Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych “Tłok” w roku 2008

PROJEKTY realizowane

Strefa Ekonomii Społecznej – SES

Projekt realizowany był od lutego do stycznia 2008 roku w partnerstwie z:
 Stowarzyszeniem Amicus- Przyjaciel przy CIS TOR w Toruniu
 TVP oddz. w Bydgoszczy
 Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 Fundacją na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS,
 Fundacją Instytut Spraw Publicznych
 Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
Projekt służył promowaniu rezultatów wypracowanych podczas wdrażania Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL przez Partnerstwa (poprzez seminaria, szkolenia, programy
telewizyjne i radiowe, artykuły prasowe, kolportaż Atlasu Dobrych Praktyk),
w których skład wchodziły organizacje partnerskie (Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych, Fundację Synapsis, Fundację ISP, Centrum TRATWA).
Rezultaty szczegółowe działań
Rezultaty ilościowe:
•

Wyprodukowano i wyemitowano w TVP Bydgoszcz trzy, 20 min. programy
poświęcone promowaniu ekonomii społecznej i inicjatyw podjętych w tym
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zakresie przez partnerstwa IW EQUAL. Programy obejrzało 60.000 osób (dane
dot. oglądalności w zaproponowanym paśmie),
•

Wyprodukowano i wyemitowano w Radiu PIK trzy, 10 min. programy poświęcone
promowaniu ekonomii społecznej i inicjatyw podjętych w tym zakresie przez
partnerstwa IW EQUAL. Audycji wysłuchało ok. 50.000 osób (dane dot.
słuchalności w zaproponowanym paśmie),

•

Przygotowano i opublikowano 2 artykuły w Gazecie Pomorskiej,

•

Rozpowszechniono Dobre Praktyki przy pomocy m.in. „Atlasu dobrych praktyk”,

•

Zorganizowano 9 seminariów lokalnych popularyzujących inicjatywy IW EQUAL
w zakresie ekonomii społecznej dla 228 uczestników z różnych sektorów,

•

Zorganizowano 2 wizyty studyjne, w trakcie których 83 przedstawicieli JST i NGO
zapoznało się z metodologią i rezultatami projektów partnerskich na miejscu
realizacji projektu,

•
•

Udzielono 50 konsultacji w zakresie ES,
Rozdystrybuowano 1000 ulotek upowszechniających informacje o realizowanym
projekcie, IW EQUAL w zakresie ES oraz o podstawach ES,

•

Przeszkolono 228 przedstawicieli/ek samorządów, organizacji pozarządowych
z zakresu podstaw ekonomii społecznej, w oparciu o doświadczenia oraz
programy szkoleniowe powstałe w ramach Partnerstw IW EQUAL,

•

Przeszkolono 30 przedstawicieli/ek samorządów i organizacji pozarządowych
z zakresu powoływania podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnej
i CIS/KIS,

•

Poinformowano 228 przedstawicieli/ek samorządów, organizacji pozarządowych
oraz osób indywidualnych o podstawowych zagadnieniach dot. ES i dobrych
praktyk Partnerstw IW EQUAL w tym zakresie.

Rezultaty jakościowe:
•

Poszerzono krąg odbiorców ekonomii społecznej oraz włączono ich do nurtu
działań samorządowo- pozarządowych,

•

Nawiązano współpracę ze starostami powiatowymi w Nakle nad Notecią, Tucholi
i Brodnicy oraz z MOPRem we Włocławku, która będzie rozwijana w kolejnych
działaniach Ośrodka,

•

Ośrodek stał się bardziej rozpoznawalny i identyfikowalny jako podmiot
świadczący usługi w zakresie Ekonomii Społecznej,

•

Zbadano

potrzeby

szkoleniowe

w

zakresie

ekonomii

społecznej

wśród

beneficjentów projektu, co umożliwiło przygotowanie przez Ośrodek kolejnego
projektu,

który

stanowić

będzie

kontynuację

upowszechniania

zagadnień

z obszaru ekonomii społecznej.
Osoby odpowiedzialne:
Ewa Kwiesielewicz, Michał Piotrowski
Finansowanie ze środków IW EQUAL
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Konferencja PROMES/IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

W piątek 06 czerwca 2008 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się IX edycja
Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Organizatorami Forum byli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Forum było współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz projektu PROMES. Honorowy
patronat nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Patronat
medialny sprawował portal www.ngo.pl.
Spotkanie otworzyła Dorota Wróblewska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu wraz z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, Romanem
Bickim p.o. dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. W sesji plenarnej udział
wzięli:
 Dorota Wróblewska – przekazała informacje o znaczeniu priorytetu VII PO KL dla
procesu integracji społecznej,
 Jacek Gądecki - referował czym jest ekonomia społeczna i jakie korzyści płyną
z wcielania w życie jej zasad,
 Małgorzata Ołdak z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej – przekazała wiadomości o programach, nad którymi pracuje jej
instytucja. Dotyczą one PO Kapitał Ludzki i skupiają się na propagowaniu
i wspieraniu ekonomii społecznej w Polsce,
 Arkadiusz Karwacki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
zaprezentował temat szans, jakie daje ekonomia społeczna na aktywację osób
korzystających ze wsparcia opieki społecznej,
 ksiądz Marek Borzyszkowski z Grudziądzkiego Centrum Caritas przekazał
praktyczne informacje o tym, jakie elementy złożyły się na sukces prowadzonego
przez niego Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej POMOST,
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 Ewa GłodowskaGłodowska-Morawska
Morawska,
ka Pełnomocnik Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego

ds.

