Sprawozdanie merytoryczne z działalności
KujawskoKujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych “Tłok” w roku 2007

PROJEKTY realizowane
W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej
- punkt konsultacyjny w województwie kujawskokujawsko-pomorskim
Celem projektu było wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii
społecznej (ES) poprzez określaniu jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału
uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisano
wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz
wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej
grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
Regionalny Infopunkt:
Podstawową funkcją regionalnego Infopunktu było:
1. Udzielanie informacji dotyczących:
a. specyfiki ekonomii społecznej,
b. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
c. aspektów

prawnych

związanych

z

tworzeniem

i

zarządzaniem

podmiotami ekonomii społecznej,
2. Pomoc dla funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej:
a.

prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu ekonomii społecznej,

b. tworzenia podmiotów gospodarki społecznej,
c.

zarządzanie

podmiotami

gospodarki

społecznej

w

aspekcie

finansowym, księgowym i prawnym;
Realizator Programu: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
Osoba odpowiedzialna: Jacek Gądecki
3 grudnia 2007 roku miała miejsce konferencja realizowana w ramach
projektu

“W

poszukiwaniu

polskiego

modelu

ekonomii

społecznej”.

Konferencja prezentowała praktyczne, finansowe i teoretyczne zagadnienia
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związane z możliwościami tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce.
Ekonomia społeczna może być szansą dla:
•

osób indywidualnych, dając szanse na porzucenie pozycji klienta,
osoby zależnej od pomocy innych (także od pomocy ze strony
systemu pomocy społecznej i organizacji pozarządowych) i stanie się
samodzielną jednostką zdolną do zadbania o los swój i swoich
najbliższych,

•

organizacji pozarządowych i jednostek pomocniczych samorządu,
dając szanse na znalezienie środków na własne działania odchodzenie
od postawy ‘wyciągniętej ręki’,

•

całych społeczności, dając umiejętność samodzielnego formułowania
strategii rozwojowych opartych na własnych zasobach, realizujących
prawdziwą samorządność.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz
Portal regionalny
regionalny www.kujwww.kuj-pom.ngo.pl
Prowadzony był regionalny serwis internetowy w ramach portalu www.ngo.pl
dla organizacji pozarządowych z kujawsko-pomorskiego, gdzie publikowane
były wszystkie informacje ważne dla organizacji z naszego regionu.
Osoby odpowiedzialne: Mateusz Kucz, Michał Piotrowski
II edycja - Akcja Akacja
Akcja Akacja polegała na przyznaniu nagrody kobietom, które w sposób
wyjątkowy

przyczyniły

się

do

rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego

i wspólnot lokalnych. W znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach
miejskich, dla każdej zwyciężczyni, zasadzono drzewo akacji, jako symbol
wkładu kobiet w rozwój środowisk lokalnych (w Toruniu przy Alei 500-lecia).
Mamy nadzieję, że po kilku latach w wielu miastach Polski powstaną aleje
akacji doceniające wysiłek i promujące uczestnictwo kobiet w życiu
publicznym.
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Anielska, Michał Piotrowski
VIII
VIII Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych.
Było to najważniejsze w roku wydarzenie środowiska liderów działań
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społecznych,

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

lokalnych

samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W konferencji
wzięło udział około 300 osób z całego woj. kujawsko-pomorskiego.
Osoby odpowiedzialne: Jacek Gądecki, Ewa Kwiesielewicz,
II edycja Akcji ‘Masz Głos – Masz Wybór’
Głównym celem akcji było zweryfikowanie obietnic wyborczych po roku od
wyborów

samorządowych. Wstępnie przedstawiciele Ośrodka

poprosili

Prezydenta Miasta Torunia o wskazanie działań, które będą przez jego
administrację wykonane do końca I roku kadencji. Przeprowadzono działania
monitorujące

postęp

prac

wymienionych

w

deklaracji,

jak

również

przygotowano i przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami miasta Toruń.
Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki monitoringu, jak również
miała miejsce debata z Prezydentem Michałem Zaleskim.
Osoby odpowiedzialne: Martyna Pańczak, Miłosz Ukleja, Michał Piotrowski.
Szkolenie - dostęp do informacji publicznej
Przeprowadzono szkolenie w ramach ogólnopolskiego 'Tygodnia Dostępu do
Informacji

