
    

  

 

 

2016.12.20 

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WRAZ Z 

BIZNESPLANEM 

Rozpoczęcie naboru:  20.12.2016 r.  

Planowane terminy spotkań Komisji Oceny Biznesplanów: 20-23.01.2017 r. 

  

Kto może aplikować?: 

- osoby fizyczne i osoby prawne, chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które zakończyły udział 

w bloku szkoleniowo-doradczym, 

- istniejące spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne pod warunkiem złożenia Formularza 

Rekrutacyjnego do wsparcia finansowego, 

- fundacje i stowarzyszenia, które planują przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem 

złożenia Formularza Rekrutacyjnego do wsparcia finansowego. 

  

Zasady naboru i oceny wniosków: 

regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych_wersja-3_20-12-16 

Wszystkie załączniki do Regulaminu dostępne są tutaj. 

  

Warunkiem udziału w naborze jest złożenie w wersji papierowej Wniosku o przyznanie środków 

finansowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. UWAGA! w przypadku ubiegania się o 

wsparcie pomostowe z wnioskiem o przyznanie środków finansowych należy złożyć również wniosek o 

udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego! 

  

z-1-wniosek-o-przyznanie-srodkow-finansowych 

z-2a-biznesplan-dla-istniejacych-ps 

z-2-biznesplan-dla-nowych-ps 

z-3-harmonogram-rzeczowo-finansowy 

z-4-zyciorys-czlonkow-przedsiebiorstwa-spolecznego-osob-planowanych-do-zatrudnienia 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH_wersja-3_20.12.16.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobrania/dokumenty-projektowe/wniosek-o-przyznanie-srodkow-finansowych-wraz-z-zalacznikami/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-2a-Biznesplan-dla-istniejacych-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-2-Biznesplan-dla-nowych-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-3-Harmonogram-rzeczowo-finansowy.xlsx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-4-Życiorys-członków-przedsiębiorstwa-społecznego-osób-planowanych-do-zatrudnienia.docx


    

  

 

 

z-5-oswiadczenie-osoby-ktora-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-w-przedsiebiorstwie-

spolecznym 

z-6-oswiadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis 

z-7-oswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis 

  

z-20-wniosek-o-udzielenie-podstawowego-wsparcia-pomostowego 

z-2-biznesplan-dla-nowych-ps 

z-2a-biznesplan-dla-istniejacych-ps 

z-6-oswiadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis 

z-7-oswiadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis 

z-25-oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-innej-pomocy-dotyczacej-tych-samych-kosztow-na-ktore-udzielana-

jest-pomoc-de-minimis 

  

Wnioski o przyznanie środków finansowych  można składać: 

o osobiście w biurze projektu, tj. przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu, w godzinach pracy biura, tj. 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00; 

o w Powiatowym Punkcie Doradczym OWES ; 

o za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data 

wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki). 

Kompletne dokumenty należy składać spięte zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami,  w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES w Toruniu”. 

Etapy ubiegania się o dotację: 

1. Etap - Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych (wraz z Biznesplanem). 

2. Etap - Komisja Oceny Biznesplanów. 

3. Etap – Wyłonienie przedsięwzięć do dofinansowania 

  

Uwaga! 

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na utworzenie nowego stanowiska 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym.  

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-5-Oświadczenie-osoby-która-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-w-przedsiębiorstwie-społecznym.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-5-Oświadczenie-osoby-która-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-w-przedsiębiorstwie-społecznym.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-6-Oświadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-7-Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-20-WNIOSEK-O-UDZIELENIE-PODSTAWOWEGO-WSPARCIA-POMOSTOWEGO.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-2-Biznesplan-dla-nowych-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-2a-Biznesplan-dla-istniejacych-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-6-Oświadczenie-o-nieuzyskaniu-pomocy-de-minimis.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-7-Oświadczenie-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-25-Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innej-pomocy-dotyczącej-tych-samych-kosztów-na-które-udzielana-jest-pomoc-de-minimis.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Z-25-Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innej-pomocy-dotyczącej-tych-samych-kosztów-na-które-udzielana-jest-pomoc-de-minimis.pdf


    

  

 

 

 

2016.12.15 

OTWIERAMY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH NA TWORZENIE MIEJSC 

PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ W ISTNIEJĄCYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 

Kto może aplikować?: Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, które 

planują przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne, zainteresowane utworzeniem miejsc pracy 

1. Etap ubiegania się o dotację na utworzenie nowych miejsc pracy – nabór formularzy w okresie 

od 15.12.2016 r.  

zalacznik-nr-3-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-istniejacych-ps .doc 

zalacznik-nr-3-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-istniejacych-ps .pdf 

zalacznik-nr-4-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-pes-przeksztalcajacego-w-ps .doc 

zalacznik-nr-4-do-rr-formularz-rekrutacyjny-dla-pes-przeksztalcajacego-w-ps .pdf 

zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie_wersja-2_15-12-16 .doc 

zalacznik-nr-5-do-rr-formularz-osoby-oddelegowanej-do-udzialu-w-projekcie_wersja-2_15-12-16 .pdf 

  

2. Etap KOMISJE REKRUTACYJNE oceniające merytorykę formularzy rekrutacyjnych- odbędą się 

do 05.01.2017 r. 

