski i z zagranicy. 

 
e) Współpraca przy III Międzynarodowym Sympozjum Naukowym �Obecność i 

Nieobecność� organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman oraz Pracownię 
Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W Sympozjum uczestniczyło ok. 
200 osób z Polski i z zagranicy. 

 
f) Przyznanie nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej - 9 

(z 13 przyznanych) nagród indywidualnych oraz 4 (z 10 przyznanych) nagród 
zespołowych otrzymali przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 
 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowano następujące zadania: 
 
a) Organizacja konkursu pn. �Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier�, którego 

celem było promowanie budynków w pełni dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W konkursie oceniano obiekty użyteczności publicznej oraz 
mieszkalne wielorodzinne, usytuowane na terenie naszego województwa. W skład 
Komisji Konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, weszły osoby 
niepełnosprawne � przedstawiciele 6 organizacji pozarządowych reprezentujących 
grupy społeczne osób ze schorzeniami narządu ruchu, narządu wzroku oraz narządu 
słuchu. Praca komisji polegała na wizytacjach 63 obiektów zgłoszonych do konkursu 
oraz ocenie ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Finałowa gala Konkursu 
odbyła się w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu w grudniu 2007 r., podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas gali nagrodzono 
laureatów konkursu statuetkami �Województwo Kujawsko-Pomorskie  OBIEKT BEZ 
BARIER�. W uroczystości wzięło udział ok. 400 osób, w tym ok. 200 osób 
niepełnosprawnych. W organizację zaangażowanych było 15 wolontariuszy, z którymi 
zawarto umowy wolontariackie. 
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b) Współorganizacja wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika konferencji pn.  �Droga 
edukacyjno-zawodowa osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów prawa�.  
Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie problematyki dotyczącej możliwości 
uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia edukacyjno-zawodowego.  
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, 
powiatowych, organizacje pozarządowe, studenci oraz osoby niepełnosprawne.  

 

c) 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. 
Wydział ds. Integracji uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi na poruszone w 
interpelacjach problemy. 

 
d) Udział w Konkursie Lodołamacze 2007, organizowanym przez Polską Organizację 

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

 
e) Prowadzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego bazy danych dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej. 
Baza zawiera dane dotyczące 37 WTZ, w których uczestniczy 1174 osób 
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 
f) Obsługa administracyjna i techniczna Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych.  
W 2007 roku Rada dokonała m.in. oceny złożonych wniosków dotyczących Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami � obszar �A�. Ocena dotyczyła wpływu 
projektów na rozwój procesu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w 
regionie oraz zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do nowoczesnego 
sprzętu rehabilitacyjnego w województwie kujawsko � pomorskim.   

 
g) Współpraca z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych w zakresie prac 

zmierzających do przystosowania strony internetowej województwa dla niewidomych i 
niedowidzących. 

 
 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
 
a)  Organizacja konferencji na temat pozyskiwania środków w z  funduszy unijnych  

na działania w obszarze kultury. Konferencja odbyła się w lutym 2007 r. w 
Bydgoszczy, uczestniczyło w niej ok. 200 osób � przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i instytucji kultury. 

 
b) Nagradzanie działaczy społecznych w zakresie kultury z okazji m.in. 

Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Teatru, 
Międzynarodowego Dnia Animatora Kultury oraz jubileuszy pracy  artystycznej Ok. 
200 osób otrzymało nagrody finansowe i rzeczowe. 

 
c) Organizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Bydgoszczy 

Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych. Finał konkursu odbył się we 
wrześniu 2007 r. w Żninie. Nagrody finansowe otrzymało 176 osób. 
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d) Udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i artystycznej organizacjom 
pozarządowym przez wojewódzkie instytucje kultury, dla których organem 
założycielskim jest samorząd województwa, a w szczególności Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Bydgoszczy  i  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Działania 
te obejmowały: pomoc metodyczną, artystyczna, organizację szkoleń, 
współorganizację imprez kulturalnych, przygotowanie �Kalendarza  Imprez 
Kulturalnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego�. 

