
 

 

St
ro

n
a1

 

 
 

 

Raport z realizacji 

XXII Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
 

 
 

 
Toruń, listopad 2022 roku 

 

 



 

 

St
ro

n
a2

 

 

Spis treści 

I. Przygotowanie XXII Forum Organizacji Pozarządowych  ..………………………………4 

II. Przeprowadzenie XXII Forum Organizacji Pozarządowych ……………………………11 

III. Podsumowanie  XXII Forum Organizacji Pozarządowych ………………………………22 

IV. Rekomendacje …………………………………………………………………………………………….24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a3

 

28 października 2022 w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu  odbyła się 

XII edycja Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kolejna XXII edycja wydarzenia miała na celu zachęcenie organizacji pozarządowych z 

województwa kujawsko-pomorskiego do wzajemnej wymiany doświadczeń i większej współpracy. 

Lokalne organizacje zmagają się z wieloma problemami. Wspomniane Forum stwarza możliwość 

do spotkań, podczas których III sektor ma okazję do wypracowania wspólnych rozwiązań. 

W 2022 roku organizatorem imprezy była Fundacja Pro Omnis. W tegorocznym Forum 

Organizacji Pozarządowych wzięło udział 108 osób, w tym przedstawiciele 79 organizacji 

pozarządowych i 20 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z całego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku sesja plenarna była transmitowana „na 

żywo” poprzez kanały internetowe. Łącznie transmisję obejrzało ok. 200 osób. Duża 

frekwencja też jest potwierdzeniem, że organizacje pozarządowe bardzo potrzebują tego 

rodzaju przestrzeni do omawiania planów strategicznych. 
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I. Etap I:  Przygotowanie XXII Forum Organizacji Pozarządowych 

1. Pierwszym etapem przygotowania do Forum było pozyskanie partnerskich NGO do 

współpracy przy organizacji Forum. W związku ze stałą współpracą w pierwszej 

kolejności do współpracy została zaproszona Fundacja Studio M6, z którą organizator 

współpracuje w różnych obszarach działań. W ramach spotkań roboczych został 

powołany Komitet organizacyjny, do którego zostały zaproszone inne organizacje, w 

tym: Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK, WRZOS, SUS. Do organizacji dołączyła również Fundacja Teraz 

Wy, Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw oraz Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego, która udostępniła swoje pomieszczenia na organizację Forum.  Obiekt 

spełnia wymogi w zakresie zapewnienia wolnych od barier, istnieje dogodny dojazd 

komunikacją miejską. 

 

2. Została uruchomiona strona internetowa https://www.studiom6.pl/projekty/xxii-

forum-organizacji-pozarzadowych/, która była na bieżąco uaktualniana oraz adres 

email: mailto:22forum.ngo@gmail.com , z którego prowadzona była korespondencja 

newsletter z osobami, które się zgłosiły oraz tymi, które uczestniczyły w Forum.  

 

3. Opracowanie Programu Forum.  

Opracowany  Program składał się z sesji Plenarnej oraz czterech Paneli, w których udział 

wybierali uczestnicy Forum na etapie rejestracji on–line. Jako hasło przewodnie Forum  

wybrano „Sieciowanie szansą na wzmocnienie i rozwój NGO”.  Jest ono spójne z nową 

perspektywą finansową 2021-2027 i Funduszami Europejskimi dla Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego, której cel jest ukierunkowany na zrzeszanie się organizacji 

pozarządowych i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem. 

Realizacja ma prowadzić do większej samodzielności finansowej i niezależności od 

publicznych źródeł finansowania, lepszej współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i 

poprawy obszaru włączenia społecznego, a nim usług społecznych w nurcie DI. Forum 

będzie miejscem wymiany informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w 

regionie. Program Forum został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 

oraz  uzgodniony z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowych w Departamencie 

Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

W związku z tym, że Forum było kierowane do przedstawicieli NGO, postanowiono, by 

każdy z czterech paneli był prowadzony przez jedną z organizacji.  

Panel I - w ramach większego partnerstwa prowadziły: Stowarzyszenie Kujawsko- 

Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, WRZOS, SUS. Tematem było 

https://www.studiom6.pl/projekty/xxii-forum-organizacji-pozarzadowych/
https://www.studiom6.pl/projekty/xxii-forum-organizacji-pozarzadowych/
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jedno z 16 seminariów, odbywających się w całej Polsce „Regionalne platformy społeczne 

dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”.  

Panel II – poświęcony Budowaniu marki i działaniom marketingowym organizowała i 

prowadziła go Fundacja studio M6 

Panel III – dotyczył głównego tematu Forum „Sieciowaniu branżowemu” – organizatorem 

była Fundacja Pro Omnis 

Panel IV  był poświęcony tematowi „Modele międzysektorowe, kooperacja samorząd-PES-

biznes„.  Zgodnie z warunkami oferty i uzgodnieniami z Biurem Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowych, sesja ta została poddana konsultacjom z NGO, która była 

prowadzona w formule on – line (informacja przesłana różnymi kanałami 

komunikacyjnymi). 

