SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
KUJAWSKO-POMORSKIEJ
FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
w 2011 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 2011 roku
W roku 2011 roku Federacja zajmowała się przede wszystkim (a) prowadzeniem prac na
rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych,
monitorowania 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) zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych z
dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych (e) zajmowaniem
stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych, (f)
rozwijaniem i promocją standardów działalności organizacji pozarządowych.
Od maja 2011 roku Federacja realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska Federacja
Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy
międzysektorowej” (POKL.05.04.02-00-843/10) we współpracy partnerskiej z Liderem Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki. Projekt realizowany jest do czerwca 2013
roku i skupia się na wzmacnianiu potencjału Federacji, jakości działań organizacji
pozarządowych, rzecznictwie interesów NGO i skutecznej współpracy z administracją
publiczną.
IV. Działalność Federacji w 2011 roku (szczegółowy opis podejmowanych
działań):
Działania podejmowane przez Federację w 2011 roku dotyczyły przede wszystkim
realizacji sześciu następujących celów statutowych Federacji:
1. rozwijanie współpracy i standardów działania
tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,


oraz

umacnianie

poczucia

Kontynuacja akcji informacyjno-edukacyjnych (I-IV 2011 roku) we
współpracy Federacji z Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej
dotyczącej nieodpłatnego wsparcia w zakresie opracowania indywidualnej
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procedury dla kujawsko-pomorskich fundacji w zakresie „przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy” (w 2011 roku 4 organizacje otrzymały
procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy);


Zawiązanie (sierpień 2011 roku) i działalność zespołu eksperckiego przy
Federacji. W skład zespołu wchodzi 11 przedstawicieli organizacji
członkowskich oraz 5 przedstawicieli innych organizacji pozarządowych.
o

o



W 2011 roku odbyły się 4 spotkania zespołu (29 sierpnia 2011 roku,
Centrum Targowe „Park” w Toruniu; 23 września 2011 roku, Pensjonat
„Samotnia nad Wdą” w Tleniu; 28 października 2011 roku, siedziba
Fundacji „Nadzieja dla Rodzin” w Toruniu; 20 grudnia 2011 roku,
siedziba "RC fundacji konsultingu i rehabilitacji" w Toruniu). Podczas
spotkań omawiane są poszczególne działania projektowe (szkolenia,
spotkania itp.), opracowywane narzędzia wspierające NGO oraz
dyskutowane są bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem NGO w
regionie.
Zespół uczestniczył w organizowanych w ramach projektu szkoleniach
wyjazdowych (21-23 września 2011 roku, 24-25 listopada 2011 roku),
w ramach których wypracowane zostały narzędzia wzmacniające jakość
działań NGO: „Narzędzie samooceny organizacji pozarządowych” oraz
„Karta zasad organizacji pozarządowych”.

Realizacja szkoleń nt. standardów działania organizacji pozarządowych pn.
„Kolejne walne…, czyli jak skutecznie angażować w działalność organizacji
pozarządowych” (25 października 2011 w Toruniu oraz 27 października w
Bydgoszczy) z udziałem 33 przedstawicieli organizacji pozarządowych (21
w Toruniu, 12 w Bydgoszczy). Podczas szkoleń promowano wdrożenie w
podmiocie wypracowanego przez zespół ekspercki „narzędzia samooceny”.
Szkolenia były prowadzone przez przedstawicieli Federacji.

2. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla
organizacji członkowskich:


Poparcie „Wspólnego stanowiska organizacji w sprawie senackiego projektu
Ustawy o stowarzyszeniach” (koordynowanego przez OFOP), w którym
wskazane zostały słabości projektu, m.in. przygotowanie projektu bez
aktywnego
udziału
środowiska
pozarządowego,
niska
wartość
merytoryczna, błędne rozwiązania dotyczące likwidacji
związków
stowarzyszeń, wprowadzenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.
W wyniku protestu środowisk pozarządowych projekt został wycofany [luty
2011 roku].



Spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Michałem Korolko oraz wspólne stanowisko (wraz z Radą Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszeniem
„Tłok”) w zakresie dodatkowych środków dla regionu z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowisko uznawało trafność przeznaczenia
alokacji na tryb konkursowy i zakresu merytorycznego, jednocześnie
rekomendowało inny podział procentowy [marzec 2011 roku].



List do delegatów Rady Organizacji Pozarządowych wskazujący na
nieskuteczność działań Rady podczas II kadencji. List zawierał jednocześnie
propozycje do Regulaminu Rady. Federacja uzyskała odpowiedź na list, w
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której Rada wskazuje obszary swoich działań, opisuje swoją specyfikę i
polemizuje ze stanowiskiem Federacji [marzec-maj 2011 roku].


