BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK – SPIS ALFABETYCZNY
3 Rozwiązanie
5 pomysłów na lokalną aktywność
7 Nawyków skutecznego działania
8. Nawyk
10 minut przerwy
50 i więcej. Same plusy
A guide to EU Funding
Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata
Altruista w akcji, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym
Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE
w Polsce w latach 2007-2013
Analiza problemowa rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej Equal
Animacja współpracy środowiskowej na wsi
Animator- Człowiek- Instytucja
Animatorzy, akompaniatorzy, partnerstwa, firmy i... Wzmacnianie krajowej gospodarki społecznej.
Katalog dobrych praktyk
Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2
Badania fokusowe
Badania marketingowe w małej firmie
Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Badania rynkowe po polsku
Barka (1989-2008). Ekonomia Społeczna w Praktyce
Bezpieczeństwo w sieci. Elementarz dla całej rodziny
Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy
Bezrobocie - co robić? Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji
pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy
Bezrobocie org.pl Współczesne migracje Polaków (Biuletyn nr 1, listopad 2007)
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Biblioteka Aktywności Lokalnej vol. 3. Lokalne społeczeństwa obywatelskie - mapy aktywności.
Raporty z badań
Biblioteka Aktywności Lokalnej vol. 5. Mapa społecznej aktywności obywatelskiej w gminie
Lesznowola
Biuletyn e-Akademii
Biuletyn equal nr 3/2008
Biuletyn equal nr 4/2008
Biuletyn RPO 46
Biznesplan. Jak go budować i analizować?
Biznesplan. Model najlepszych praktyk
Blaski i cienie realizacji lokalnych partnerstw społecznych- rekomendacje
Budowanie federacji organizacji pozarządowych
Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych
Budowanie zespołu
Budujemy Nowy Lisków 1
Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej
Co łączy gminy Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz? LEADER+
Coaching
CSR-Doskonalenie relacji społecznych w firmie
Cykl spotkań i konferencja z beneficjentami ZPORR na terenie województwa kujawsko- pomorskiego
w 2006 roku
Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody - dobre praktyki integracji społeczno-zawodowej w
Zakładzie Karnym w Wołowie
Czas nawzajem: Czy czasem można się wymienić?
Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS nr 86/2006
Czemu jeszcze na to nie wpadłeś? Idealne dostrojenie do potrzeb klientów
Człowiek- najlepsza inwestycja
Czynniki decydujące o prawidłowym rozwoju organizacji. Dostęp, zaufanie, tworzenie sieci,
zarządzanie wiedzą i autodiagnoza
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Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych
Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy
Dialog obywatelski Polska 2008
Dni Poradnictwa Obywatelskiego Toruń 4-5 grudnia 2005 RAPORT
Dobre praktyki
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku
Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Raport z badań
Dobre praktyki po Polsku, czyli praktycznie o FS. Projekty dla młodzieży w ramach działania 1.5 SPO
RZL
Dobre praktyki po Polsku, czyli praktycznie o FS. Projekty dla pracowników socjalnych, osób
niepełnosprawnych.