W ramach konsultacji zostały postawione następujące pytania: 

● Jakie pytanie chciałbyś/chciałabyś zadać panelistom? 

● Jakie korzyści dostrzegasz we współpracy z JST w lokalnych społecznościach? 

● Jakie problemy zauważasz w podejmowaniu współpracy z JST? 

● Wymień przykłady pozytywnej współpracy międzysektorowej we własnej 

społeczności: 

● Jakie wyzwania identyfikujesz w rozwoju III sektora w lokalnych społecznościach? 

 

 
 

Do zakończenia prac nad programem wpłynęło  20 odpowiedzi, które wysyłane były do 

organizatora rożnymi kanałami: email, formularz online, telefonicznie. Z nadesłanych 

materiałów został przygotowany materiał do poprowadzenia sesji : 

● Na jakie wsparcie finansowe (na poziomie gminy, powiatu, urzędu marszałkowskiego, 
wojewody, centralne) mogą liczyć nowo powstałe , np. działające do roku czas, NGO w 
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pokrywaniu kosztów organizacyjnych, wsparcia w obsłudze księgowej, prawnej, 
lokalowej?  

● Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy JST i NGO, do kogo należy inicjatywa? 
● Współpraca międzysektorowa - zalety, korzyści i wyzwania dotyczące kooperacji  
● Co zyskuje w takiej współpracy NGO, a co JST?  
● Jak zaangażować w taką współpracę lokalny biznes? Społeczna odpowiedzialność 

biznesu: Osiąganie zysków materialnych dzięki współpracy z NGO czyli realizacja misji 
przedsiębiorstwa w aspekcie działalności społecznej. 

● Jakie korzyści są we współpracy NGO z JST w lokalnych społecznościach? 
● Na jakie problemy napotyka we  współpracy pomiędzy NGO-JST  NGO, a na jakie JST? 
● Czy JST zlecając zadanie publiczne NGO za zlecenie zawsze stoi oszczędnościowy? 
● Jakie przykłady pozytywnej współpracy międzysektorowej we własnej społeczności 

może Pani/Pan wymienić?  
● Jakie wyzwania Pani/Pan identyfikuje w rozwoju III sektora w lokalnych 

społecznościach? Wyzwania na najbliższe 3 lata/ Plany na najbliższe 2 lata 
● Jakie są bariery widzi Pani/Pan we współpracy z NGO/JST? 
● Co działa we współpracy NGO/JST?       
● Co można polepszyć we wzajemnej współpracy? 
● Jaką Pani/Pan widza wartość w konsultacjach społecznych? 
● Jakie są szanse na powierzanie zadań w zamiast zlecania, czyli 100 % dofinansowania 

bez wkładów własnych. 
 
Ostatecznie zostało wybranych 5 obszarów do dyskusji w ramach Panelu, które postawił 

pod dyskusję panelistów, moderator Panelu -  p. Martyna Ditbrener Prezes Zarządu 

Fundacja Teraz Wy. 
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Ostateczny program był publikowany wszystkimi kanałami komunikacyjnymi i wyglądał 

następująco:  

 
 

 

4. W ramach etapu przygotowania zostały przygotowane spójne materiały promocyjne,, 

wykorzystywane w trakcie promocji wydarzenia za pomocą  różnych kanałów. Wszelkie 

materiały spełniały wymogi w zakresie dostępności cyfrowej oraz  informacyjno - 

komunikacyjnej. Kampania promocyjna oparta była na zaangażowaniu przedstawicieli 

NGO, którzy zapraszali do udziału w Forum oraz prezentacji poszczególnych panelistów 

oraz programu Forum. Poniżej kilka przykładowych postów z FB oraz YouTube.  
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5. Patronaty  

Organizator zwrócił się o patronaty nad wydarzenie do instytucji publicznych i medialnych. 

Marszałek Województwa Kujawsko – pomorskiego objął wydarzenie honorowym 

Patronatem. Forum zostało również objęte Patronatem prasowym Telewizji Polskiej 

Program 3 , Polska Press Sp. z o.o. oraz portalu Przesiębiortwospołeczne.pl oraz Radio 

Bezpieczna Podróż. Zapewniło to obecność na wydarzeniu telewizji oraz radia, dzięki czemu 

informacja o  wydarzeniu dotarła do szerszego grona odbiorców w całym województwie 

kujawsko – pomorskim. Z uwagi na transmisję on–line również do odbiorców w całej Polsce. 

 

 
 

 

 

6. Rekrutacja. 
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Na etapie rejestracji wpłynęło 145 formularz rekrutacyjnych. Blisko 70% osób, które 

zadeklarowały swój udział uczestniczyło w spotkaniu w dniu 28 października w TAAR w 

Toruniu. 

 

Zgodnie z możliwością zaproponowaną przez organizatora ok. 20% uczestników 

zadeklarowało potrzebę zwrotu kosztów dojazdu.  