Publicznej'

przygotowane

przez

Kujawsko-Pomorski

Urząd

Marszałkowski, Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej oraz
Kujawsko-Pomorski Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 27
września 2007 r. Podczas warsztatów przybliżono formalne obwarowania
dostępu do informacji publicznej, oznaczono co jest, a co nie informacją
publiczną, o której udostępnienie można prosić w urzędzie.
Osoba odpowiedzialna: Michał Piotrowski
„Aktywna Kobieta na wsi“
Projekt trwał siedem miesięcy (marzec-wrzesień 2007) i był adresowany do
Sołtysek

oraz

Liderek

społeczności

lokalnych

z

powiatu

golubsko-

dobrzyńskiego. Uczestniczki tworząc „tandemy sąsiadek“ - pary aktywnych
kobiet mieszkających w sąsiedztwie wspólnie uczestniczyły w szkoleniach.
Podczas 4 czterodniowych sesji szkoleniowych uczestniczki zdobyły wiedzę i
umiejętności z zakresu:
•

animacji lokalnej,
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•

tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy,

•

zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,

•

budowania partnerstw lokalnych.

Szkolenia

były

prowadzone

przez

doświadczonych,

certyfikowanych

trenerów-praktyków z organizacji pozarządowych z całej Polski (z Sieci
Wspierana Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz z Centrum Aktywności
Lokalnej).
Osoby odpowiedzialne: Ewa Kwiesielewicz, Michał Piotrowski
BANK CZASU
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” we
współpracy z Toruńskim Uniwersytetem III Wieku robił wszystko, by
stwierdzenie „czas to pieniądz" było znowu aktualne.
Idea Banku Czasu* polega na tym, że członkowie banku dzielili się swoim
wolnym czasem z innymi. Czas był tu walutą, którą każdy z członków Banku
mógł zaoferować innym.
Bez

względu

uczestnicy

na

Banku

wiek,
Czasu

wykształcenie,
ujawniali

zamożność,

pewne

status

umiejętności,

małżeński,
które

były

wykorzystywane, aby pomóc innym. Byli wśród nich nauczyciele, księgowi,
hydraulicy, studenci z różnych kierunków, osoby znające się na komputerach
albo robieniu ciast.
W naszej wersji Banku Czasu – projekcie „Bank Czasu Seniora, Juniora
i Dziecka”, starano się łączyć wiedzę i umiejętności seniorów z potrzebami
organizacji, instytucji i osób, które potrzebują pomocy wolontariuszy.
Problem polegał na tym, że wiele potrzebujących osób i organizacji, które
chętnie przyjęłyby pomoc, nie wiedziało gdzie jej szukać. Wiele osób
starszych mogło zaoferować nie tylko swój czas, ale i bardzo konkretne
umiejętności oraz wiedzę. W ten sposób można było na przykład zapewnić
opiekę dla dzieci w świetlicach, zaoferować młodym korepetycje, dorosłym
nauką języków. W praktyce, jak to wynika z doświadczenia podobnie
działających Banków Czasu, bezgotówkowa współpraca przynosiła wiele
dobrego i to przy użyciu niewielkich środków. Przyczyniła się też do
integracji międzypokoleniowej.
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Osoby odpowiedzialne: Ewa Kwiesielewicz, Paweł Chrustowski
„Wolontariat Biznesu”
Był to program w którym pracownicy znanych firm, pracowali jako
wolontariusze

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

instytucji

publicznych. Świadczyli różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących,
wykorzystywali swoje kompetencje zawodowe, a jednocześnie rozwijali
talenty w innych dziedzinach. Firma wspierała pracownika w tych działaniach
– w zależności od swej kultury organizacyjnej: przekazując pomoc rzeczową,
wspierając logistycznie lub finansowo. Program ten był ogniwem łączącym
firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne w pracy na rzecz
społeczności lokalnej.
W ramach programu Wolontariat Biznesu zachęcano do podjęcia współpracy
z pracownikami - wolontariuszami z firm partnerskich, tj. Commercial Union,
Telekomunikacji Polskiej,
Polskiej, CitiBanku
CitiBanku Handlowego,
Handlowego, Provident.
Provident.
Organizacja chcące współpracować z wolontariuszami przygotowały na ich
przyjęcie:

wyznaczoną

osobę,

która

zajmowała

się

współpracą

z wolontariuszami, tzw. Koordynator Wolontariuszy.
Organizacja przygotowały ofertę dla wolontariuszy. Zależało nam na opisie
działań i wydarzeń, w które mogliby włączyć się wolontariusze. Oferta
zawierała dokładnie opisaneczynności, które ma wykonywać wolontariusz,
oczekiwania

