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„Wiedząc więcej 

 
W ramach projektu „Wiedząc więcej 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula

Culmensis-Rozwój przez Tradycję” wspólnie z Partnerem 
 

Rozwój wykształcenia i kom

petencji w regionach, Działania 9.5. 

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

rozpoczęło się przeprowadzenie 

drugiego z zaplanowanych szkoleń 

z zakresu księgowości i rozliczania 

dotacji. Szkolenia rozpoczęły się 17 

września br. i potrwają do 

9 października tego roku. 
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Projekt w realizacji: 

Wiedząc więcej – można więcej” 
II tura szkoleń 

W ramach projektu „Wiedząc więcej – można więcej” współfinansowanego ze środków 

Społecznego, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula

Rozwój przez Tradycję” wspólnie z Partnerem – Powiat Chełmno w ramach Priorytetu IX

kom-

petencji w regionach, Działania 9.5. 

kacyjne na 

obszarach wiejskich” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

rozpoczęło się przeprowadzenie 

drugiego z zaplanowanych szkoleń 

z zakresu księgowości i rozliczania 

17 

września br. i potrwają do 

 

Celem szkoleń jest przeszkolenie 

uczestników projektu z zakresu 

pozyskiwania środków dla organizacji 

pozarządowych, rozliczania dotacji ze 

środków publicznych,

finansami w organizacji,

i zatrudnienia w 

prowadzone są w 

łudniowych. 

pracy z uczestnikami będą metody 

aktywizujące, 
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można więcej” współfinansowanego ze środków 

Społecznego, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra 

Chełmno w ramach Priorytetu IX  

Celem szkoleń jest przeszkolenie 

uczestników projektu z zakresu 

pozyskiwania środków dla organizacji 

pozarządowych, rozliczania dotacji ze 

środków publicznych, zarządzania 

finansami w organizacji, księgowości 

a w organizacji. Zajęcia 

prowadzone są w godzinach popo-

 Głównymi metoda-mi 

uczestnikami będą metody 

 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

MOŻNA WIĘCEJ” 
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Zajęcia te prowadzone są po to, by udzielić jak najwięcej informacj

i praktycznych, wszystkim uczestnikom projektu, by w efekcie końcowym nabyli oni odpowiednią 

wiedzę i umiejętności związane z

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu można uzyskać w biurze LGD 

mieszczącym się w przy budynku Gminy Stolno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie (p. nr 20) 

oraz na stronie internetowej www.lgdvistula.org, zzp@powiat

telefonu: 056 677-24-45 (Starostwo), 056

 

 

 Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy 

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach 

oraz prowadzony

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu.
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takie jak: ćwiczenia 

praktyczne 

rozwiązy

wykonywanie zadań 

wskazanych przez prowadzą

cego szkolenia,

zadań wskaz

prowadzącego szkolenia, 

dyskusja, w której uczestnicy 

wymienia się 

słami i uwagami na dany 

temat. 

 

Zajęcia te prowadzone są po to, by udzielić jak najwięcej informacji, zarówno teoretycznych, jak 

raktycznych, wszystkim uczestnikom projektu, by w efekcie końcowym nabyli oni odpowiednią 

z zarządzaniem i sprawnym funkcjonowaniem organizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu można uzyskać w biurze LGD 

mieszczącym się w przy budynku Gminy Stolno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie (p. nr 20) 

ie internetowej www.lgdvistula.org, zzp@powiat-chelmno.pl, jak i pod numerami 

45 (Starostwo), 056 677-09-07 (biuro LGD). 

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 

WIĘCEJ” 

takie jak: ćwiczenia 

praktyczne – grupowe 

rozwiązywanie problemów, 

wykonywanie zadań 

wskazanych przez prowadzą-

cego szkolenia, wykonywanie 

zadań wskazanych przez 

prowadzącego szkolenia, 

dyskusja, w której uczestnicy 

wymienia się wiedzą, pomy-

słami i uwagami na dany 

temat.  

i, zarówno teoretycznych, jak 

raktycznych, wszystkim uczestnikom projektu, by w efekcie końcowym nabyli oni odpowiednią 

zarządzaniem i sprawnym funkcjonowaniem organizacji. 

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu można uzyskać w biurze LGD 

mieszczącym się w przy budynku Gminy Stolno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie (p. nr 20) 

chelmno.pl, jak i pod numerami 

 

Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy  

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach  

do projektów.  

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu. 
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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 

Możliwe źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy 

Celem działań fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

Pomaganie w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, 

twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko 

lokalne.  

Fundacja wspiera rozwój intelektualny, społeczny oraz fizyczny dzieci i młodzieży, w celu zwiększyć 

ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy. Wsparcie realizowane jest w postaci dotacji, szkoleń, 

seminariów konferencji, publikacji, badań. 

W formie dotacji wspierane są szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych , liderów 

organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzone są programy 

szkoleniowe dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi. 

Fundacja działa od roku 1992 przy wsparciu International Youth Foundation. Środki na działanie 

fundacji pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. 

Fundacja realizuje min takie programy jak: 

• Program „Równać Szanse”, 

• Biblioteka – centrum informacji lokalnej, 

• Dbajmy o rozwój dzieci z nestle aquarel 

• Program “Edukacja Konsumencka”, 

• Lokalne fundusze młodych, 

• oraz inne. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej fundacji: 

http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja 

 

 


