SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
KUJAWSKO-POMORSKIEJ
FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
w 2010 ROKU

I. Cele statutowe Federacji
Cele działania Federacji to:
1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania
aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i
europejskim,
2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia
tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich,
4. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji
pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
5. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,
6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z
administracją publiczną wszystkich szczebli,
7. wspieranie działalności organizacji członkowskich,
8. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora
publicznego i innych środowisk,
9. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i
zagranicznymi z zastrzeżeniem par. 1 ust. 7.
II. Formy działalności statutowej
Cele działania Federacji realizowane są poprzez:
1. dbałość
o
przestrzeganie
przez
organizacje
członkowskie
standardów
wynikających z ustalonych zasad, w szczególności przejrzystości działań
merytorycznych i finansowych oraz partnerstwa. Dla profesjonalizacji działań
Federacja może tworzyć i wprowadzać w życie regulaminy oraz procedury
dotyczące standardów działania przyjmowanych uchwałą Walnego Zebrania
Członków,
2. propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących jakości i
efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych,
3. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także
upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
4. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji
pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania,
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5. zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji
pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla
praktycznej realizacji zasady pomocniczości,
6. zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych z
dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
7. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji
pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych
dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
8. prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej,
9. prowadzenie działań mediacyjnych między organizacjami członkowskimi, między
organizacjami pozarządowymi, między organizacjami pozarządowymi a innymi
podmiotami, w tym jednostkami samorządu lokalnego,
10. zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji
pozarządowych,
11. powoływanie komisji tematycznych,
12. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
13. organizację i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji
pozarządowych.

III. Zakres działalności Federacji w 2010 roku
W roku 2010 Federacja zajmowała się przede wszystkim (a) prowadzeniem prac na rzecz
regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie
tych regulacji, a także ich przestrzegania, (b) zbieraniem i upowszechnianiem informacji
dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie
tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości, (c) zbieraniem i
upowszechnianiem informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością
środków finansowych dla organizacji pozarządowych, (d) zajmowaniem stanowiska
wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
IV. Działalność Federacji w 2010 roku (szczegółowy opis podejmowanych
działań):
Działania podejmowane przez Federację w 2010 roku dotyczyły przede wszystkim
realizacji pięciu następujących celów statutowych Federacji:
1. rozwijanie współpracy i standardów działania
tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,

oraz

umacnianie

poczucia



Organizacja w Toruniu seminarium "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie.
Standardy w organizacjach pozarządowych" (18 czerwca 2010), służące
wypracowaniu standardów działania ngo oraz stworzeniu elektronicznego
narzędzia do samooceny organizacji. Spotkanie połączone z dyskusją nad
Kartą
zasad
organizacji
pozarządowych,
która
następnie
była
upowszechniana w środowisku pozarządowym (mailing bezpośredni). W
spotkaniu uczestniczyło 21 osób.



Zainicjowanie i realizacji dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych we
współpracy Federacji z Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej:
 praktyczny kurs nt. księgowości w organizacjach pozarządowych i
innych podmiotach ekonomii społecznej; kilkanaście spotkań o
charakterze doradztwa grupowego. Inicjatywa i promocja wydarzenia
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realizowana była przez Federację, finansowanie działań zapewnione
przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej.
 nieodpłatne wsparcie w zakresie opracowania indywidualnej procedury
dla kujawsko-pomorskich fundacji w zakresie „przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy”; Inicjatywa i promocja wydarzenia realizowana
była przez Federację, finansowanie działań zapewnione przez
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej; działanie rozpoczęło się w
2010 i zostało zakończone w 2011 roku (skorzystało ponad 20
organizacji; oferty rozesłano bezpośrednio do 165 podmiotów).
2. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich,


Stanowisko Zarządu Federacji dotyczące Działania 9.5 PO KL (Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) przekazane w liście do
Michała Korolko, Członka Zarządu Województwa dotyczące konieczności
uwzględnienia konkursów o środki Działania 9.5 w 2011 roku. Jednocześnie
w stanowisku Federacja zapytała dlaczego konkursy z ww. zakresu są
odwoływane bez informowania projektodawców, jak też jakie są realne
szanse na ogłoszenie konkursów w 2011 roku.
Wynikiem korespondencji jest m.in. zaproszenie przez Michała Korolko,
Członka Zarządu Województwa przedstawiciela Federacji do konsultacji
planów wydatkowania środków PO KL w 2012 roku w oparciu o środki tzw.
Krajowej Rezerwy Wykonania. Plany te uwzględniają Działanie 9.5 PO KL.



Federacja poparła ogólnopolską akcję "Prosta księgowość małych NGO",
która
dotyczy
uproszczenia
wymogów
w
zakresie prowadzenia
rachunkowości dla organizacji pozarządowych o niskim rocznym
przychodzie. Organizatorem i koordynatorem akcji jest Ogólnopolska
Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), która wystosowała w tej
sprawie list do ministra finansów i parlamentarnych komisji budżetowych.