 
Uczestnicy mieli możliwość wyboru sesji, w której chcą uczestniczyć. Poniżej zestawienie osób 

chcących uczestniczyć w poszczególnych panelach: 

 

 
 

W trakcie organizacji zapewniony systemy wspomagania słuchu i innych ograniczeń, w tym: 

obecność tłumacza migowego, widoczne oznakowanie obszaru w Sali, odpowiedniego 

oświetlenia prelegentów i panelistów, odpowiedniej liczby mikrofonów, odpowiedniej ilości 

osób pracujące na widowni posiadają wiedzę dotyczącą rozmieszczenia sektorów, punktów 

Informacyjnych, etc. 

 

Niezmiernie ważnym dla organizatora elementem organizacji było zaproszenie i 

zaangażowanie w roli panelistów osób reprezentujących różne instytucje, w tym poziomy JST 

(Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin), NGO 
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regionalne i ponadregionalne) oraz sektor NGO, np. OWES-y reprezentujące wszystkie 

subregiony. Miało to  wpływ na atrakcyjność wydarzenia, i było spójne z  hasłem XXII Forum.    
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II. Etap II: Przeprowadzenie XXII Forum Organizacji Pozarządowych  

Konferencja obejmowała część plenarną i warsztatową – Panele dyskusyjne.  

Część plenarna (09:30 -12:00) poświęcona została tematyce dotyczącej wyzwań stojących 

przed III Sektorem, doświadczeń i perspektyw finansowania.  

Głos w tej części zabrali: 

● Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

● Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 

● Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Radna Gminy 

Miasta Toruń; 
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● Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 

Socjalnych – WRZOS, przedstawił  wykład pt. „Wyzwania i problemy stojące przed 

NGO. Strategia Rozwoju Usług Społecznych - polityka publiczna na lata 2021–2030”   

 

● Karolina Kramkowska – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Toruniu; 
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● Małgorzata Święch – Koordynatorka merytoryczna Podkarpackiego Regionalnego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Inkubatora Innowacji Społecznych; 

 

● Agnieszka Lange-Olszewska – Prezes Zarządu Fundacji Pro Omnis, sieć KROPKA; 

 

Zaprezentowały „Doświadczenia pilotażowych projektów franczyz społecznych i sieci 

w ramach zrealizowanych projektów „POWER 
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● Dagmara Angowska – Kierownik Biura ds. społecznych Departamentu Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

przedstawiła możliwości finasowania ze środków europejskich „Środki finansowe w 

ramach perspektywy finansowej 2021-2027 z Programu Regionalnego: Fundusze 

Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027” 

 
 

W czasie przerw uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadając o swojej 

działalności. Nawiązywano wiele nowych znajomości i współpracy. Rozmowy zakończyły 

animacje prowadzone przez Stowarzyszenie  Dzieciom  i  Młodzieży  WĘDKA im. każdego 

Człowieka, w których wzięli udział uczestnicy Forum. 

 

Druga część spotkania  (12:45 – 15:15) została poświęcona czterem sesjom, wszystkie 

odbywały się równolegle. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Poniżej przedstawione 

zostało podsumowanie każdej z części: 

 

Panel I - „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i 

deinstytucjonalizacji”  

 

Do roli panelistów zaangażowani zostali: 

● Ewa Kwiesielewicz- Szyszka -  Prezeska Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,  

● Karolina Cyran – Juraszek - WRZOS 

● ks. Marek Borzyszkowski -  Fundacja Źródło z Grudziądza  - Usługi opiekuńcze 

● Marcin Tylman  - Prezes Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego - Mieszkania 

treningowe w Nowem jako przykład usług społecznych --  

● Milena Skopińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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Zdiagnozowano deficyt w usługach opiekuńczych, wytchnieniowych, mieszkaniowych 

szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz we wsparciu psychiatrycznym, co 

potwierdzają dane zebrane i zaprezentowane przez ROPS: 

 

− 93% gmin realizuje usługi opiekuńcze – 1,7% osób w wieku poprodukcyjnym jest 

objętych usługami opiekuńczymi 

− zaledwie w 43 gminach usługi realizowane są w formie Dziennego Domu Pobytu, a listy 

oczekujących do DPS w zależności od okresu wynoszą od 50-250 osób  ( województwie 

kujawsko-pomorskim mamy 144 gminy:17 gmin miejskich, 35 gmin miejsko-wiejskich, 

92 gminy wiejskie)  

− II miejsce w kraju pod względem liczby osób z zaburzeniami psychicznymi i pod 

względem liczby samobójstw 

− 8 gminach realizowana jest usługa  transportowa – „Door to door” 

 

Niewiele usług asystenckich, czy opiekuńczych było realizowanych w projekcie grantowym pn. 

