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BIULETYN WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU  

„WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 
 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  
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Strona 2 

 

"Wiedząc więcej - moŜna więcej" 
 

„Wiedząc więcej - moŜna więcej” jest to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie i Lokalną Grupę Działania „Vistula - Terra Culmensis”. Beneficjentami 

ostatecznymi projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Chełmińskiego i Gminy Grudziądz, które wyraziłi swoją chęć uczestniczenia w projekcie. 

Przedstawiciele tych organizacji objęci zostaną wsparciem edukacyjnym i informacyjno-

promocyjnym.  

Wsparcie edukacyjne obejmowało będzie twa typy szkoleń. Pierwszy typ szkolenia 

(30 godz.) dotyczył będzie ogólnych zasad funkcjonowania organizacji, prowadzenia 

dokumentacji, moŜliwości pozyskiwania dofinansowania na działalność prowadzoną 
przez organizacje dotyczącą w szczególności: edukacji, wsparcia zatrudnienia, 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób 
pracujących, inicjatyw lokalnych, nowoczesnego fundrisingu oraz ekonomii społecznej. 

Drugi typ szkolenia dotyczył będzie zasad księgowości i rozliczania dotacji (30 godz.). 

Tematyka szkolenia obejmie podstawowe zagadnienia finansowania organizacji 

pozarządowych, zasady rachunkowości i zarządzania finansami w organizacji 

pozarządowej, ograniczeń statutowych i prawnych w pozyskiwaniu dotacji. Szkolenie to 
w szczególności przeznaczone jest dla osób prowadzących księgowość organizacji.  

W ramach wsparcia informacyjno-promocyjnego wydawany będzie niniejszy biuletyn 

informacyjny dla organizacji pozarządowych. Celem biuletynu jest upowszechnienie 
informacji o moŜliwościach, jakie posiadają organizacje pozarządowe w szczególności 

z jakich źródeł mogą korzystać w celu sfinansowania prowadzonej działalności. 

Dodatkowo umieszczane będą informacje o szkoleniach oraz innych formach 

podnoszenia kwalifikacji dla członków organizacji objętych wsparciem. Na jego łamach 
umieszczane będą równieŜ bieŜące informacje o projektach realizowanych przez 
organizacje objęte wsparciem, prowadzonych przez nie rekrutacjach oraz innego typu 
działalności. Ułatwi to wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami, nawiązywanie 

współpracy i realizowanie wspólnych projektów. 

Projekt realizowany jest od maja do października 2009 roku. Koszty jego realizacji 

finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodne są z jego 

tytułem: „wiedząc więcej – moŜna więcej” 

 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU „WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE 

Biblioteki publiczne w małych miejscowościach jako lokalne centra wiedzy 

oraz aktywności społecznej i kulturalnej, wyposaŜone w nowoczesny sprzęt 

informatyczny oraz szybki dostęp do Internetu. Stworzenie takich miejsc w całej 

Polsce przy wykorzystaniu sieci istniejących placówek bibliotecznych zakłada Program 

Rozwoju Bibliotek, realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego i finansowany za pośrednictwem Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, która dysponuje przeznaczonym na ten cel grantem w wysokości 28 milionów 

dolarów. Program realizowany będzie przesz 5 lat. 

W województwie kujawsko-pomorskim, program koordynowany jest przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - KsiąŜnica Kopernikańska 
w Toruniu. 

Do Programu Rozwoju Bibliotek mogą zgłaszać się biblioteki publiczne ze wszystkich 

gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. 
mieszkańców. 

Biblioteki uczestniczące w programie otrzymają sprzęt komputerowy, a pracownicy 

bibliotek będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń. 

Obecnie trwa rekrutacja placówek, które wezmą udział w przedsięwzięciu. 
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie http://www.biblioteki.org. 

 
„M ECHANIZMY DECYZYJNE W ORGANIZACJACH POZARZ ĄDOWYCH”  

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza na bezpłatny kurs e-learningowy: 
„Mechanizmy decyzyjne w organizacjach pozarządowych” (II tura), który rozpocznie się 

1 czerwca 2009. Szkolenie skierowane jest do pracowników, współpracowników, 

członków władz organizacji pozarządowych, którzy chcą podnieść swoją wiedzą 

i kompetencje na temat mechanizmów decyzyjnych w organizacjach pozarządowych, 
zarówno jeśli chodzi o formalne decyzje i procedury wyborcze do władz stowarzyszeń 

i fundacji, jak i o podejmowanie decyzji w zespole realizatorów projektu. 