List do Prezydenta Miasta Torunia w związku z możliwością udostępnienia
przez Miasto Toruń części budynku przy zbiegu ulic Jęczmiennej i
Sukienniczej na siedziby organizacji pozarządowych. Zarząd Federacji pytał
o procedurę przyznawania tych lokali (w kontekście niejasnego opisu ww.
procedury, jaki pojawił się w lokalnych mediach). Jednocześnie Zarząd
Federacji zaproponował, aby korzystający z lokali zostali wyłonieni w
drodze konkursu ofert, w którym weryfikowane będą również najbliższe
plany organizacji (w tym plany w zakresie wykorzystania lokalu), a w
składzie komisji konkursowych uwzględnieni zostaną przedstawicieli III
sektora z Torunia. Mimo dwukrotnej wymiany korespondencji Zarząd
Miasta przyznał lokale według uznania (udostępniając je wyłącznie
organizacjom, które już korzystały z miejskich lokali).

3. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji
pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku


Opracowanie wizualizacji Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych: logo, strona internetowa (www.federacja-ngo.pl) oraz
projekt i druk 3 tysięcy ulotek opisujących podstawowe cele i misję
Federacji. (czerwiec 2010). Działania te zostały zrealizowane w ramach
oferty dofinansowuj przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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(ze względu na trwająca procedurę rejestracyjną Federacji, oferentem była
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki).


Zarząd Federacji zaprotestował przeciwko promowanemu przez jeden z
toruńskich komitetów wyborczych pomysłowi wyłonienia w konkursie
„organizacji-rzecznika środowiska pozarządowego”. Pomysł ten w trakcie
samorządowej kampanii wyborczej zgłosił Komitet „Czas Gospodarzy”.
Zarząd Federacji skierował w tej sprawie List otwarty do Komitetu
domagając się oficjalnego wycofania z tego pomysłu, jako szkodliwego dla
dotychczasowej współpracy samorządu i organizacji i łamiącego zasadę
partnerstwa.



Przedstawiciel Federacji reprezentował sektor pozarządowy w Kapitule
nagrody "Innowacyjni – europejska nagroda regionu 2010” przyznawanej
przez Marszałka Województwa dla wyróżniających się projektów
współfinansowanych ze środków unijnych. Kapituła Nagrody to dziewięć
osób – po trzech reprezentantów z każdego z sektorów.

4. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,


Uczestnictwo
w
konsultacjach
społecznych
(zgłoszenie
uwag)
następujących dokumentów:
 Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL na 2011 roku w województwie
kujawsko-pomorskim [08. lipca 2010 roku]
 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL [19. sierpnia
2010 roku]
 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Kapitał Ludzki (PO KL) [27. sierpnia 2010 roku]
 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
[03. września 2010 roku]
 Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
NGO na rok 2011 [09. października 2010 roku]
 Program
współpracy
Gminy
Miasta
Toruń
z
organizacjami
pozarządowymi na rok 2011 [20. października 2010 roku]
 Zasady wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
[25. października 2010 roku]
 Zakres realizacji projektów partnerskich PO KL [30. listopada 2010
roku]
 W konsultacjach wielu z ww. dokumentów Federacja brała udział jako
najaktywniejszy uczestnik (najwięcej zgłoszonych uwag, zwłaszcza do
programów współpracy samorządu z organizacjami), bądź też jako
jedyny reprezentant województwa.
 Udział przedstawiciela Federacji w „Konferencji uzgodnieniowej Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki" w Warszawie jako jedynego podmiotu z województwa
kujawsko-pomorskiego (01 października 2010).

5. działanie na rzecz partnerskiej współpracy
administracją publiczną wszystkich szczebli,


organizacji

pozarządowych

z

W grudniu 2010 roku zrealizowana została akcja bezpośredniej wysyłki
oferty Federacji w zakresie badania i weryfikacji jakości ocen wniosków w
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), w województwie
kujawsko-pomorskim. Propozycja ta – skierowana do organizacji
pozarządowych – wynikała z uwag i zastrzeżeń organizacji i instytucji do
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procedur konkursowych i ocen projektów w zakresie jakości
merytorycznej tych ocen, błędów w kartach oceny, a nawet nieznajomości
wśród oceniających procedur i wytycznych obowiązujących w PO KL.
Listy z zaproszeniem do podzielenia się z Federacją (i jej zespołem
eksperckim badającym jakość ocen wniosków) doświadczeniami z udziału
w konkursach i ewentualnymi uwagami do kart oceny projektów wysłane
zostały łącznie do 230 podmiotów pozarządowych, które aplikowały o
środki EFS w naszym regionie.
V. Zmiany w Federacji
W 2010 roku nie nastąpiły zmiany Statutu Federacji, nie uległa zmianie liczba organizacji
członkowskich, jak też nie doszło do zmian personalnych w organach Federacji.
VI. Księgowość Fundacji
Księgowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości – zasady
polityki określono w roku 2010, który był pierwszym rokiem działalności Federacji.
Wynik finansowy Federacji w 2010 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
175,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Przychody
Federacji stanowiły wyłącznie składki członkowskie.

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
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