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi

opowiedziała

o działaniach swojego biura oraz o budowaniu partnerstwa między Samorządem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego a organizacjami pozarządowymi,
 Łucja Andrzejczyk,
Andrzejczyk Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady
Organizacji

Pozarządowych,

przedstawiła

planowane

zmiany

w

Ustawie

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W drugiej części Forum odbyły się specjalistyczne warsztaty. Uczestnicy mogli
wybrać spośród czterech tematów:
 Marcin Skonieczka z Centrum Technologii Informacyjnych ‘e-Misja’ Płużnica
prowadził warsztaty z tworzenia biznesplanu w organizacji,
 Jadwiga Kowalska ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podzieliła się swoją
wiedzą o prowadzeniu księgowości w organizacji,
 Ewa GłodowskaGłodowska-Morawska i Marzena Kryńska,
Kryńska z Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu, wspólnie poprowadziły zajęcia na temat rozliczania dotacji ze środków
Samorządu Województwa,
 Natomiast Zbigniew Wejcman ze stowarzyszenia BORIS w Warszawie wyjaśniał, jak
przygotowywać dobre partnerstwo lokalne.
Podczas wszystkich warsztatów uczestnicy mieli szansę podzielić się z innymi
swoimi problemami oraz wspólnie zastanowić się nad ich rozwiązaniem.
IX Forum było sporym sukcesem. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród
osób działających na rzecz trzeciego sektora na terenie województwa kujawskopomorskiego. W forum wzięło udział 295 osób.
Osoby odpowiedzialne:
Ewa Kwiesielewicz, Michał Piotrowski
Finansowano ze środków IW EQUAL – w ramach Projektu PROMES – promocja
Ekonomii Społecznej.
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Odpowiedź[alność] Biznesu

Projekt realizowano w okresie sierpień 2008 – grudzień 2008
W

ramach

projektu

organizacje pozarządowe otrzymały

wsparcie

w

formie

kompleksowego pakietu szkoleń (I - regulacje prawne dotyczące wolontariatu,
współpraca z

wolontariuszami, specyfika

wolontariatu biznesu, II

– pisanie

i zarządzanie projektami, III – skuteczna komunikacja z biznesem, public relations
organizacji). Zdobyte w trakcie szkoleń kompetencje pozwalają organizacjom
nawiązać skuteczną współpracę z wolontariuszami/kami (również sektora biznesu).
a) wskaźnik produktu
•

udzielono 10 porad dla organizacji, instytucji i pracodawców,

•

30 firm zostało objętych badaniem na temat CSR,

•

przeprowadzono 6 szkoleń, łącznie dla 88 osób,

•

przeprowadzono 3 godzinne spotkania dla 15-20 osób/organizacji,
instytucji na temat CSR- wolontariat pracowniczy, łącznie dla 45-60 osób,

•

wydano 500 sztuk publikacji ‘Odpowiedzialność Biznesu – badanie
społecznej

odpowiedzialności

biznesu

w

województwie

kujawsko-

pomorskim 2008’.
b) wskaźnik rezultatu
•

zebrano rekomendacje na temat CSR w regionie,

•

przyczyniono

się

do

wzrostu

wiedzy

w

zakresie

współpracy

z wolontariuszami, pisania projektu, public relation,
•

wzmocniono potencjał organizacji,

•

ugruntowano wizerunek organizacji/instytucji w środowisku lokalnym,

•

podniesiono poziom wiedzy na temat CSR;

c) wskaźnik oddziaływania
•

podniósł się poziom świadomości na temat CSR wśród społeczności
lokalnych,

•

zwiększyła się liczba podejmowanych inicjatyw lokalnych;

Osoby odpowiedzialne:
Ewa Kwiesielewicz, Michał Piotrowski
Finansowano

ze środków

przekazanych

przez

Ministerstwo

Pracy

i

Polityki

Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
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Doradztwo specjalistyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie.