„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”. na usługi społeczne w 

związku z covid 19 podpisano 120 umów z ngo, co bez wątpienia pokazuje potencjał wśród 

organizacji, które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług. Granty dla 

NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 

9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Doświadczenia z dwóch  naborów pokazały, iż łatwiej zorganizować klub seniora niż inny 

rodzaj wsparcia. Co z jednej strony pokazuje potrzebę działań na rzecz seniorów w formach 

grupowych oraz jak mało powszechne są usługi w środowisku domowym. Rekomendacja by 

zadbać również o zwiększenie ilości działań w środowisku domowym jako rodzaj  profilaktyki  

przed umieszczeniem w placówce całodobowej.  

 

Rekomendacje w zakresie Usług społecznych  

 

Główna rekomendacja dotyczyła tego by  usługi miały charakter zindywidualizowanego 

wsparcia. By wnioskodawca opisując diagnozę problemu wykazał obszary wymagające 

zaspokojenia. A podejmowane usługi odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby. 

 

By usługi nie miały charakteru tylko socjalnego jak w Housing First, a były łączone z usługami 

społecznymi w ramach 1 projektu. To jakie usługi wnioskodawca planuje realizować powinno 

wynikać z diagnozy problemu. Wskazano na dobre rozwiązania w ramach rewitalizacji, tj. 

łączenie projektów infrastrukturalnych ze społecznymi. Ważne jest by w zależności od 
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zdiagnozowanych potrzeb dopuścić możliwość wnioskowania w jednym wniosku o środki 

zarówno na budowę, adaptację infrastruktury wraz z usługami społecznymi. 

 

Ważne by standard realizacji usług był standardem minimum, by służył on korzystającym, a 

nie kontroli. Standard minimum oznacza, że możliwe jest wprowadzenie dodatkowych form 

wsparcia, które wynikają z potrzeb klienta i indywidualizacji wsparcia dla niego. 

 

Modele wypracowane w innych projektach powinny być możliwe do realizacji, ale nie 

obligatoryjne. Gdyż to wnioskodawca powinien dostosować wsparcie do zdiagnozowanych 

potrzeb. Należy dopuścić do realizacji modele własne wnioskodawcy, które są stosowane u 

wnioskodawcy. 

 

Rekomendowane Kryteria dostępu do projektów:  

− doświadczenie wnioskodawcy, min. 2 lata w świadczeniu usług lub partnerstwo z 

podmiotem który je posiada. 

− wykwalifikowana doświadczona kadra wnioskodawcy 

 

Kryteria strategiczne, tzn. dodatkowo punktowane: 

− współpraca z innymi partnerami w tym z trzech sektorów, za każdy sektor, np. po 1 

punkcie. 

− kadra wnioskodawcy i sposób jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zamiast 

umów zleceń. By dać stabilizację zatrudnienia i rozwijać  potencjał wnioskodawcy. 

− wsparcie dla projektów, które dostarczają usług, których nie ma na danym terenie lub 

występują w nikłym % w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb 

 

Rekomendacje w zakresie Kadry: 

Problemem jest zbyt mała ilość  pracowników przygotowanych do świadczenia usług 

społecznych w środowisku,  szczególnie usług opiekuńczych w domach u klienta u z powodu 

niskiego wynagrodzenia kadry i niestabilnego zatrudnienia z uwagi na krótki czas trwania 

projektów, obserwuje się duża rotację pracowników. 

 

Potrzeba:  

Szkolenia dla kadr w projekcie na usługi społeczne. Gdyż robienie ich w innych projektach 

może doprowadzić do sytuacji gdzie nie będzie jeszcze osób gotowych do szkoleń bez 

gwarancji zatrudnienia. 

 

Konieczność zawierania umów wieloletnich z wnioskodawcami w formie powierzenia, by nie 

nakładać na realizatora obowiązku wnoszenia wkładu własnego. Ważne i pozytywne w 
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województwie kujawsko-pomorskim jest to, iż nie będzie stawek jednostkowych dla usług 

społecznych. 

Rekomendacja by taryfikatory,  które jak usłyszeliśmy od Iz  muszą być zastosowane, aby 

stawki dla poszczególnych stanowisk uwzględniały one różne kwalifikacje i doświadczenie 

kadry i miały charakter rynkowy. By wnioskodawca mógł  uwzględnić stopę inflacji, na kilka lat 

w momencie składania wniosku o dofinansowanie i by stawka wynagrodzenia była 

automatycznie zwaloryzowana, aneksem,  jeśli koszty minimalnego wynagrodzenia będą 

rosły. Jak to. ma miejsce w przetargach. Co wymaga takiego planowania budżetów 

ogłaszanych konkursów,  by posiadały rezerwę na te zmiany. 

 

Rekomendowane jest zastosowanie mechanizmu przy waloryzacji wynagrodzeń wskazanych 

w taryfikatorze, jak  np.  dla     Stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS i 

utrzymanie miejsca pracy w PS podlegają indeksacji według następujących wskaźników: 

a) stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS – zmianę przeciętnego 

wynagrodzenia za pracę w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego o wysokości przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok; 

b) stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w PS – zmianę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Indeksacja obu stawek jednostkowych będzie przeprowadzana corocznie w terminie do 30 

kwietnia, po oficjalnym ogłoszeniu wysokości przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia 

przez uprawnione podmioty. 