Dobre praktyki po Polsku, czyli praktycznie o FS. Projekty w ramach inicjatywy wspólnotowej
integrreg III A
Dobre Praktyki. Własna działalność gospodarcza
Dobry Pieniądz. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim
Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji
Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne
Dotacje z UE
Działaj lokalnie
Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych
Education des Adultes dans l'Europe unie
Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie
Edukacja obywatelska
Efektywne zarządzanie projektami
Ekonomia Solidarności. Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej 2008. Manifest Ekonomii
Społecznej
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna a rozwój
Ekonomia społeczna i biznes. Partnerstwo sukcesu
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Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy
Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2010
Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań
Ekonomia społeczna w praktyce 1
Ekonomia społeczna w praktyce 2
Ekonomia społeczna w praktyce 3
Ekonomia społeczna w praktyce 4
Ekonomia społeczna. Kwartalnik nr 1/2007 (1)
Ekonomia społeczna. Kwartalnik nr 1/2008 (2)
Ekonomia społeczna. Kwartalnik nr 2/2008 (3)
Ekonomizacja organizacji pozarządowych - wyzwania i szanse okiem praktyków
Ekoturystyka i produkt lokalny dla zrównoważonego rozwoju
E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online
Equal na obszarach wiejskich/dobre praktyki -lokalne działania
Equal. Biuletyn Nr 2 2008
Equal. Biuletyn Nr 3/4 2006
es.gazeta.ngo.pl
eTwinning : Europejska współpraca szkół
eUlotka Nr 14/2005
eUlotka Nr 15/2005
EURO NGO- przykłady szkoleń
Euromowa- słownik terminologii UE PL-Ang
Europa - szansa dla kultury. Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych
Europa - szansa dla kultury. Projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej
Europa na co dzień. Podręcznik ucznia
Euroulotka- Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych nr 14/2005
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Euroulotka- Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych nr 16/kwiecień 2006
Euroulotka- Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych nr 17/lipiec 2006
Euroulotka- Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych nr 18/październik 2006
Euroulotka- Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw
Pozarządowych nr 19/ grudzień 2006
Federalista specjalna nr 2/2013 (14)
Federalistka. Nr 3 (specjalny)
Finanse w organizacji pozarządowej
Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej
Foresight obywatelski
Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Fundacje i stowarzyszenia-funkcjonowanie i opodatkowanie
Fundusze i zarządzanie finansami- pakiet szkoleniowy nr 9
Fundusze strukturalne w UE
Fundusze unijne a organizacje pozarządowe
Gazeta Uliczna
Gazeta.ngo.pl Nr 01(37)/2007
Gazeta.ngo.pl Nr 10(32)/2006
Gazeta.ngo.pl Nr 11(35)/2006
Gazeta.ngo.pl Nr 12(36)/2006
Gmina Wąbrzeźno- Lokalna Grupa Działania WIECZNO
Google AdWords. Skuteczna kampania reklamowa w Internecie
Gospodarka społeczna w Polsce. Możliwości, wybrane inicjatywy oraz szanse dalszego rozwoju
Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży 1
Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży 2
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Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży 3
Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży 4
I etap budowy sortowni odpadów opakowaniowych Warszawa, ul. Mortkowicza 5
Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
III Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej
III sektor numer specjalny 2011/2012: W stronę współpracy partnerskiej
Info biuletyn informacyjny polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 1/2008
Informujemy, pomagamy, doradzamy
Innowacje bez granic 04/2012
Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach
publicznych i nie tylko
Instytucje Kultury I Inni Organizatorzy Życia Kulturalnego
Integracja społeczna- pakiet szkoleniowy nr 8
Inwestycje finansowe organizacji pozarządowej- wybrane przykłady
Jak czynić dobro- bajki obywatelskie
Jak napisać politykę rachunkowości organizacji - poradnik dla stowarzyszeń i fundacji
nieprowadzących działalności gospodarczej
Jak napisać poprawny biznesplan
Jak napisać statut fundacji?
Jak napisać statut stowarzyszenia?
Jak pracować z wolontariuszami?
Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczać dotację w ramach działania 2.3 schemat "A" SPO RZL
Jak stosować przepisy nowej ustawy o zamówieniach publicznych po akcesji do UE
Jak współpracować z administracją publiczną
Jak założyć fundację?
Jak założyć stowarzyszenie?
Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?
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Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni - wizjonerzy naszych czasów
Jak zostać organizacją pożytku publicznego?
Kadry i płace w organizacjach pozarządowych
Kalendarz www.ekonomiaspołeczna.pl
Kapitał społeczny- aspekty teoretyczne i praktyczne
Kapitał społeczny w relacjach z klientami
Kierowanie ewaluacją. Jak działamy. Mini poradnik samooceny
Klub Integracji Społecznej W Województwie Kujawsko-Pomorskim Działające w Latach 2005-2007
Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego
Kodeksy postępowania a prawa pracownicze
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się Metody doskonalenia i rozwoju
Kompetencyjne systemy ocen pracowników
Komunikacja wizualna Public relations Reklama Branding
Konkurs pracownia umiejętności (notes)
Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych
Kontrola środków UE
Krajowy rejestr sądowy a fundacje i stowarzyszenia
Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn
Kreator rozwoju gospodarki lokalnej. Podręcznik
Kreatywne rozwiązywanie konfliktów- zabawy i ćwiczenia dla grup
Kreowanie informacji. Media relations
Krótkie historie Pracowni Umiejętności
Krótko i na temat o ekonomii społecznej
Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej
Kwartalnik Trzeci Sektor nr 12 (4/2007)
Kwartalnik Trzeci Sektor nr 13
Kwartalnik Trzeci Sektor nr 14
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Kwartalnik Trzeci Sektor nr 15
Łączymy pokolenia- regulamin konkursu dotacyjnego
Mała Szkoła. Aktywność i przedsiębiorczość na wsi nr 20 (50) / październik 2006
Mała Szkoła. Aktywność i przedsiębiorczość na wsi nr 22 (52) / grudzień 2006
Mała wielka firma. 7 sekretów efektywnego zarządzania
Mapa przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących w
okresie 2007-2013
Marketing 3.0 Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!