Doradztwo było świadczone przez Ośrodek TŁOK w ramach projektu systemowego
„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”,
kadr” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Doradztwo specjalistyczne było prowadzone przez Ośrodek TŁOK na przestrzeni
miesięcy sierpień-listopad 2008 roku. Podmiotami kwalifikującymi się do uzyskania
wsparcia były Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
(ew. Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, zwane dalej Ośrodkami Pomocy) realizujące
w roku 2008 projekty systemowe, jak również ROPS w Toruniu, gdzie w miarę
potrzeb odbywały się dyżury doradcze.
Doradztwo było realizowane w poniższym zakresie:
 procedury sprawozdawcze,
 rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność,
 monitoring, ewaluacja,
 współpraca z IŻ
 opracowywanie analiz i raportów na potrzeby realizacji projektu,
 przygotowanie narzędzi badawczych
 metodologia tworzenia projektów
(logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań, zarządzanie
finansowe, kwalifikowalność kosztów, sporządzanie wniosków aplikacyjnych
w Generatorze Wniosków),
 udzielanie porad w zakresie wdrażania form aktywnej integracji,
 projekty realizowane w partnerstwie,
 współpraca jednostek pomocy społecznej z innymi partnerami społecznymi oraz
podwykonawcami.
Łącznie przeprowadzono 314 godzin doradztwa specjalistycznego (co stanowi 34,69
% zakontraktowanej ilości godzin).
Osoby odpowiedzialne:
Michał Piotrowski, Jacek Gądecki
Finansowano ze środków EFS w ramach PO KL, priorytet VII, działanie 7.1,
poddziałanie 7.1.3
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Masz głos, masz wybór w Toruniu
Po raz III Ośrodek TŁOK brał udział w akcji ‘Masz głos, masz wybór’, organizowanej
przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
12 grudnia 2008 roku odbyło się spotkanie podsumowujące akcję "Masz głos, masz
wybór w Toruniu". W spotkaniu uczestniczyło łącznie 56 osób.
Na spotkaniu przedstawiono szczegółowo wstępny raport zakończonego 10 grudnia
2008 r. monitoringu oraz poddano go pod dyskusję z mieszkańcami miasta
przybyłymi na spotkanie.
Każdy z przybyłych otrzymał kopię deklaracji, wstępnego raportu z monitoringu
deklaracji oraz pakiet ulotek informacyjnych o akcji "Masz głos, masz wybór".
Oprócz urzędników i zainteresowanych mieszkańców, na spotkanie przybyli
przedstawiciele organizacji pozarządowych takich jak: Rowerowy Toruń oraz
Toruńska Grupa Obywatelska, które śledziły akcję od początku i odniosły się
do postulatów zawartych w deklaracji.
Prezydent Miasta, Pan Michał Zaleski, po prezentacji odniósł się do deklaracji. Z sali
zostały zadane szczegółowe pytania, związane głównie z problemem budowy nowej
przeprawy drogowej przez Wisłę w Toruniu.
W rozmowie z Prezydentem i Rzecznikiem Prasowym Prezydenta, która odbyła się
po spotkaniu, uzyskano wstępną zgodę na kolejne działania angażujące Urząd
Miasta i Prezydenta Torunia do wspólnych działań.
Pełen raport z monitoringu został rozesłany do osób zainteresowanych w grudniu
2008r. Został także opublikowany na stronie www.maszglostorun.org, a informacje
o nim ukazały się w lokalnej prasie (toruńskie wydanie ‘Nowości’ oraz toruński
dodatek do ‘Gazety Wyborczej’).
Osoby odpowiedzialne:
Martyna Pańczak, Miłosz Ukleja
Finansowano ze środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego.
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WIW - Wiedza Informacja Współpraca

W grudniu 2008 r. rozpoczęto realizację projektu, który trwać będzie do końca lipca
2009 r.
CEL OGÓLNY
Celem projektu jest podniesienie w ciągu 8 m-cy poziomu wiedzy na temat
demokratyzacji
i
3
w

samorządów

poprzez
do

przygotowanie

podejmowania

modelowych

projektów

społecznościach

przedstawicieli/ek

partnerskich

partnerskich

inicjatyw

organizacji

oraz

wypracowanie

(pozarządowo-samorządowych)

lokalnych

naszego

województwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE
-

promocja

partnerstwa

i

projektów

partnerskich

poprzez:

a) przygotowanie i emisję 3 reportaży o tworzonych partnerstwach i jednej audycji
poświęconej zagadnieniu współpracy organizacji i samorządów,
b) wydanie i kolportaż 600 sztuk wydawnictwa WIW,
- włączenie w ciągu roku 24 przedstawicieli/lek samorządów i organizacji
pozarządowych z terenu województwa w tworzenie serwisu dla organizacji
pozarządowych: www.kuj-pom.ngo.pl,
- przygotowanie organizacji do partnerstwa: przekazanie wiedzy i umiejętności
z zakresu partnerstw, pisania projektów oraz finansowania w organizacjach 24
przedstawicielom/kom sektora małych organizacji i grup nieformalnych z terenu
województwa,
- przygotowanie samorządów do partnerstwa: zbudowanie współpracy z 12
przedstawicielami/kami samorządu odpowiedzialnymi za kontakty z organizacjami
pozarządowymi

(szczebel

powiatu

i

gminy),

- stworzenie 3 modelowych partnerstw międzysektorowych w trzech samorządach
jako narzędzi kształtowania procesów konsultacji i partycypacji społecznej.
Osoby odpowiedzialne:
Ewa Kwiesielewicz, Agnieszka Prokopczuk
Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein
i

Norwegię

ze

Gospodarczego

środków
oraz

Mechanizmu

Norweskiego

Finansowego

Mechanizmu

Europejskiego

Finansowego

oraz

Obszaru
budżetu

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
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