Zindeksowane stawki będą ogłaszane w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra do spraw rozwoju 

regionalnego i będą mieć – co do zasady – zastosowanie wyłącznie do umów o dofinansowanie 

projektu zawartych na podstawie naborów ogłoszonych po dniu wydania komunikatu w 

sprawie zindeksowanej stawki. Rozwiązanie to zostało zaproponowane w projekcie 

Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 

 

Rekomendacje organizacyjne: 

Prośba o zadbanie by dokumentacja konkursowa była obarczona minimalną ilością 

dokumentów i załączników, z uwagi, iż w III sektorze nie pracuje „sztab” personelu, który 

specjalizuje się w biurokracji. Koszty pośrednie często konsumowane są przez zewnętrzną 

obsługę księgową oraz koszty administracyjne, szczególnie związane z utrzymanie biura i 

mediów. By w kosztach bezpośrednich możliwe było rozliczenie kosztów zatrudnienia 

koordynatora merytorycznego świadczonych usług, który dba o jakość świadczonych usług  i 

pełni nadzór merytoryczny nad nimi. 
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Panel II  - Budowanie marki organizacji 

„Jak wyróżnić się spośród innych - pomysły na komunikację działań organizacji“ 

● niezbędne kompetencje, aby skutecznie kreować wizerunek organizacji 

● czy i jeżeli tak to jak współpraca pomiędzy organizacjami wpływa na wizerunek i 

wiarygodność organizacji 

● od czego zacząć budowanie rozpoznawalności organizacji 

Do roli panelistów zaangażowani zostali: 

● Roman Tondel, Zastępca Dyrektora ds. Promocji, Europejskie Centrum Filmowe 

Camerimage; 

● Magdalena Jabłońska, Specjalistka ds. Komunikacji i Partnerstw, Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; 

● Witold Ekielski, Przedsiebiorstwospoleczne.pl non profit spółka z o.o.  

Panel rozpoczął się od prezentacji przygotowanej przez Magdalenę Jabłońską, która 

przedstawiła m.in.: różnice pomiędzy marką a wizerunkiem organizacji. kroki jakie należy 

podjąć w przygotowywaniu strategii budowania marki oraz kluczowe elementy jakie ta 

strategia powinna zawierać. 

Po zakończeniu prezentacji, moderator panelu, Mariusz Godlejewski  (Dyrektor Biura 

Projektów/Rzecznik Prasowy Fundacji Studio M6) poprowadził dyskusję pogłębiająca temat. 

Rozmowa skupiona była wokół trzech głównych elementów budowania strategii budowania 

marki, tj. research - badanie i analiza kluczowych odbiorców budowanej marki oraz analiza 

konkurencji; plan - przygotowanie działań marketingowych i narzędzi do egzekucji strategii; 

czas - określenie harmonogramu i czasu w jakim będziemy podejmować działania; 

W rozmowie aktywnie udział brali uczestnicy i uczestniczki panelu a osoby eksperckie dzieliły 

się swoim doświadczeniem i odpowiadali na pytania publiczności. 

 

Panel III  - „Kooperacja NGO szansą na wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych”.  

Moderator: Artur Kaniecki – Prezes Fundacji Studio M6;    

 

Do roli panelistów zaangażowani zostali: 

● Agnieszka Lange Olszewska, Prezes Zarządu w Fundacji Pro Omnis,  

● Artur Kaniecki – Prezes Fundacji Studio M6,  

● Aleksander Żmuda – Trzebiatowski Fundacja New Story 

● Anna Wit – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu  

● Justyna Górska – Kujawsko – Pomorskie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Bydgoszczy  

● Joanna Kamińska - Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK 

Panel dyskusyjny: 
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Panel dyskusyjny ma odpowiedzieć na pytania: 

● co daje organizacji kooperacja z innymi organizacjami – wnioski z dyskusji:  współpraca 

daje połączenie potencjałów, synergię działań, większy efekt, niepokrywanie się w 

działaniach, szczególnie w działaniach lokalnych. 

● jakie są możliwości kooperacji z innymi organizacjami w regionie – wnioski z dyskusji:   

niezbędne jest znalezienie lidera lub liderów sieciujących. Możliwości są zarówno w 

zakresie wymiany potencjałów i zasobów organizacji, budowania wspólnych inicjatyw 

społecznych i ekonomicznych – rozwój ekonomii społecznej, partnerskich projektów.  

 

Wszyscy uczestnicy panelu – zarówno paneliści, jak i osoby uczestniczące widziały sens w 

sieciowaniu. Dzięki temu organizacje mogą współdziałać, a nie konkurować ze sobą, dając do 

inicjatywy swoje najmocniejsze zasoby.   

Wszelkie inicjatywy dotyczące sieciowania powinny być oddolne, wychodzące od samych 

organizacji, wtedy mają szansę na rozwój.  