 
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniami z pracy 

 
a) Kontynuacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (projekty wyłonione 
w konkursach ogłoszonych w latach 2004-2006).  
W 2007 r. kontynuowano 12 projektów szkoleniowych, 3 projekty szkoleniowo-
doradcze oraz 8 projektów kompleksowych, które poza szkoleniami obejmowały 
doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.  
 

b) Organizacja konferencji, seminariów i spotkań informacyjnych na temat możliwości 
korzystania z funduszy  strukturalnych. Łącznie w 15 spotkaniach i konferencjach 
uczestniczyły 703 osoby, w tym przedstawiciele 41 organizacji pozarządowych. 

 
c) Współpraca z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi w zakresie korzystania z 

ofert pracy za granicą. 
 

d) Udostępnianie informacji dotyczących rynku pracy za pośrednictwem strony 
internetowej WUP oraz publikacji drukowanych, m.in. Biuletynu Informacyjnego WUP 
�Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim�. 

 
e) Kierowanie poborowych do pracy w organizacjach pożytku publicznego w celu 

odbycia służby zastępczej. W 2007 r. służbę zastępczą odbywało 7 poborowych w 3 
organizacjach. 

 
 
5. Wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
 

a)  Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania, w ramach której zorganizowano: 
 

! Wizytę studyjną LGD z Dolnego Śląska w województwie kujawsko-pomorskim, w 
której uczestniczyło ok. 50 osób przedstawicieli LGD z naszego województwa,  

 
!    3 jednodniowe i 3 dwudniowe szkolenia dla LGD z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego, w których uczestniczyło ok. 160 osób, 
 

!    Konferencję na temat możliwości dofinansowywania projektów w ramach  PROW 
2007-2013, w której wzięło udział ok. 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
w tym LGD, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 
b)  Współpraca w zakresie funduszy unijnych 2007-2013, w ramach której  
zrealizowano:  

 
! Konferencję inaugurującą Program Operacyjny Kapitał Ludzki w naszym 

województwie  (listopad 2007 r). Uczestnikami konferencji byli między innymi 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
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! 2 spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów na składanie wniosków 
w ramach: Poddziałania 8.1.1 oraz Działania 9.5 (grudzień  2007 r.). W spotkaniach 
uczestniczyli potencjalni wnioskodawcy, w tym organizacje pozarządowe, 

 
! Seminarium pn. �Biznes i gospodarka: fundusze strukturalne dla województwa 

kujawsko-pomorskiego w okresie 2007-2013� (listopad 2007r.). W seminarium 
brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

 
! 4 spotkania dotyczące realizacji RPO, których uczestnikami byli wyłącznie 

przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu (grudzień 2007 r.). Ich tematyka 
obejmowała przede wszystkim szczegółowe omówienie osi priorytetowych RPO 
naszego województwa, a także katalog wytycznych niezbędnych beneficjentowi przy 
pracy z projektem. Spotkania miały pomóc w prawidłowym wykorzystaniu środków i 
możliwości, jakie daje realizacja programu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 60 
osób, 

 
! Konferencje uzgodnieniowe w ramach konsultacji społecznych Uszczegółowienia 

RPO i Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.  Konferencje 
miały miejsce w grudniu 2007 r. w czterech miastach regionu: Grudziądzu, 
Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku. Ich uczestnikami byli m.in. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

 
! Powołano Komitet Monitorujący RPO w skład, którego weszło 10 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, 
 

! Przeprowadzono konsultacje w sprawie Uszczegółowienia (szczegółowego opisu osi 
priorytetowych), w których wzięło udział 14 organizacji pozarządowych, 
 

! Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Uwagi i opinie wniosło 5 organizacji pozarządowych. 
 