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę domową projektu www.kwp.edudemo.org.pl – 

naleŜy utworzyć swoje konto uŜytkownika, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy 
w zakładce REKRUTACJA 

Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Grzegorz Zajączkowski: 

grzegorz@edudemo.org.pl.    

Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy  

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach  

oraz prowadzonych rekrutacjach do projektów.  

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu. 



BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja biuletynu: 

Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 
ul. Harcerska 1  
86-200 Chełmno  
pok. nr 20 

 

Konkursy ROZSTRZYGNIĘTE !!!
 

Organizacje pozarządowe, 

moŜliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez 

w Chełmnie. Wśród rozstrzygniętych w ostatnim czasie, b

na: szkolenia sportowe dzieci i młodzieŜy oraz ochronę

konkursy cieszą się od lat sporym zainteresowanie

oraz klubów sportowych, co dowodzi o

Uroczyste podpisanie umów 

konkursu na szkolenie spo

i młodzieŜy odbyło się 19 maja. 

Dofinansowanie otrzymało 

sportowych z terenu powiatu c

skiego. Łączna wysokość dotacji wyniosła 

51 500 zł. 

W ramach konkursu na realizację zadań z 

zakresu kultury, ochrony dziedzictwa 

i tradycji w roku 2009, wsparcie 

11 organizacji o łącznej wysokości 11

W maju miał równieŜ finał konkursu na 

niepełnosprawnych w 2009 r

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

i zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Środki przekazane organizacj

w ramach konkursu stanowiły kwotę 10

RównieŜ w maju rozstrzygnięty został konku

rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu 

wybrana została oferta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie. Zadanie finansowane 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Społec

Operacyjnego Kapitał Ludzki jako zadanie zlecone przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chełmnie, które realizuje program wsparcia dla usamodzielnianych 

wychowanków i osób niepełnosprawnych „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse”. 
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Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

 

Konkursy ROZSTRZYGNIĘTE !!! 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz kluby sportowe mają co roku 

w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe

. Wśród rozstrzygniętych w ostatnim czasie, była kolejna edycja konkursów

dzieci i młodzieŜy oraz ochronę dóbr kultury i tradycji

sporym zainteresowaniem wśród organizacji

oraz klubów sportowych, co dowodzi o potrzebie wspierania tego typu działalności

Uroczyste podpisanie umów w ramach 

konkursu na szkolenie sportowe dzieci 

młodzieŜy odbyło się 19 maja. 

Dofinansowanie otrzymało 16 klubów 

terenu powiatu chełmiń-

Łączna wysokość dotacji wyniosła 

W ramach konkursu na realizację zadań z 

kultury, ochrony dziedzictwa 

w roku 2009, wsparcie otrzymało 

11 organizacji o łącznej wysokości 11 000 zł. 

równieŜ finał konkursu na zadanie „Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2009 r.”. W konkursie uczestniczyły organizacj

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierające ich adaptację w środowisku 

zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Środki przekazane organizacj

ramach konkursu stanowiły kwotę 10 000 zł. 

RównieŜ w maju rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia na 

rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu 

wybrana została oferta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie. Zadanie finansowane 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki jako zadanie zlecone przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chełmnie, które realizuje program wsparcia dla usamodzielnianych 

wychowanków i osób niepełnosprawnych „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse”. 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

WIĘCEJ” 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

stowarzyszenia oraz kluby sportowe mają co roku 

Starostwo Powiatowe 

yła kolejna edycja konkursów 

dóbr kultury i tradycji. Oba 

śród organizacji pozarządowych 

potrzebie wspierania tego typu działalności.  

zadanie „Działania na rzecz osób 

organizacje realizujące 

ce ich adaptację w środowisku 

zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Środki przekazane organizacjom 

rs ofert na realizację zadania: zajęcia na 

rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu 

wybrana została oferta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie. Zadanie finansowane 

znego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki jako zadanie zlecone przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chełmnie, które realizuje program wsparcia dla usamodzielnianych 

wychowanków i osób niepełnosprawnych „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse”.  

 