Wszelkie sieci współpracy powinny budować się wokół: 

a. problemu – jak w przypadku pomocy dla uchodźców lub problemów społecznych 

b. w obrębie branży biznesowej 

Zdiagnozowano problemy, szczególnie młodych organizacji, które mają problem w 

„zaistnieniu”, szczególnie w małych miejscowościach. Starsze stażem i bardziej doświadczone 

organizacja nie są zainteresowane współpraca z nimi, traktując je jako konkurencję. Taki 

organizacje powinny wchodzić do sieci na zasięgu regionalnym lub branżowym. 

 

Zostały wytypowane następujące obszaru, wokół których powinny rozwijać się działania 

sieciujące (kolejność zgodna z ilością głosów w ankiecie): 

● Działania na rzecz współpracy NGO-JST-Biznes 

● Działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

● Działania na rzecz wymiany międzypokoleniowej 

● Działania na rzecz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych 

● Działania pomocowe na rzecz uchodźców i innych osób w potrzebie 

● Działania na rzecz osób starszych,  

● Działania na rzecz  dzieci i młodzieży 

 

 

 

Panel IV  -Modele Międzysektorowe- kooperacja Samorząd-PES-Biznes 

 

Do roli panelistów zaangażowani zostali: 

● Anna Białka – Koordynator Kujawsko – Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej  w 

Inowrocławiu, Fundacja Ekspert- Kujawy w Inowrocławiu 
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● Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn 

● Iwona Karolewska - sekretarz Powiatu świeckiego  

● Agnieszka Góral - Stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju ekonomii społecznej w 

Gminie Unisław, Prezes Spółdzielni Socjalnej Uni–Ziel 

● Inga Katlewska-Kościecha - Toruńskie Centrum Usług Społecznych 

 

Podczas IV panelu główną tezą było stwierdzenie, że samorząd oraz podmioty ekonomii 

społecznej powinny widzieć w sobie silnych i stabilnych partnerów. Specyfika ekonomii 

społecznej tkwi w tym, że społeczne są cele działania jej podmiotów, a różni się np. od biznesu 

tym, że jej podmioty nastawione są nie na zysk, lecz na realizację celów społecznych, z których 

najważniejszym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel ten zajmuje ważne 

miejsce w strategii rozwoju województwa. 

Podczas panelu zadaliśmy pytanie jak powinna wyglądać współpraca samorządu z ngo, do 

kogo należy inicjatywa oraz czy biznes powinien mieć w udział w tej współpracy. Paneliści 

odpowiedzieli, że współpraca powinna być stabilna, opierać się na przemyślanej i długofalowej 

strategii oraz powinna być nastawiona na realizację konkretnych celów polityki społecznej 

danego samorządu. Jeśli chodzi o inicjatywę, samorząd może wyjść z inicjatywą np. poprzez 

ogłoszenie konkursu, natomiast organizacje pozarządowe mogą również zgłaszać swoje 

projekty w trybie pozakonkursowym. Bardzo ważnym aspektem współpracy jest to, aby 

organizacja pozarządowa miała konkretny plan realizacji polityki społecznej danego 

samorządu, z uwzględnieniem realnych, osiągalnych i mierzalnych rezultatów. We współpracy 

samorządu z organizacją pozarządową powinno być również miejsce dla biznesu, który bardzo 

chętnie angażuje się w różne działania w ramach realizacji strategii biznesu odpowiedzialnego 

społecznie. 

 

Identyfikacja problemów oraz określenie sposobu ich rozwiązywania jest bardzo ważne dla 

każdego samorządu i organizacji pozarządowej, dlatego też pytanie o problemy i bariery 

napotykane podczas współpracy JST-NGO było jednym z ważniejszych. Jedną z barier dla 

samorządu okazała się być bariera informacyjno-komunikacyjna. Organizacje pozarządowe 

mają nieaktualne numery telefonów lub maile, co utrudnia komunikację, zdarza się też, że 

samorząd nie otrzymuje odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania. Problemem jest też 

nierzetelna sprawozdawczość oraz nierzetelne wykonywanie powierzonego zadania. Jedną z 

barier jest też nieznajomość organizacji pozarządowych działających na danym terenie oraz 

brak organizacji, które oferują ciekawe projekty.  

Jeśli chodzi o bariery i problemy, które napotykają organizacje pozarządowe, jest to przede 

wszystkim zbyt duża ilość dokumentów oraz formalności, które należy sporządzić przed, w 

trakcie oraz po wykonaniu zadania publicznego. Wspomniany został również problem braku 

elastyczności w przypadku terminów, które mogą skutkować częściowym lub całkowitym 

cofnięciem dofinansowania.  