  

Uwaga! 

Złożenie formularzy rekrutacyjnych do wsparcia finansowego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem 

dotacji na utworzenie nowego stanowiska pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Przyznanie środków 

finansowych następuje w oparciu o analizę wniosku o przyznanie środków wraz z załącznikami (w 

tym przygotowanego Biznesplanu), który stanowi kolejny, tj. 3 etap oceny. 

regulamin-rekrutacji-do-wsparcia-finansowego_wersja-2_15-12-16 

regulamin-przyznawania-srodkow-finansowych_wersja-2__15-12-16 

  

Warunkiem udziału w naborze jest złożenie w wersji papierowej formularzy rekrutacyjnych do wsparcia 

finansowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-3-do-RR-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-ISTNIEJĄCYCH-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-3-do-RR-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-ISTNIEJĄCYCH-PS.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-4-do-RR-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-PES-PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO-W-PS.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-4-do-RR-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-PES-PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO-W-PS.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-5-do-RR-Formularz-osoby-oddelegowanej-do-udziału-w-projekcie_wersja-2_15.12.16.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Załącznik-nr-5-do-RR-Formularz-osoby-oddelegowanej-do-udziału-w-projekcie_wersja-2_15.12.16.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-WSPARCIA-FINANSOWEGO_wersja-2_15.12.16-1.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH_wersja-2__15.12.16.pdf


    

  

 

 

  

Formularze Rekrutacyjne do wsparcia finansowego można składać: 

o osobiście w biurze projektu, tj. przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu, w godzinach pracy biura, tj. 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 

o w Powiatowym Punkcie Doradczym OWES 

o za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data 

wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki). 

Kompletne dokumenty należy składać spięte zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

o których mowa w Formularzu Rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES w 

Toruniu”. 

  

Kolejne etapy ubiegania się o dotację: 

3. Etap - Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych (wraz z Biznesplanem). 

4. Etap - Komisja Oceny Biznesplanów. 

5. Etap – Wyłonienie przedsięwzięć do dofinansowania 

 

2016.12.12 

Siła Współpracy Regionu 

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej już za nami. Tegoroczne Forum zorganizowane 8 grudnia  w 

Hotelu Filmar w Toruniu  było niezwykle atrakcyjne ze względu na udział gości specjalnych z zagranicy 

dzielących się swoim doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej . Konferencja pn. „Siła 

Współpracy”  pokazała siłę podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie kujawsko-

pomorskim oraz dobrą współpracę z samorządem na rzecz aktywizacji społecznej i 

zawodowej  mieszkańców. Przedsiębiorstwa Społeczne oferujące usługi i produkty o najwyższej jakości 

przy wykorzystaniu potencjału społecznego otrzymały certyfikat „Zakup prospołeczny”. W naszym 

subregionie certyfikatem „Zakup prospołeczny” zdobytym w tegorocznej edycji może poszczycić się 

Spółdzielnia Socjalna „Łubianka”. Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i wspieramy spółdzielnię w 

dalszym rozwoju. 

Na konferencji zostały również  wyróżnione samorządy przyjazne ekonomii społecznej. Gratulujemy i 

jesteśmy dumni, że wśród wyróżnionych samorządów  znalazły się Miasto Aleksandrów Kujawski oraz 

Gmina Lubicz. 

O wielowymiarowości i możliwościach współpracy rozmawialiśmy z przedstawicielami wszystkich 

sektorów, jednym z punktów konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy akredytowanych 



    

  

 

 

ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Toruniu. 

  

  

 

2016.12.06 

Dni z Ekonomią Społeczną 

W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 roku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej odbędą 

się DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ. 

Wybrane podmioty ekonomii społecznej z naszego regionu otworzą swoje drzwi dla mieszkańców 

województwa zainteresowanych funkcjonowaniem tego typu podmiotów. 

Wśród podmiotów biorących udział w tegorocznych DNIACH Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ - 

DRZWIACH OTWARTYCH znalazły się warsztaty terapii zajęciowej, centrum integracji społecznej, 

spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia. 

