Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
„Tłok” w roku 2009

PROJEKTY zrealizowane

1. WIW - Wiedza Informacja Współpraca

W grudniu 2008 r. rozpoczęto realizację projektu, który trwał do końca lipca 2009 r.

CEL OGÓLNY
Celem projektu było podniesienie w ciągu 8 m-cy poziomu wiedzy na temat demokratyzacji
poprzez przygotowanie przedstawicieli/ek organizacji i samorządów do podejmowania
partnerskich inicjatyw oraz wypracowanie 3 projektów partnerskich (pozarządowosamorządowych) w społecznościach lokalnych naszego województwa.

- powstały 3 reportaże TV poświęcone partnerstwom i 1 debata TV w celu promocji
współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi z regionu,
- 1 publikacja „WIW - Wiedza Informacja Współpraca. W stronę prawdziwego partnerstwa”, w
nakładzie 600 sztuk - przewodnik-podręcznik - obejmuje praktyczne i teoretyczne
wiadomości, umożliwiające wdrażanie partnerstw i projektów partnerskich,
- wydano 32 numery newslettera z informacjami o bieżących konkursach grantowych,
-udzielonych
-powstały

zostało
3

69

porad

partnerskie

przedstawiclom/kom

projekty

finansowane

organizacji
ze

pozarządowym,

środków

PO

KL,

- wypracowane zostały modele partnerstwa w 3 gminach - celem wspólnej pracy było
przygotowanie i wypracowanie metod, modułów i zasad pracy, które będzie można
wykorzystać do budowy kolejnych partnerstw lokalnych w samorządach gminnych,
- przeszkolonych zostało 11 przedstawicieli/ek samorządów z województwa z zakresu
tworzenia partnerstwa lokalnego,
-

przeszkolonych

zostało

12

przedstawicieli/ek

samorządów

z

województwa

z zakresu określania problemów społecznych w środowisku – tworzenia mapy zasobów i
potrzeb,
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- powstał zalążek Forum Pełnomocników,
-

przeszkolonych

zostało

65

przedstawicieli/ek

organizacji

pozarządowych

z tworzenia projektów partnerskich i finansowania projektów, przyczyniło się to do
wzmocnienia sektora ngo i przygotowało mniejsze organizacje do podejmowania inicjatyw
partnerskich

wewnątrz

sektora

i

partnerstw

międzysektorowych;

-przeszkolonych zostało 23 przedstawicieli/ek samorządów i organizacji pozarządowych z
województwa z zakresu współtworzenia serwisu kuj-pom.ngo.pl, korespondenci lokalni
informują i będą informować o lokalnych przedsięwzięciach podejmowanych przez
samorządy i organizacje pozarządowe;

X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych, 5.06.2009 zorganizowano w
partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w której udział wzięło
276 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego
(GOPSy i MOPSy) z terenu województwa. W trakcie panelu poświęconego projektowi odbyła
się prezentacja wyników działań oraz promocja publikacji „Wiedza informacja Współpraca. W
stronę prawdziwego partnerstwa”, którą otrzymał każdy uczestnik Forum. Drugą częścią
Forum był Jarmark Obywatelski, podczas którego zaprezentowało się 26 organizacji na
specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach. Prezentujące się ngo zostały wybrane
przez komitet organizacyjny na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Sesja plenarna odbyła się w Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa. Forum otworzył
marszałek Piotr Całbecki. Osoby zasłużone dla organizacji imprezy w latach poprzednich
otrzymały jubileuszowe statuetki. Na forum zaprezentowały się partnerstwa stworzone i
animowane w ramach projektu „Wiedza Informacja Współpraca”. Przedstawiły one
koncepcje swojego współdziałania oraz opowiedziały o roli partnerstwa międzysektorowego
w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, o jego dobrych i złych stronach. Kolejnym
elementem

forum

była debata

panelowa

„Wczoraj,

jutro

i

dziś

społeczeństwa

obywatelskiego”, z udziałem znaczących postaci związanych z trzecim sektorem i ludzi
pracujących na jego rzecz – szefów organizacji pozarządowych i wolontariuszy,
samorządowców i przedstawicieli instytucji rządowych. Forum uświetnili swoim występem:
Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz orkiestra "Campanella".
Po południu w kompleksie Muzeum Etnograficznego odbył się Jarmark Obywatelski,
podczas którego zaprezentowały się pozarządówki Kujaw i Pomorza. Były kiermasz
rękodzieła, pokazy obrzędów i regionalnych kulinariów oraz prezentacje różnych form
aktywności ngo-sów (od jogi po punkt informacyjny Związku Harcerstwa Polskiego i punkt
ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża). Na scenie wystąpiły regionalne zespoły
muzyczne, taneczne i cyrkowcy.
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Debata