 

 

St
ro

n
a2

1
 

 

Kolejnym pytaniem postawionym podczas panelu było pytanie o wsparcie finansowe dla 

młodych NGO. Paneliści zgodnie odpowiedzieli, że organizacje pozarządowe mogą liczyć na 

wsparcie lokalowe oraz organizacyjne. Istnieją ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które 

pomagają w obsłudze księgowej oraz prawnej, co pozwala młodej organizacji na ograniczenie 

kosztów działalności oraz otrzymanie porad ułatwiających start. Jeśli chodzi o wsparcie 

finansowe, można ubiegać się o mikro finansowanie początków działalności, a wiele 

samorządów udziela też wsparcia finansowego na pokrycie wkładu własnego wymaganego do 

realizacji innych projektów. 

 

Organizacje pozarządowe stawiają cele społeczne nad ekonomicznymi, natomiast w 

przypadku biznesu jest na odwrót. Rozmawialiśmy również o tym jak doprowadzić do 

współpracy pomimo odmiennych celów. Ważnym pytaniem było: jak zaangażować lokalny 

biznes. Wśród odpowiedzi znalazło się stwierdzenie, że organizacja powinna działać zbieżnie z 

misją danej firmy, co pomoże realizować strategie biznesu odpowiedzialnego społecznie. 

Proponując współpracę, organizacja pozarządowa powinna mieć konkretny plan realizacji 

działań oraz oferować realną zmianę społeczną. Możliwości współpracy z biznesem są różne: 

od wsparcia finansowego, przez wolontariat pracowniczy, po zbiórki pieniędzy na realizację 

danego celu. Bardzo ważnym aspektem współpracy jest zaufanie społeczne, którym cieszy się 

organizacja, co bezpośrednio wpływa na możliwość finalizacji oferowanej współpracy. 

 

W dynamicznie zmieniającym się świecie powinniśmy odpowiadać na różne wyzwania oraz 

próbować te wyzwania przewidzieć w planowaniu kilkuletnich strategii rozwoju. Konkluzją 

dotyczącą współpracy samorządów oraz organizacji pozarządowych był brak stabilnego 

finansowania dla NGO wynikający ze zbyt małych budżetów, którymi dysponują niektóre 

samorządy. Wpływa to bezpośrednio w sposób negatywny na stabilność działania organizacji 

oraz ich przetrwanie. Organizacje nie mają stałego finansowania, które mogą umożliwić 

zatrudnienie pracowników, a społeczna i wolontaryjna działalność często prowadzi do 

wypalenia. 
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III. Etap IV: Podsumowanie  XXII Forum Organizacji Pozarządowych 

Bezpośrednio po Forum rozpoczęto prace przygotowanie informacji i materiałów 

podsumowujących wydarzenie. Zaraz po wydarzeniu została wysłana drogą e-mail informacja 

do wszystkich uczestników Forum z linkiem do strony internetowej organizatora, na której 

umieszczono link do transmisji YouTube, materiałów publikowanych w telewizji TVP3 oraz TT 

– Telewizji Toruń. Został również wysłany dostęp do materiałów, w tym prezentacji, zdjęć. 

 

 

 
 

 

Komitet organizacyjny dokonał ewaluacji Forum i podsumował ilościowo poszczególne 

działania: 

1. Do realizacji Forum udała się zaangażować 7 podmiotów NGO, dzięki czemu impreza 

miała solidarny charakter, każda organizacja miała swoje zadania, wpływ na przebieg 
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Forum. Takie działanie było spójne z hasłem pod jakim powstało wydarzenie. 

Koordynacją działań zajmował się organizator. 

2. Przeprowadzenie forum - 1 sesji plenarnej i 4 równoległych paneli grupowych – w 

Forum wzięło udział 108 osób, w tym 79 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

20 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z całego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego – 108 %.  Transmisję on-line obejrzało ok. 200 osób.   

3. Realizacja działań promocyjnych – promocja i informacja o Forum prowadzona była 

wieloma kanałami komunikacyjnymi: posty, wywiady i transmisje  - FB, portal 

internetowy Przedsiębiorstwo społeczne, antenie Radia Toruń, Bezpieczna Podróż, 

TVP3, Telewizja Toruń. Newsletter – e-maile wysyłane przez organizatora i 

współpracujące organizacje z różnych skrzynek pocztowych. Wiadomości o organizacji 

Forum dotarły do 423 organizacji z całego województwa kujawsko pomorskiego   - 

423% 

4. Opracowanie raportu podsumowującego Forum i wskazującego oczekiwania 

organizacji wydarzenia w przyszłości.  

 

W ramach oceny jakoś wydarzenia i poznania opinii uczestników została przeprowadzona on-

line ankieta ewaluacyjna.  

Uczestników bardzo wysoko ocenili zarówno udział, jak i przydatność tematyki XXII edycji 

Forum Organizacji Pozarządowych. Do najczęściej wymienianych informacji, które uczestnicy 

uważali za najbardziej przydatne należą: możliwość sieciowania i współpracy z innymi 

organizacjami, współpraca NGO z samorządem oraz finansowanie ze środków europejskich. 