Program 

Więcej 

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/program.pdf
http://rops.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1704:dni-z-ekonomi-spoeczn&catid=36:aktualnoci&Itemid=53


    

  

 

 

2016.12.05 

Informujemy, że z przyczyn od nas niezalezynch zmieniono termin szkolenia pt. Budowanie powiązań 

kooperacyjnych realizowanego w Chełmnie z 7.12 na 9.12. 2016 roku. 

 

2016.11.29 

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w konferencji pn. „Siła 

współpracy”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 roku w ramach Międzynarodowego Forum 

Ekonomii Społecznej. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy! 

Więcej informacji, program i formularz zgłoszeniowy 

 

2016.11.28 

Poniżej znajduje się lista rankingowa rekrutacji do wsparcia finansowego dla Powiatu Chełmińskiego. 

lista-rankingowa-28-11-2016-r-powiat-chelminski 

 

2016.11.23 

Poniżej znajduje się lista rankingowa rekrutacji do wsparcia finansowego dla Miasta Torunia. 

lista-rankingowa-m-torun 

 

2016.11.21 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu 

Pożyczkowego: 

23 listopada - Finansowanie działalności gospodarczj i zabezpieczanie ryzyka MŚP - Bydgoszcz, Regionalny 

Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Gimnazjalna 2a, 

1 grudnia - Nowoczesny marketing: prospecting, social media, Toruń, Regionalny Inkubator 

Przedsiębiorczości, ul. Przedzamcze 8. 

Więcej informacji na www.kpfp.org.pl. 

http://www.ropstorun.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1693:midzynarodowe-forum-ekonomii-spoecznej&catid=36:aktualnoci&Itemid=53
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa-28.11.2016-r.-powiat-chełmiński.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/Lista-rankingowa-M.-Toruń.pdf
http://www.kpfp.org.pl/


    

  

 

 

 

2016.11.18 

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń dla grupy z powiatu chełmińskiego. 

harmonogram-szkolen-p-chelminski-2016 

 

2016.11.10 

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń dla grupy z miasta Torunia. 

harmonogram-szkolen-m-torun-2016 

 

2016.10.28 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca podmioty ekonomii społecznej do składania 

wniosków w ramach otwartego naboru o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup 

Prospołeczny”. 

Celem certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej jest nagrodzenie ich za dbanie o jakość 

i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług powinna wynikać z potrzeb klienta i jakości 

oferty. Z drugiej strony informacja o przyznanym znaku daje klientom szansę kupowania produktów i usług 

ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy 

pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących. 

Więcej informacji na temat znaku „Zakup Prospołeczny” na stronie www.rops.torun.pl w zakładce 

„Ekonomia Społeczna” oraz www.zakupprospoleczny.pl. 

informacja 

ankieta_podmiotu_es 

wniosek_o_certyfikacje 

zasady-przyznawania 

 

2016.10.25 

31 października biuro OWES będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.  

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/harmonogram-szkoleń-p.-chełmiński-2016.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/harmonogram-szkoleń-m.-Toruń-2016.pdf
http://www.rops.torun.pl/
http://www.zakupprospoleczny.pl/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/informacja-na-strone_zakup_prospołeczny.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/ankieta_podmiotu_es.doc
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/wniosek_o_certyfikacje.doc
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/ZASADY-PRZYZNAWANIA_po-aneksie.pdf


    

  

 

 

2016.10.21 

Rekrutacja na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych ruszyła!!! 

Masz pomysł? Potrzebujesz środków finansowych? Zgłoś się do Nas! 

W Toruniu rekrutacja będzie trwała od 21.10.2016 do 14.11.2016. Planowane terminy posiedzeń Komisji 

Rekrutacyjnych to 14-18.11.2016 r. 

Ścieżka szkoleniowo-doradcza rozpoczyna się już 23 listopada! 

W Chełmnie rekrutacja będzie trwała od 21.10.2016 do 21.11.2016. Planowane terminy posiedzeń Komisji 

Rekrutacyjnych to 21-25.11.2016 r. 

Ścieżka szkoleniowo-doradcza rozpoczyna się już 1 grudnia! 

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu w zakładce "Do pobrania". Wypełnione 

formularze można składać w Biurze OWES, w Powiatowych Punktach Doradczych (w terminie 

urzędowania Edukatora) lub przesyłać pocztą na adres Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, jak również w 

wersji elektronicznej na adres owes@ekonomia-spoleczna.com.pl. 

Więcej informacji udzielają pracownicy OWES, pod telefonem 56 65 222 40. 

ZAPRASZAMY!!! 