 

6. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe  
 

a) Promowanie działalności  organizacji pozarządowych poprzez prezentację swoich 
dokonań na łamach kwartalnika �Pulss Kujawsko-Pomorski� �  wydawanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W 2007 r. wydano  4 numery 
kwartalnika. 

 
b) Wspomaganie organizacji pozarządowych poprzez zapewnienie szkoleń, 

doradztwa i pomocy merytorycznej 
 
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu zorganizował 5 szkoleń (w tym 3 
wyjazdowe) pt. �Prawidłowość postępowania przy składaniu ofert oraz sprawozdań z 
realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, wspieranych przez Samorząd 
Województwa�. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 180 osób.  
Ponadto konsultacje i doradztwo z tego zakresu prowadzone były przez pracowników 
departamentów, odpowiedzialnych za realizację otwartych konkursów ofert oraz, od 
października 2007 r., przez Biuro pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
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c) Organizacja Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 
 
W ubiegłym roku zorganizowano po raz ósmy regionalne spotkanie przedstawicieli 
administracji publicznej i organizacji pozarządowych, działających w obszarze szeroko 
rozumianej pomocy społecznej. 
Tematami przewodnimi podczas VIII FORUM   były: 

!  budowanie partnerstwa pomiędzy sektorami, 
! fundusze unijne oraz fundusze lokalne, z których organizacje pozarządowe  

            mogą korzystać do dofinansowywania swojej działalności;  
! możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych, jakie daje Program  
    Operacyjny Kapitał Ludzki; 
! współpraca organizacji pozarządowych z biznesem na przykładzie wolontariatu  
   biznesu. 

Towarzyszący Forum �Jarmark rozmaitości i pomysłów�  - był wsparciem praktycznym dla 
organizacji pozarządowych, m.in. prowadzone były konsultacje na temat pozyskiwania 
środków z EFS z przedstawicielami Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego działających w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W Forum uczestniczyło 
łącznie ponad  200 osób. 

 

7. Udział organizacji pozarządowych w działaniach promocyjnych województwa 
kujawsko-pomorskiego  
 
Do najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych w 2007 r., w których uczestniczyły 
organizacje pozarządowe należały: 

 
! Dni Polskie we Fleming - Merlbach w Lotaryngii - Towarzystwo Kultury "Doman",  
 
! �Dni Polskie na Zamkach w Estonii� w Kuressaare i Rakvere w Estonii � Lokalna 

Grupa Działania �Zakole Dolnej Wisły�,     
 

! Konkurs XIII Habenera Children Contes of Torrevie" w Hiszpanii - Fundacja na Rzecz 
Pomocy Rozwoju Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, 

 
! Targi Produkcji Ekologicznej Bio-Fach w Norymberdze - Stowarzyszenie 

Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi �Ekoland�, 
 

! Turniej piłkarski w Mohylewie � Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, 
 

! Festiwal Sztuki �Anielskie Spotkania w Toruniu� -  Katolickie Stowarzyszenie "Civitas 
Christiana", 

 
! Wyprawa �Polish Himalayas Talicho Lake and Peak� - Ognisko Krzewienia Kultury 

Fizycznej "Skalny Fordon", 
 

! Międzynarodowy zlot klubów motorowych w Szwecji � Mundurowy Klub Motorowy 
RP, 

 
! Maraton św. Mikołajów w Toruniu � Stowarzyszenie Maraton Toruński. 
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III. Podsumowanie  
 

Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 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 2007 r. odbyły się dwa spotkania 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 drugiej połowie roku, wraz z powołaniem Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zintensyfikowano działania 

mające na celu budowanie partnerstwa między województwem i organizacjami 

pozarządowymi. Efektem tych prac było między innymi ujednolicenie procedur dotyczących 

otwartych konkursów ofert (uchwała nr 85/1102/2007 Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 roku), stworzenie na stronie internetowej Województwa 

zakładki �organizacje pozarządowe�, zawierającej aktualne informacje skierowane do 

przedstawicieli NGO oraz zapewnienie stałej możliwości korzystania z konsultacji, doradztwa 

i pomocy w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

 


