Sprawozdanie merytoryczne z działalności
KujawskoKujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych “Tłok” w roku 2006

PROJEKTY realizowane
W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomii Społecznej
- punkt konsultacyjny w województwie kujawskokujawsko-pomorskim
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
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Bank Czasu VA2 BANK3
Projekt VA2 Bank3 realizowany przez Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” służył budzeniu aktywności, zachęcaniu do
włączania się młodzieży z małych miasteczek i wsi województwa kujawskopomorskiego w działalność na rzecz społeczności lokalnej, podejmowaniu
inicjatyw grupowych oraz upowszechnianiu idei wolontariackiej. Składa się
z trzech elementów, które były realizowane od 1 lutego do 1 maja 2006.
1. WKU

-

warsztaty

na

temat

wolontariatu,

z

uwzględnieniem

Wolontariatu Europejskiego EVS,
2. Generator pomysłów i projektów, warsztaty we wsiach i w małych
miastach, od idei poprzez realizację projektu w ramach Akcji 3
Programu Młodzież,
3. Bank czasu - kojarzenie wolontariuszy z organizacjami i osobami
indywidualnymi, na rzecz których mogą się zaangażować.
Program obejmował organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, domy
kultury, świetlice, gimnazja oraz szkoły średnie, które chciały, aby na terenie
ich wsi, gminy lub miasta odbyły się warsztaty z zakresu wolontariatu bądź
tworzenia projektów do Programu Młodzież, Podsumowaniem projektu była
akcja Think TANK, czyli Targi Aktywności i Nieskończonej Kreatywności,
w trakcie których prezentowane były młodzieżowe inicjatywy oraz możliwości
skorzystania z wolontariatu wakacyjnego.
Projekt realizowany był przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach
Programu Młodzież.
Osoby odpowiedzialne: Ewa Kwiesielewicz, Jacek Gądecki

Portal
Portal 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.
Sfinansowanie ze środków: Mott Fundation
Osoby odpowiedzialne: Mateusz Kucz
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Monitoring wspierający kontynuację Akcji "Przejrzysta Polska"
Mobilizowano partnerów społecznych, głównie organizacje pozarządowe, do
zaangażowania się w “monitoring wspierajacy", pomocny w realizacji
pozytywnych działań podejmowanych przez władze lokalne z gmin, które
weszły do kontynuacji programu “Przejrzysta Polska” w województwie
kujawsko- pomorskim i warmińsko- mazurskim.
Sfinansowane

ze

środków: Polsko-Amerykańskiej

Fundacji

Wolności

i Fundacji Batorego.
Osoba odpowiedzialna: Michał Piotrowski
Program EURO NGO
EURO-NGO - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przy współpracy
z Przedstawicielstwem Organizacji Pozarządowych w Brukseli oraz Fundacją
im. Stefana Batorego. Program EURO-NGO służył polepszaniu dostępności
i

poziomu

uczestnictwa

organizacji

pozarządowych

oraz

innych

obywatelskich i lokalnych inicjatyw w finansowaniu ich działalności ze źródeł
europejskich. W ramach programu oferowano szkolenia, konsultacje i porady
prowadzone przez specjalistów programu w województwie.
Sfinansowane ze środków: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz
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. Mamy nadzieję, że po kilku
latach w wielu miastach Polski powstaną aleje akacji doceniające wysiłek
i promujące uczestnictwo kobiet w życiu publicznym.
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Anielska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok“
Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
Tel./fax. 056 655 50 22
tlok.ngo@wp.pl
www.tlok.pl

3

„Pogotowie NGO”
Projekt „Pogotowie NGO” służył wsparciu sektora organizacji pozarządowych
i zakładał zorganizowanie systemu pomocy nowopowstałym organizacjom
pozarządowym i grupom nieformalnym w rozpoczęciu oraz w rozwijaniu
działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu „Pogotowie NGO” było pełne zdiagnozowanie potrzeb,
możliwości oraz, na podstawie diagnozy, zapewnienie w ciągu roku
kompleksowego

wsparcia

i

odpowiedniego

otoczenia

dla

rozwoju

i powstawania 50 organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. „Pogotowie” sprowadzało się do 5
podstawowych działań, które odpowiadały działaniom znanym ze służby
zdrowia:
Diagnozy NGO - czyli badań ilościowo-jakościowych w regionie,
Pogotowia NGO - czyli systemu stałych dyżurów oraz szybkich wyjazdów do
potrzebujących organizacji,
Przychodni NGO - czyli miejsca formalnych i nieformalnych spotkań
służących wymianie myśli i wrażeń oraz stanowiącej zalążek inkubatora
organizacji,
Apteki NGO – czyli biblioteki, gdzie dostępne są „medykamenty” w postaci
fachowej literatury i dokumentów,
Profilaktyki dla NGO – szkoleń (dla org. i grup nieformalnych i dla partnerstw
lokalnych) oraz coachingu.
Sfinansowano z: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna: Ewa Kwiesielewicz,

VII Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych.
Było to najważniejsze w roku wydarzenie środowiska liderów działań
społecznych,

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

lokalnych

samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W konferencji
wzięło udział około 300 osób z całego woj. kujawsko-pomorskiego.
Osoba odpowiedzialna: Jacek Gądecki, Ewa Kwiesielewicz,
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Monitoring finansowania kampanii na urząd Prezydent Miasta Toruniu.
Przeprowadzono działania monitorujące koszty, jakie ponieśli kandydaci do
urzędu

Prezydenta

Miasta

Toruń.

Odbywało

się

to

w

oparciu

o kwestionariusz, który wypełniały wolontariuszki i wolontariusze podczas
rozmów z każdym z komitetów wyborczych.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów, oraz dzięki obserwacji przebiegu
kampanii, powstał wstępny raport na temat jej finansowania.
Osoba odpowiedzialna: Lidia Błażejczyk i Michał Piotrowski
Akcja ‘Masz Głos – Masz Wybór’
Głównym celem akcji było zaktywizowanie społeczności lokalnych do
uczestnictwa w wyborach samorządowych.
Członkowie Ośrodka TŁOK skupili się na wdrożeniu Akcji w Gminie Łysomice.
Przeprowadzono

warsztat

z

mieszkańcami

Gminy,

podczas

którego

przygotowano listę problemów, jak również konkretnych pytań mogących
stanowić punkt wyjścia do dyskusji z kandydatami do urzędu Wójta Gminy.
Później odbyło się spotkanie z dwoma kandydatami na Wójta, gdzie zadano
wcześniej przygotowany zestaw pytań, jak również moderowano dyskusję
pomiędzy kandydatami.
Osoba odpowiedzialna: Lidia Błażejczyk i Michał Piotrowski.
Dobre praktyki po polsku, czyli praktycznie o FS
Zbierano i prezentowano ankiety od organizacji z regionu, które mogą
zainspirować do działań i zachęcić do realizowania własnych pomysłów.
Dzięki temu możliwa była odpowiedź ma pytania: co tak właściwie finansują
fundusze strukturalne, czy są przeznaczone środki

dla organizacji

pozarządowych, jakie pomysły mają inni i jak je realizują.
Można było dowiedzieć się, co ciekawego zrobiono w Polsce za unijne
pieniądze.

Poznać

zrealizowane

innowacyjne,

przez

warte

organizacje

naśladowania

pozarządowe

ze

przedsięwzięcia,

środków

funduszy

strukturalnych.
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