Stanowisko Zarządu Federacji w sprawie współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki lokalowej. W stanowisku
znalazł się pomysł na stworzenie „Zasad polityki lokalowej Gminy Miasta
Toruń wobec organizacji pozarządowych” jako elementu corocznego
programu współpracy z NGO. Federacja rekomendowała ww. zakresie
równość traktowania wszystkich NGO, dostępność przez konkursy ofert,
ocena wykorzystania lokali, a przede wszystkim upublicznienie zasad [lipiec
2011 roku].

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


Promocja Federacji oraz idei tzw. sieciowania podmiotów pozarządowych
podczas konferencji „Standardy jakości w działalności NGO i skuteczne
metody współpracy z administracją publiczną” (prawie 100 uczestników z
województwa), którą organizował Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w
Bydgoszczy (maj 2011 roku).



List wyrażający sprzeciw Zarządu Federacji do Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego wobec sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych tzw.
planów działania PO KL [listopad 2011 roku].

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


Uczestnictwo
w
konsultacjach
następujących dokumentów:

społecznych

(zgłoszenie

uwag)

 „Roczny program współpracy samorządu województwa kujawskopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” [konsultacje
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, październik 2011 roku]
 „Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawskopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”
[konsultacje organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, październik 2011 roku]
 „Plan Działania dla Priorytetu VII POKL na 2012 rok” [konsultacje
organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
czerwiec i październik 2011 roku]
 „Plan Działania dla Priorytetu IX POKL na 2012 rok” [konsultacje
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, październik 2011 roku]
 „Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL” [konsultacje organizowane przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, październik 2011 roku]
 „Zasady finansowania PO KL” [konsultacje organizowane przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2011 roku]
 "Zakres realizacji projektów partnerskich PO KL" [konsultacje
organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011
roku]
 "Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
PO KL" [konsultacje organizowane przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, grudzień 2011 roku]
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 "Zasady kontroli POKL" [konsultacje organizowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011 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 przedstawicieli Federacji w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym
projektom Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetów VI i VII PO KL w
województwie kujawsko-pomorskim (sierpień 2011)
 Udział przedstawicieli Federacji w „Konferencji uzgodnieniowej Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki" w Warszawie (listopad 2011 roku).
5. działanie na rzecz partnerskiej współpracy
administracją publiczną wszystkich szczebli:

organizacji

pozarządowych

z



Udział przedstawiciela Federacji w pracy komisji oceny wniosków
składanych w ramach konkursów o środki Gminy Miasta Toruń do Wydziału
Zdrowia UMT.



Uruchomienie „Systemu komunikacji i konsultacji” - narzędzia na stronie
internetowej Federacji pod adresem federacja-ngo.pl/konsultacje, które
umożliwia przesłanie dokumentu poddawanego konsultacjom społecznym,
opublikowanie go na stronie i pozostawianie komentarzy przez
zalogowanych użytkowników. Zebrane w ten sposób opinie mogą służyć
Federacji w opracowywaniu stanowisk konsultacyjnych. W 2011 roku za
pośrednictwem systemu konsultowanych było 6 dokumentów.



Zgłoszenie dwóch przedstawicieli Federacji do pracy w komisji oceny ofert
w ramach konkursów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
2012 roku.

6. wspieranie działalności organizacji członkowskich
Federacja aktywnie wyszukuje i publikuje na stronie internetowej bieżące
informacje związane z możliwością pozyskiwania środków finansowych na
działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz zmianami w
programach kierowanych do NGO, m.in. dotyczących Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Szwajcarskiego Programu Współpracy.
V. Zmiany w Federacji
W 2011 roku nie nastąpiły zmiany Statutu Federacji i nie doszło do zmian personalnych w
organach Federacji. Do Federacji dołączyły trzy podmioty - tym samym liczba organizacji
członkowskich wzrosła do 12 organizacji:



Fundacja „Nadzieja dla Rodzin” decyzją Zarządu Federacji z dnia 11 lipca
2011 roku,
Fundacja „Tak dla Zdrowia” decyzją Zarządu Federacji z dnia 8 listopada
2011 roku,
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Stowarzyszenie „Serce za Serce” decyzją Zarządu Federacji z dnia 8
listopada 2011 roku.

VI. Księgowość Federacji
Księgowość Federacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Wynik finansowy Federacji w 2011 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
1.138,47 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści osiem złotych i czterdzieści siedem
groszy). Przychody Federacji stanowiły składki członkowskie, darowizny oraz dotacje
(dofinansowanie) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

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