 

2016.10.19 

Warsztaty inspirujące odbędą się już 22.10.2016 r. w Bydgoszczy w ramach projektu na innowacje "Małe 

Wielkie Zmiany – sieć rozwoju inicjatyw społecznych"!!! 

Zastanawiasz się jak można sprawniej przygotowywać ludzi do pracy? Widzisz nierozwiązane problemy 

pojawiające się podczas aktywizacji osób bezrobotnych? Obserwujesz bariery, które utrudniają jakiejś 

konkretnej grupie osób znalezienie i utrzymanie pracy? Realizatorzy projektu tj. Stowarzyszenie na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych w Partnerstwie z PwC Polska zapraszają do aplikowania o granty na testowanie 

nowych rozwiązań usprawniających aktywizację zawodową! 

Skorzystaj ze wsparcia Inkubatora Innowacji Społecznych "Małe Wielkie Zmiany". Innowatorom 

społecznym zapewniamy bezpłatny dostęp do mentorów i specjalistów, granty na rozwój koncepcji, 

możliwość udziału w inspirujących warsztatach i poznania ciekawych ludzi. Innowatorzy chcący 

przetestować swoje nowatorskie pomysły w obszarze aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku 

pracy mogą zdobyć u nas grant średniej wysokości 43 000 zł na przetestowanie nowych rozwiązań. 

Więcej 

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobrania/
mailto:owes@owes.ekonomia-spoleczna.com.pl
http://spoldzielnie.org/innowacje


    

  

 

 

2016.10.06 

Zapraszamy do udziału w XIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych 

Coroczne spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu 

lokalnego odbędzie się 24 października br. w Dworze Artusa. W programie przewidziano m.in. warsztaty 

(zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, fundraising, zakładanie spółdzielni socjalnych, realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

Miasta Torunia), wybory reprezentantów III sektora do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Torunia oraz Kawiarenkę Obywatelską Seniorów. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 17 

października. 

Więcej 

 

2016.10.06 

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - już wkrótce! 

15 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Ekonomia Społeczna to nasza sprawa". 

Organizatorzy wydarzenia do udziału w wystąpieniach, dyskusjach i panelach zaprosili m.in. przedsiębiorców 

społecznych i przedstawicieli ministerstw. Planują poruszyć tematy związane z wyzwaniami ekonomii 

społecznej, zapisami KPRES oraz innowacjami w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Program 

konferencji oraz szczegóły dotyczące zapisów będą wkrótce dostępne. 

Więcej 

 

2016.10.06 

Drugi etap konsultacji programu współpracy Miasta Torunia z NGO 

Urząd Miasta Torunia zaprasza do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych dotyczących 

Wieloletniego programu współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017. Uwagi do 

zaproponowanych zmian można zgłaszać do 10 października br. Ponadto 6 października br. Punkt 

Informacyjny Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w dyżurze konsultacyjnym. Zachęcamy do 

zapoznania się z projektem uchwały. 

Więcej 

 

2016.09.22 

Zapraszamy na II Chełmińskie Forum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

http://orbitorun.pl/xiiitorunskieforumorganizacjipozarzadowych,3480,l1.html
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1993678.html
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zmiany-w-wieloletnim-programie-wspolpracy-gmt-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-lata-2013-2017


    

  

 

 

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w „II Chełmińskim Forum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu”, które odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku 

Wypoczynkowo-Kolonijnym TPD „Bandari” nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie przy ul. Gen. 

Jastrzębskiego 5. 

Więcej 

 

2016.09.22 

Konsultacje dotyczące projektu „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”. PFRON 

zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Zasad wspierania 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych 

organizacjom pozarządowym przez PFRON”. 

Więcej 

 

2016.09.22 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-

pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 29 

września. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym 

współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawiera informacje o celach i formach 

współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Projekt rocznego programu 

przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy 

z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. Po 

zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Więcej 

 

2016.09.02 

W najbliższą środę, tj. 7 września, swoje działanie rozpocznie Powiatowy Punkt Doradczy w Chełmnie. 

Edukator osób fizycznych będzie dostępny dla Państwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie i będzie 

wyjaśniać na czym polega ekonomia społeczna oraz jak założyć spółdzielnię socjalną. Zapraszamy! 

 

 

http://www.powiat-chelmno.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=6&schemat=&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=828&prywatnosc=tak
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3349,Konsultacje-dotyczace-projektu-Zasad-wspierania-realizacji-zadan-z-zakresu-rehab.html
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29863:konsultujemy-program-wspolpracy-z-pozarzadowkami&catid=451:aktualnosci&Itemid=129