co

do

wolontariusza

(predyspozycje,

cechy

charakteru,

umiejętności) oraz czas realizacji zadania (wydarzenie, współpraca ciągła –
liczba godzin w miesiącu).
Program realizowany był przez Warszawskie Centrum Wolontariatu,
Wolontariatu którego
partnerem w regionie był Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „Tłok”.
„Tłok”
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz
Pracownia Umiejętności
Projekt był lokalną odsłoną ogólnopolskiej inicjatywy mającej na celu
aktywizację młodzieży z miejscowości do 30 000 mieszkańców. Zostało
przygotowanych i przeprowadzonych 17 projektów, które finansowane były
ze środków: przekazanych przez Akademię Rozwoju Filantropii, pozyskanych
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od lokalnych samorządu z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, z Sieci SPLOT –
grantu rozwojowego Fundacji Motta, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz
wkładu osób prywatnych i przedsiębiorców.
Kilka inicjatywy podejmowanych przez młodzież adresowanych było do
całych społeczności, np. reportaże na temat życia osób niepełnosprawnych
emitowane prze lokalną telewizję kablową, festyny, występy kabaretu i grup
tanecznych,

rozgrywki

sportowe,

wystawy

fotograficzne

oraz

strona

internetowa jednej z miejscowości. W tych wszystkich przedsięwzięcia
pośrednio lub bezpośrednio mogli uczestniczyć mieszkańcy społeczności
lokalnej. Uczestnictwo w tych inicjatywach stworzyło szansę na zapoznanie
się z nową tematyką, poszerzyło, a niejednokrotnie stworzyło ofertę
kulturalno-sportową, co sprzyjało również integracji mieszkańców, a przede
wszystkim pozwoliło dostrzec im twórczy potencjał młodzieży.
W działania grup młodzieżowych włączyło się wiele osób-pracowników
instytucji, lokalna TV, którzy jako doświadczeni wolontariusze mogli
podzielić

się

swoim

doświadczeniem

z

młodzieżą.

Grupie

Kabaret

Nałogowych Komediantów udało się pozyskać sponsora w środowisku
lokalnym, który zafundował tablicę informacyjną kabaretu.
Na sukces przedsięwzięcia złożyło się kilka czynników:
- współpraca, jaką udało się nawiązać z władzami lokalnymi, przekonać
samorządy do współfinansowania

Pracowni, pozwoliło

to

zgromadzić

znaczną część środków, jak również pomogło w uwiarygodnieniu Ośrodka,
jak i przedsięwzięcia, w oddalonym o 40 km. od Torunia powiecie,
- współpraca z lokalnymi NGO, pomogła w promocji przedsięwzięcia,
- indywidualne kontakty z nauczycielami – na etapie ogłoszenia konkursu pomogły w realizacji spotkań informacyjno-promocyjnych na terenie szkół,
jak również na etapie realizacji nauczyciele wspierali młodzież w działaniach.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz
3xP
Celem projektu 3xP była budowa Prawdziwych Partnerstw na poziomie
lokalnym

oparta

o

ocenę

jakości

Przygotowano

przedstawicieli/ek

województwa

kujawsko-pomorskiego

partnerstw

organizacji
do

i

międzysektorowych.

samorządów

podejmowania

z

terenu

partnerskich

inicjatyw dla społeczności lokalnych naszego województwa.
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•

Przygotowano organizacji do partnerstwa, wsparcie polegało na:
dostarczaniu aktualnych informacji, doradztwie dla organizacji oraz
szkoleniach,

•

Nawiązano współpracę z 12 przedstawicielami/kami samorządu
odpowiedzialnymi

za

kontakty

z

organizacjami

pozarządowymi

(szczebel powiatu i gminy),
•

Zbadano (poprzez analizę programów współpracy) poziom i jakość
współpracy

między

wszystkimi

samorządami

a

organizacjami

w województwie oraz opublikowano wyniki tego monitoringu wraz
z rekomendacjami.
Osoby odpowiedzialne: Ewa Kwiesielewicz, Jacek Gądecki, Mateusz Kucz
MAGAZYN SPOŁECZNY - POMÓŻ SOBIE
W ramach tego projektu informowano o problemach, które dotykają
regionalną społeczności Kujaw i Pomorza. Dzięki przygotowaniu i emisji 4
programów telewizyjnych informacja dotarła do ok. 600 000 mieszkańców
województwa. W programach wskazano również, odpowiednio dla tematu,
organizacje zajmujące się rozwiązywaniem wybranego problemu.
Realizowano również pomoc doradczą podczas dyżurów w Ośrodku TŁOK.
Skorzystało z niej 25 osób/instytucji.
Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Niemożliwych MOTYKA oraz Telewizją Polską Oddział w Bydgoszczy.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz

Zatwierdzono dnia 24 czerwca 2008 roku
Podpis

Nazwisko, funkcja
Jacek Gądecki – Prezes

……………………………………

Ewa Kwiesielewicz – Wiceprezes

……………………………………

Małgorzata Pietrowicz - Skarbnik

……………………………………
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