na

temat

obywatelskiej

kondycji

polskiego

społeczeństwa

z udziałem działaczy pozarządowych z całego kraju i otwarty Jarmark Obywatelski w
kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu stanowiły dwa najważniejsze wydarzenia X
Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Wartość dodana projektu:
a) partnerstwa
To promocja partnerstwa w telewizyjnym wojewódzkim serwisie informacyjnym „Zbliżeniach”
na antenie TVB. Powstanie

strona internetowej jednego z partnerów www.linowo.pl. W

partnerstwie golubsko-dobrzyńskim podjęto działania na rzecz nowej grupy odbiorców, jakim
jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. W partnerstwie toruńskim szkoła
podjęła decyzję o powołaniu stowarzyszenia wraz z nauczycielami, którzy zaangażowali się
w partnerstwo w liczbie 5 osób. Wszyscy członkowie partnerstw złożyli wnioski do Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.

b) pełnomocnicy
Powstała

koncepcja

powołania

Forum

Pełnomocników

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego, które byłoby płaszczyzną wymiany doświadczeń i współpracy osób
zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z ramienia samorządu. W tym
celu

na

początek

założono

forum

internetowe

dostępne

pod

adresem:

http://pelnomocnicy.phorum.pl/index.php

c) organizacje
29 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie pt. „Współpraca między organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Doświadczenia niemieckie i polskie”, które dało początek pracom nad
powołaniem platformy współpracy organizacji socjalnych w województwie. Spotkanie zostało
zorganizowane przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK wraz z Biurem Pełnomocnika ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzką Radą Organizacji Pozarządowych. W seminarium
udział wzięli przedstawiciele niemieckich organizacji pozarządowych, Pan Eberhard Jüttner i
Pani Gabriele Girke, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie działań
podejmowanych na rzecz grup defaworyzowanych, pan Krzysztof Balon, dyrektor
Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej oraz przedstawiciel Wspólnoty
Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, pan Bartłomiej Głuszak. W spotkaniu
uczestniczyło 14 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji socjalnych z woj. kujawskoKujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok“
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pomorskiego.
Osoby odpowiedzialne za projekt WIW:
Ewa Kwiesielewicz, Agnieszka Prokopczuk
Projekt był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2. Pogotowie NGO
Od 31.03.09 do 31.05.09 realizowany był projekt pod nazwą „Pogotowie NGO”, w ramach
którego zorganizowano 3 szkolenia z zakresu tworzenia projektów (31.03-01.04.09 i 78.04.09 w Toruniu i 25.05 w Starostwie Powiatowym w Rypinie). 31 osób zostało
przeszkolonych z zakresu diagnozy problemu, formułowania celu, projektowania działań,
budżetowania, ewaluacji projektu.

Zadanie dofinansowano przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3. Seminarium „System prawny wolontariatu w Polsce”
28 maja 2009 roku w Bydgoszczy odbyło się seminarium „System prawny
wolontariatu w Polsce” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pana
Konstantego Dombrowicza.
Seminarium adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych, ośrodków pomocy społecznej, szkół współpracujących lub chcących
rozpocząć współpracę z wolontariuszami oraz przedsiębiorstw rozwijających wolontariat
pracowniczy.
W czasie seminarium odbyły się cztery panele szkoleniowe dotyczące prawnego
wymiaru współpracy z wolontariuszami.
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1. Wolontariusze w organizacjach pozarządowych – perspektywa prawna.
2. Wolontariat w ośrodku pomocy społecznej.
3. Prawne aspekty wolontariatu w szkole.
4. Ubezpieczenia a wolontariat (panel dla wszystkich uczestników seminarium).

W seminarium uczestniczyło 114 osób.
Seminarium realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych.

Opiekun
wolontariatu w
Polsce

3. Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej
Od 1 września 2009 roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „Tłok” wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy
realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej”.
Celem głównym jest promowanie i rozwijanie w ciągu 16 m-cy instytucji es w woj.
kujawsko-pomorskim

jako

skutecznej

formy

integracji

społeczno-zawodowej

i

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez przygotowanie 734 uczestników/czek z
sektora i otoczenia es, gdzie 60% stanowią kobiety.
Działania podjęte w 2009 roku w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Ekonomii Społecznej:
Utworzono 3 Inkubatory Ekonomii Społecznej (w Płużnicy, Radziejowie i Toruniu), w
ramach których udzielono 89 porad z zakresu tworzenia, funkcjonowania organizacji,
prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, tworzenia stron www, promocji dla
przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z województwa.
12

października

odbyło

się

spotkanie

organizacji

socjalnych

z województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkanie przybyło 21 przedstawicieli/ek
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z naszego województwa. Zaś 28
listopada odbyły się warsztaty diagnozujące współpracę między organizacjami socjalnymi. W
efekcie pracy z organizacjami powstała Ekspertyza na temat poziomu współpracy
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z organizacjami socjalnymi.