Marketing partyzancki. Proste i niedrogie strategie pozwalające czerpać duże zyski z małej firmy
Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez
organizacje non-profit.
Marketing w organizacjach non-profit
Mediation Manual- Hermes
Metody aktywizujące w szkoleniach
Mistrzowski coaching
Moc Coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste
Modele przedsiębiorstwa społecznego Polska i Belgia
Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną 5/2008
Mogę więc jestem. Studencki przewodnik po III sektorze
Monitoring praw człowieka
Monitoring systemu współpracy pomiędzy instytucjami samorządu terytorialnego a sektorem
organizacji pozarządowych w Elblągu
Monitorując samych siebie
Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych
Mój styl, moja odpowiedzialność! Podręcznik dla aktywistek i aktywistów
Muflon na fali. Porównanie wybranych modeli przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu,
wypracowanych w ramach projektów IW Equal
Na drodze do zmiany. Oblicza animacji społecznej ROEFS
Na prawo patrz Poradnik
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Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
Najpierw rzeczy najważniejsze
Narzędzie samooceny i rozwoju organizacji pozarządowej
Nasza trzecia młodość. Jubileusz XX-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Natura się opłaca: Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnej
Nie jesteś sam. Metody towarzyszenia beneficjentom w projektach inicjatywy wspólnotowej EQUAL
Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych
Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Niech usłyszą twój glos
Niezbędnik aktywnego na rynku pracy. Poradnik dla osoby poszukującej pracy
Niezbędnik Mejka, czyli jak prowadzić projekt
Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki
Nowe sposoby doskonalenia kwalifikacji i umiejętności
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
Nowoczesne zarządzanie projektami
Nowy obywatel 2/2011
Nowy Obywatel nr 8(59)
Nowy początek. Społeczna gospodarka rynkowa
O projekcie i wniosku - dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę
o4.gazeta.ngo.pl Nr 17/2005
Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie
Obywatele współdecydują- przewodnik po partycypacji społecznej
Ocena efektywności szkoleń
Ocena pracy szkoleniowca
Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce
Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją
Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych - Wydanie Specjalne 2.07.09
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Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych 2.11.09
Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych- Wydanie Specjalne 2.04.09
Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych- Wydanie Specjalne 2.02.09
Ora et Labora
Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne
Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze
Organizacje w ruchu
Otwarta metoda koordynacji w UE- Żurawia Papers
p/p poradnik pozarządowy
Pakty regionalne jako instrument dialogu społecznego
Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku. Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony
Partnerstwo lokalne dla rozwoju społecznego. Doświadczenia z Mazowsza
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Na Fali" - wybrane rezultaty
Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników
Partycypacja. Przewodnik krytyki politycznej
Patologie organizacyjne- diagnoza i interwencja
Pismo samopomocy POMOST nr 3
Pismo samopomocy POMOST nr 4
Pismo samopomocy POMOST nr 5
Pismo samopomocy POMOST nr 6
Pismo samopomocy POMOST nr 8
Planowanie i strategie biznesowe
Pobudzanie lokalnych działań na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
Podręcznik zarządzania projektami miękkimi
Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych
działających w 2008
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Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006
Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej. Rozwiązania praktyczne
Podstawy zarządzania finansami
Politycy wobec społeczeństwa obywatelskiego 2006/2007. Raport
Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik
Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju
Polski sektor społeczny
Polskie Organizacje Pozarządowe. Najważniejsze pytania. Podstawowe fakty
Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy
Pomarańczowa rewolucja-szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej
Pomost. Pismo samopomocy. Lokalne sojusze przeciw bezradności czyli szesnaście sposobów na
bezrobocie
Pomost. Pismo samopomocy. O bezdomności i lęku
Pomost. Pismo samopomocy. Pomorskie seminarium EFS. Zeszyt nr 1
Poradnik ABC Ewaluacji
Poradnik budowania dobrej spółdzielni socjalnej. Standardy postępowania
Poradnik zarządzania finansami. Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych
Porządnie poza rządem
Pozarządowiec Nr 1/2006
Pozarządowiec Nr 2/2006
Pozarządowiec Nr 3/2006
Pozarządowiec Nr 4/2006
Pozarządowiec Nr 5/2006
Pozarządowiec Nr 6/ 2006
Pozarządowiec Nr 7/2006
Pozarządowiec Nr 8/2006
Pozarządowiec Nr 9/2006
Pozarządowiec, listopad nr 7(91) 2007
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Pozarządowiec, kwiecień nr 4(94) 2008
Pozarządowiec, czerwiec nr 5(95) 2008
Pozarządowiec, październik-listopad nr 7 (97) 2008
Pozarządowiec styczeń nr 1 (98) 2009
Pozarządowiec nr 2/2010
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem
Pracuj w org
Praktyczny Poradnik Zarządzania Różnorodnością Wiekową
Prawne warunki działania organizacji pozarządowych
Prawo a partycypacja publiczna
Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna
Prawo zamówień publicznych
Prezentacja. Przedstaw własną propozycję, dowiedź swojej racji, przekonaj ludzi
Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public
relations?
Procedury refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Produkty regionalne i tradycyjne
Program operacyjny. Kapitał ludzki
Programy szkoleniowe realizowane w projekcie PRR "Na Fali"
Projekt. Od pomysłu do realizacji
Pro-MOC-ja Reklama i public relations w małej firmie
Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka
Przedsiębiorczość społeczna a walka z bezrobociem. Problemy psychologiczne
Przedsiębiorczość społeczna. Projekt realny czy utopia
Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym
Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów
Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do
finansowania z EFS
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Przestrzenie ukrytego potencjału rynku pracy. Budowa kapitału społecznego w regionie kujawskopomorskim
Przewodnik administracyjno- finansowy Programu Leonardo da Vinci. Projekty wymian i staży. Wersja
2005
Public Relations
Public relations instytucji użyteczności publicznej
Public relations miast i regionów
Public relations w administracji publicznej
Public relations w internecie
Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Public relations-narzędzia przyszłości
Puls Kujawsko- Pomorski Nr 3(28)/ Nr 4(29) lipiec- grudzień 2006
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
Raport Końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych
Raport o finansowaniu organizacji pozarządowych przez samorządy województwa warmińskomazurskiego w roku 2008
Raport z realizacji Kampanii Społecznej "1% na rzecz organizacji pożytku publicznego"
Raport z realizacji przez partie polityczne obietnic wyborczych dotyczących społeczeństwa
obywatelskiego w V kadencji Parlamentu (2005-2007)
Razem możemy więcej. Poradnik ekonomii społecznej
Rekrutacja i selekcja personelu
Resume.gazeta.ngo.pl Pismo organizacji pozarządowych. 2004
Resume.gazeta.ngo.pl Pismo organizacji pozarządowych. 2006
Roczniak nr 6 Społeczności lokalne - zmierzch czy renesans
Rola partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet
Rozliczanie wynagrodzeń w 2009 roku z ewidencją księgową
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich
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Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie
Sąsiad sąsiadowi sąsiadem
Sedno-Most nr 1 (98) 2009
Sedno-Most nr 2 (96) 2008
Sedno-Most nr 3 (94) 2007
Sedno-Most nr 3 (97) 2008
Segregator informacyjny "Na zdrowie- Europa"
Sieci czy struktury. Dialog społeczny na poziomie regionalnym
Sieć Splot
Siła zespołów
Siła wspólnoty/Dobre praktyki Ekonomii Społecznej
Socjologia dobroczynności
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS)
Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym
Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governance
Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007
Spółdzielnia socjalna 4/2008
Sprachanimation. Animacja językowa
Standaryzacja procesów zarządzania personelem
Stowarzyszenia i fundacje
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR)
Studiowanie to wyzwanie ... Czyli jak zdobyć indeks w Europie
System współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Praktyczny przewodnik
Szkolenia pracowników a rozwój organizacji
Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku
Sztuka skutecznego porozumiewania się
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Szybkie łącze z klientami Marketing Internetowy
Świadczenie usług społecznych
Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne
Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi praktykami
The social economy in Poland
Toruń dostępny. Informator dla osób niepełnosprawnych
Trener i mentor
Trzeci Sektor Nr 6/ 2006 (Rzecznictwo i lobbing)
Trzeci Sektor Nr 7/2006 (Finanse organizacji pozarządowych)
Trzeci sektor Nr 8/2006 ( Debata o organizacjach pozarządowych)
Trzeci sektor w UE
Trzeci sektor. Nr 3/2005 (Partnerstwo czy konkurencja?)