To potwierdza, że NGO chcą współpracować ze sobą i z samorządem, a tegoroczne hasło 

forum było bardzo trafnie dobrane.  Potwierdza to również ankieta nt. wyboru obszarów do 

współpracy.  
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IV. Etap IV: Rekomendacje 

 

Rekomendacje zostały podzielone na dwa obszary: 

 

1. Rekomendacje uczestników: 

Uczestnicy Forum odpowiadając na pytanie w ankiecie : Jakie tematy w przyszłości 

powinny być poruszane w tego rodzaju imprezach? Komentowali: 

⋅  Kontynuacja procesu sieciowania NGO 

⋅  Współpraca jst z ngo 

⋅  Krótkie prezentacje sieci współpracy - dające uczestnikom możliwość zapoznania i 

dołączenia 

⋅  Zgodnie z potrzebami zainteresowanych  

⋅  Usługi społeczne 

⋅  Skuteczność działania  

⋅  Bariery we współpracy międzysektorowej, szczególnie ze strony samorządów 

⋅  Finansowanie wkładu własnego w projektach 

⋅  Niepubliczne źródła finansowania, rzecznictwo, fundraising,  

⋅  Partycypacja społeczna 

⋅  Ścieżki reintegracji  

⋅  Kolejne spotkania sieciujące 

⋅  Większe zaangażowanie samorządu - gmin 

⋅  Konkretne możliwości współpracy 

⋅  Więcej spotkań sieciujących, więcej czasu na rozmowy 

⋅  Konkursy dla NGO, współpraca z gminą 

⋅  Sieciowanie bardziej praktycznie 

 

2. Rekomendacje organizatora i Komitetu organizacyjnego: 

 

Organizacyjne: 

● Bardzo ważna jest promocja wydarzenia i dotarcie z informację do bardzo dużej ilości 

potencjalnych odbiorców. Warto umożliwić budowanie stałej grupy odbiorców 

informacji i wykorzystać ją do informowania i innych inicjatywach dot. III sektora – 

strona internetowa, fanpage FB. 

● Konsultowanie tematyki Forum przed ogłoszeniem konkursu (z przedstawicielami  

istniejących sieci, organizacji parasolowych), by ofercie znalazły się tematy 

odpowiadające potrzebom uczestników. 

● W przyszłości organizator kolejnej edycji Forum powinien mieć dostęp do  Raportów 

podsumowujących  z 3 ostatnich lat. 
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● Z uwagi na dużą skalę wydarzenia, ogłoszenie konkursowe powinno się ukazać min. 3 

miesiące przed planowaną datą Forum, by czas na przygotowanie Forum był dłuższy.  

● Rekomendujemy w przyszłości wykorzystać zasoby lokalowe, sprzętowe i 

organizacyjne do organizacji Forum w przyszłości, np. wykorzystanie bazy lokalowej 

NGO. 

● Uwzględniając uwagi dot. większej ilości czasu na spotkania rekomendujemy 

wydłużenie czasu wolnego i integracji w trakcie spotkań, np. poprzez wprowadzenie 

giełdy wymiany działań, do której organizacje zainteresowane budowaniem wspólnych 

inicjatyw wokół działania lub problemu  mogłyby zgłaszać chęć poprowadzenia stoiska 

w czasie wolnym / integracji. 

Wzmacniające III sektor - NGO 

● Z uwagi na głosy dot. większej ilości czasu na spotkania i integrację III sektora 

rekomendujemy, by w ramach finansowanych przez Zarząd Województwa spotkań 

kierowanych do NGO, organizować spotkanie z imprezą integracyjną. W trakcie 

trwania takiego spotkania było by więcej czasu i możliwości nawiązania relacji 

przedstawicieli NGO, które przełożyłyby się na wspólne działania w przyszłości. 

Sprzyjałoby to wzmocnieniu III sektora w województwie kujawsko – pomorskim.  

● Z powodu niskiego zainteresowania udziałem NGO w konsultacjach, rekomendujemy  

wypracować z III sektorem formułę konsultacji, np. wytypować przedstawicieli  

(istniejących sieci, organizacji parasolowych) do przedstawienia najbardziej ważnych 

tematów do poruszenia w trakcie wydarzenia. Niskie zainteresowaniem NGO jest 

związane z poczuciem, że ich głos nie ma znaczenia. 

Dobór tematyki: 

● Z uwagi na duże zainteresowanie NGO współpraca lokalną z JST i biznesem, co ma 

związek ze dojrzałością społeczną i przekonaniem, że wspólne działania nastawione na 

rozwiązywanie problemów społecznych mają większy sens, rekomendujemy by w 

przyszłości jedna z sesji była poświęcona temu tematowi i dobrym praktykom 

● Rozwijanie działań sieciowania w różnych konfiguracjach i na różnych poziomach – 

regionalnym, powiatowym, gminnym w trakcie spotkań prezentacja dobrych praktyk 

oraz istniejących sieci dających możliwość przyłączenia się organizacji do udziału w 

nich.  

 