W

dniach

17-18

listopada

oraz

2-3

grudnia

zorganizowano

szkolenia

z finansów w organizacji, w których udział wzięło 36 przedstawicieli/ek organizacji
pozarządowych z terenu województwa. Tematyka szkolenia dotyczyła księgowości i
sprawozdawczości oraz związanych z tym regulacji prawnych, a także zarządzania
finansami. Uczestnicy/ki w praktyczny sposób mogli/ły nauczyć się konstruować bilans,
rachunek wyników, oraz przykładowy plan kont.
W

dniach

12-13

grudnia

odbyło

się

pierwsze

z

cyklu

4

szkoleń

w ramach Szkoły Ekonomii Społecznej, w którym udział wzięło 15 osób. Tematem szkolenia
były regulacje prawne oraz źródła finansowania podmiotów działających w obszarze
ekonomii społecznej.
Wysłano

17

numerów newslettera

zawierającego

informacje

o dostępnych

funduszach oraz ofertę szkoleniowo-doradczą z zakresu ekonomii społecznej.
Wyprodukowano
województwa

dwa

filmy

kujawsko-pomorskiego,

poświęcone

podmiotom

prezentujące

ekonomii

działalność

społecznej

Fundacji

z

Kreatywnej

Edukacji oraz Spółdzielni Socjalnej „Eko-mat”.
Przygotowano i opublikowano na stronach www.ekonomiaspoleczna.pl

oraz

www.tlok.pl opisy dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego: Spółdzielni Socjalnych „Od Nowa”, „Eko- mat” i „Elles”, Zakładu
Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

4. Projekt "Aktywna Kobieta w Gminie”
W okresie od 1.09.2009-28.02.2010 realizowany jest na terenie Gminy GolubDobrzyń projekt „Aktywna Kobieta w Gminie”, adresowany do Liderek społeczności
lokalnych z Gminy Golub-Dobrzyń. Uczestniczki tworzą „tandemy sąsiadek“ - pary
aktywnych kobiet mieszkających na terenie tego samego sołectwa. 13 Pań wspólnie
uczestniczy

w

4

szesnastogodzinnych

szkoleniach,

zdobywając

wiedzę

i umiejętności z zakresu:
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• animacji lokalnej,
• budowania partnerstw lokalnych,
• tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy,
• zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Człowiek – najlepsza inwestycja

5. Dobre Praktyki na obszarach wiejskich – doświadczenia i perspektywy
W listopadzie 2009 roku odbyły się trzy seminaria z cyklu „Dobre Praktyki na
obszarach wiejskich - Doświadczenia i Perspektywy” realizowane w ramach środków
KSOW.

Spotkania

odbyły

się

we

wsiach

Pływaczewo,

Wielgie

i Sadłowo. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 127 przedstawicieli i
przedstawicielek organizacji pozarządowych, inicjatyw lokalnych, w tym KGW oraz
JST z 19 gmin z 6 powiatów.
Seminaria służyły zapoznaniu się z Dobrymi Praktykami realizowanymi głównie w
ramach Poakcesyjengo Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, jak również
dokonaniu analizy zasobów w społecznościach lokalnych, określeniu kierunków
kolejnych

działań

oraz

zapoznaniu

ze

źródłami

finansowania

PO KL na rok 2010.
11.12.2009 w ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w dwóch wioskach
tematycznych:

w Grzybowej

w Krzywogońcu

oraz

Ptasiej

w Adamkowie,

w której wzięło udział 48 osób, które mogły poznać sposób funkcjonowania wsi,
tworzenia i sprzedaży usług i produktów. Podsumowaniem wszystkich działań z
zakresu dobrych praktyk jest kalendarz na rok 2010, który prezentuje 12 ciekawych
inicjatywach i produktów lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim, wydany w
nakładzie 1000 egzemplarzy.
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6. Seminarium pn. „Rola ekonomii społecznej w rozwoju aktywnej
integracji – Dobre Praktyki”
8.12.2009 r. w Szkole Leśnej na Barbarce Ośrodek TŁOK na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przygotował seminarium pn. „Rola
ekonomii społecznej w rozwoju aktywnej integracji – Dobre Praktyki”, w którym udział
wzięło

66

przestawicieli/lek

ośrodków

pomocy

społecznej

i

organizacji

pozarządowych.
Seminarium było okazją do zapoznania się z ekonomią społeczną w Europie i w
Polsce na przykładzie

rozwiązań Fundacji i Stowarzyszenia „Być Razem”

z

Cieszyna, Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska”, Spółdzielni Socjalnej
„Od Nowa" z Chełmna. W ramach seminarium zostały omówione instrumenty
finansowania

es,

w

tym

Plan

Działania

Priorytetu

VII

w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2010. Po seminarium odbyły się
warsztaty rękodzielnicze, m. in. celem zapoznania z ofertą podmiotu es.
Seminarium zrealizowano w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3
przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia.
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