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Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Toruń, 14 czerwca 2016 roku 

Forum jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 



XVII Forum NGO - przebieg 

Pierwsza część: Sesja grupowa 
Grupa 1. Animacja/aktywizacja społeczności lokalnej 

Grupa 2. Fundusze unijne na działalność NGO 

Grupa 3. Zmiany w prawie i w księgowości ważne dla NGO 

Grupa 4. Co zamiast funduszy europejskich? 

Grupa 5. Rola pełnomocnika samorządu ds. kontaktów z NGO 

Druga część: Sesja plenarna 
Ogłoszenie laureatów wyróżnienia „Proobywatelski samorząd” 

Ogłoszenie laureatów konkursu „Wolontariat w akcji” 

Trzecia część: Sesja „Godzina do lunchu” 
 

 





skąd pomysł na wyróżnianie samorządów przez NGO? 

dla samorządów, które prowadzą wysokiej jakości współpracę z 
organizacjami pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla 
aktywności obywatelskiej 

trzyetapowa procedura 

cztery kategorie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy 
miejskie, w tym miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie 

honorowy patronat Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

nominacje i wyróżnienia w każdej kategorii 

7 nominacji, 3 wyróżnienia 



Kategoria: Gminy wiejskie 
 

Tytuł „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

  LISEWO 



Kategoria: Gminy wiejskie 
 

Nominację do tytułu „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

PŁUŻNICA 



Kategoria: Gminy miejsko-wiejskie 
 

Tytuł „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

ŻNIN 



Kategoria: Gminy miejsko-wiejskie 
 

Nominację do tytułu „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 



Kategoria: Gminy miejskie, w tym miasta na prawach powiatu 
 

Nominację do tytułu „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

 BYDGOSZCZ 



Kategoria: Gminy miejskie, w tym miasta na prawach powiatu 
 

Nominację do tytułu „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

 TORUŃ 



Kategoria: Powiaty ziemskie 
 

Tytuł „Proobywatelski samorząd” otrzymuje: 

   POWIAT TORUŃSKI 



Konkurs dla organizacji pozarządowych 

„Wolontariat w akcji 2016” 



„Wolontariat w akcji” – założenia i zasady 

• doroczny konkurs dla NGO organizowany w powiązaniu z 
Wojewódzkim Forum NGO (od 2011 roku) 

• w konkursie oceniana jest jakość współpracy organizacji z 
wolontariuszami, m.in. wartość merytoryczna wspólnych 
działań, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do 
współpracy, opinie wolontariuszy, spełnienie wymagań 
prawnych 

• z udziału w konkursie wykluczeni są laureaci poprzednich 
edycji konkursu 

• trzy równorzędne nagrody mają charakter pieniężny 



Laureat konkursu „Wolontariat w akcji 2016” 

 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny  
IFMSA-Poland  

Oddział Bydgoszcz 



Laureat konkursu „Wolontariat w akcji 2016” 

 
Fundacja „Salus Homini” 

z siedzibą  
w Nakle nad Notecią 



Laureat konkursu „Wolontariat w akcji 2016” 

 

Stowarzyszenie  
Dzieciom i Młodzieży WĘDKA  

im. każdego Człowieka 
z siedzibą w Toruniu 



„Godzina do lunchu” 

 Mapa inicjatyw pozarządowych w województwie 

 Stoisko funduszowe 

 Fotograficzny katalog uczestników Forum 

 Stolik przedstawicieli Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Urzędu Marszałkowskiego 

 Stolik przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 Stoiska inicjatyw pozarządowych 

 Wizytówki dla NGO 

 Lunch… 


