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Możliwe źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił rozpoczęcie przyjmowania 

wniosków do IX edycji konkursu o Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 

autorów szczególnych osiągnięć w 2008 r. w następujących dziedzinach: gospodarki, funduszy 

unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie 

rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauki, badań naukowych i postępu technicznego, 

edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności 

społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promocji Województwa.  

Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka w dwóch egzemplarzach wraz z niezbędnymi 

załącznikami należy przesyłać na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka Województwa, Urząd 

Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Termin składania/nadsyłania wniosków upływa 

30 października 2009 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego). 

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie 

internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Nagrody Marszałka. Dodatkowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 056 62 18 322. 

 
 

Instytut Inicjatyw Pozarządowych 
 
Instytut Inicjatyw Pozarządowych – jest to fundacja powstała w 2005 r. Misją Instytutu Inicjatyw 

Pozarządowych jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza 

przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.  

Instytut  prowadzi swoje działania w następujących obszarach:  

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  

• Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne. 

• Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie. 

• Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych. 

• Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu.  
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• Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego. 

• Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna. 

• Integracja europejska i dialog między społeczeństwami. 

Jednym z programów Instytutu jest imPULS - ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych 

w pokonaniu kolejnego etapu rozwoju - niezależnie od tego, na jakim etapie znajdują się.  

Program jest adresowany zarówno do organizacji, która dopiero powstają, małych lub słabych 

organizacji, jak i dużych, które straciły swój impet.  

 

W ramach programu odbędzie się wiele szkoleń, które będą się koncentrowały na istniejących 

możliwościach harmonijnego, strategicznego rozwoju organizacji, opracowaniu programu ich 

rozwoju i udoskonaleniu zarządzania. Uczestnicy programu będą mogli w ciągu najbliższego roku 

wziąć udział w bezpłatnych modułach szkoleniowych poświęconych budowaniu profesjonalnego 

wizerunku, ubieganiu się o środki finansowe na swoją działalność, budowaniu polityki kadrowej 

organizacji itd. 

 

Obecnie istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu w ramach programu imPULS – 

adresowane do tych osób, które chcą przekształcić swoje inicjatywy formalnie w organizację 

pozarządową lub organizacji, które rozpoczynają swoją działalność  

 

Termin: 16-18 października 2009 r. 

Miejsce: Gospodarstwo „Pod bukiem”, Śniadka II k. Bodzentyna, woj świętokrzyskie. 

Koszty: uczestnik nie ponosi żadnych kosztów! Zapewniamy pobyt (pełne wyżywienie, noclegi w 

budynku), materiały szkoleniowe, program, profesjonalnych trenerów. Jedyny koszt ponoszony przez 

uczestnika to dojazd na warsztaty. 

Zgłoszenia: zgłoszeń należy dokonywać za pomocą ankiety aplikacyjnej na adres impuls@ngos.pl. 

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana w ciągu tygodnia od 

wysłania zgłoszenia. Uwaga: przyjmujemy nie więcej niż dwie osoby z jednej powstającej 

organizacji/działającej inicjatywy! 
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Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 

ul. Harcerska 1 
86-200 Chełmno 

pok. nr 20 

Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w październiku 2009 r.: 

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro),  

Tel. 056 62 18 403 lub056 62 18 371 

 

• -13.10.2009 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu tworzenia 

i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji 

pożytku publicznego, sprawozdawczość.  
 

Ekspert: p. Łucja Andrzejczyk – prawnik, trener w zakresie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, specjalista ds. funduszy europejskich dla organizacji 

pozarządowych, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, długoletni 

pracownik PCK we Włocławku. 

 

• -27.10.2009r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu księgowości 

w organizacjach pozarządowych 
 

Ekspert: p. Jadwiga Kowalska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału 

Okręgowego w Toruniu 

 

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. 