Trzeci sektor. Nr 4/ 2005 (Zatrudnienie i wolontariat)
Trzeci sektor. Nr 5/ 2006 (Wizerunek organizacji pozarządowych)
Tutoring - doświadczenia pilotażowej edycji Programu Liderzy
Twinning- współpraca miast bliźniaczych
Twoja rola w zespole
Tygodnik Powszechny nr 26 (3077) 29 czerwca 2008
U progu zmian. Pięć lat Ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie
Udział OFOP-u w konsultacjach społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podsumowanie
Ukierunkowany rozwój albo dryf. Perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy
Ulotka TŁOK
Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach
Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich 8/2007
VI OFIP
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W budowie... Obywatelstwo, młodzież, Europa- pakiet szkoleniowy nr 7
W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich
W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji.
Warszawski Ruch Społecznikowski
Warsztaty- skuteczna forma nauki. 80 porad dla moderatorów
Webwriting Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu
Więcej niż bizn[ES]. Analiza potencjału kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej 2013
Więź kwiecień-maj 2008 4-5
Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej czyli: nowe podejście do nienowych problemów
Wojownik SEO Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach
Wolontariat 02/02 2008
Wolontariat 02/06 2009
Wolontariat 03/03 2008
Wolontariat 04/04 2008
Wolontariat 01/05 2009
Wolontariat studencki- ulotka
Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej
Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka
Wolontariat, filantropia i 1% Raport z badań 2005
Wolontariusze w akcji- program młodzież
Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny
Wspak
Wspólnota nr 20/870 17 maja 2008
Wspólnota nr 22/872 31 maja 2008
Wspólnota specjalne wydanie monograficzne 29 grudnia 2007
Współpraca z otoczeniem
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Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009.Raport z badań
Wszystko o pieniądzach w organizacjach pozarządowych
Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych
Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a
społeczeństwo obywatelskie
Wytrzymać dotację
Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, wyd. 2 uzupełnione
Z nami łatwiej czyli infrastruktura trzeciego sektora
Zabawy integracyjne cz.1
Zabawy integracyjne cz.2
Zabawy integracyjne cz.3
Zabawy integracyjne cz.4
Zabawy integracyjne cz.5
Zabawy integracyjne cz.6
Zachowania organizacyjne
Zakładamy fundację
Zarzadzanie organizacją pozarządową
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie organizacją- pakiet szkoleniowy nr1
Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem- pakiet szkoleniowy nr3
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
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Zarządzanie, planowanie i ocena własnych działań
Zasadnicze elementy szkolenia- pakiet szkoleniowe nr 6
Zasady oceny projektów w otwartych konkursach grantowych Unii Europejskiej czyli jak z sukcesem
przygotowywać projekty
Zasady skutecznego przywództwa
Zasady wychowania w organizacji
Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera. Poradnik praktyczny
Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i funduszu spójności na lata 20072013
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Zbiórki publiczne
Zielone miejsca pracy
Złota setka Pomorza i Kujaw 2007
Zmierzyć niezmierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Poradnik dla organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Zrób biznES-przewodnik dla przedsiębiorców społecznych po współpracy z biznesem
Zróbmy porządek w świecie mody
Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych
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