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Propozycje organizacji pozarządowych  
do Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 
 
 

zebrane od uczestników spotkań w dn. 26 czerwca 2014 roku oraz 28. sierpnia 2014 roku w Toruniu  
oraz za pośrednictwem serwisu stacja-konsultacja.pl1 

 

I. Dodanie następujących działań do współpracy samorządu województwa  
i organizacji pozarządowych  

 
 

 współpraca finansowa 
 
 

1. Umożliwienie (w ramach dotychczasowych konkursów) realizacji ofert skierowanych wyłącznie na 
wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych 

Uzasadnienie: Wsparcie dla otoczenia osób niepełnosprawnych jest często równie ważne jak dla osób 
niepełnosprawnych. Jednak dotychczasowe możliwości wsparcia finansowego bądź 
uniemożliwiają pracę z osobami z otoczenia niepełnosprawnych, bądź pozwalają na 
minimalne ich wsparcie „przy okazji” działań dla osób niepełnosprawnych.  
Organizacje pozarządowe posiadają liczne doświadczenia w pracy z ww. grupami i warto 
te ich doświadczenia rozwijać. Nie ma tu potrzeby tworzenia dodatkowego konkursu, ale 
objęcie wsparciem szerszej grupy beneficjentów ułatwi prawidłowe, niedyskryminacyjne 
przygotowanie wniosków konkursowych i skierowanie wsparcia zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami. 
Propozycja zakłada umożliwienie składania wniosków gdzie odbiorcą jest tylko i 
wyłącznie otoczenie osób niepełnosprawnych 

 
 

2. Opracowanie i ogłoszenie konkursu na szeroko rozumiane inicjatywy edukacyjne dotyczące edukacji 
nieformalnej, pozaszkolnej 

Uzasadnienie: Brak jest konkursu na inicjatywy edukacyjne odbiegające od formalnego programu 
nauczania (nieobjęte subwencją oświatową) – dla każdej grupy wiekowej. Jednocześnie 
widoczne są w każdej części województwa potrzeby w tym zakresie. 
Wprowadzenie ww. konkursu wpisuje się w Strategię Województwa 2014-2020 i 
koresponduje z Programem Wsparcia Rodzin „Rodzina jest najważniejsza”. 

 
 

3. Wprowadzenie w dokumentacji konkursu „wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji rodzicielskich” 
(zadanie 1, pkt g. programu) możliwości aplikowania na szkolenia dla kadry pracującej w ww. obszarze. 

Uzasadnienie: Mimo licznych przedsięwzięć adresowanych do rodzin, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, ale także instytucje publiczne, brakuje na poziomie województwa wsparcia 
dla kadr, które pracują z rodziną. Również plany województwa wyrażone w 

                                                           
1
 Spotkania w dn. 26.06.2014 i 28.08.2014 zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji 

Pozarządowych we współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i miały charakter otwarty, tj. adresowane były do wszystkich organizacji 
pozarządowych. W spotkaniach tych udział wzięło łącznie 67 osób. Natomiast w konsultacjach za pośrednictwem 
portalu www.stacja-konsultacja.pl (dostępnego dla wszystkich zainteresowanych po zalogowaniu) udział wzięło 11 
użytkowników. 

http://www.stacja-konsultacja.pl/
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przygotowywanej strategii na rzecz rodziny nie przewidują takich działań, a wydają się 
one coraz pilniej potrzebne. 

 
 

4. Rozpoczęcie prac nad kompleksowym programem działań na rzecz wolontariatu  
 

Uzasadnienie: Aktywność wolontariuszy jest przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jak i 
„naturalnym dobrem” III sektora. W organizacjach brakuje środków finansowych na 
pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy. Nie wydaje się zasadne powoływanie specjalnej 
instytucji, która miałaby zajmować się m.in. promocją i wsparciem wolontariatu. Warto 
natomiast skupić się na mechanizmie finansowym, który wspierałby rozwój wolontariatu 
w regionie. Jego formę i zakres warto wypracować w ramach międzysektorowej grupy 
roboczej. Możliwości i wzorów dla działań jest dużo – od przeznaczenia w konkursach 
części środków na rozwój wolontariatu (np. szkolenia, integracja) i pozostawienie ich w 
dyspozycji organizacji, aż po działania upowszechniające w szkołach i na innych 
płaszczyznach, pokazujące różne „twarze” wolontariatu (różny zakres, różny wiek i 
doświadczenie wolontariuszy itp.). Rozwiązaniem docelowym nie wydają się daleko idące 
przedsięwzięcia bądź ramy instytucjonalne jak centra wolontariatu. 
 

 
 

5. Wspieranie w ramach programu współpracy tylko zajęć o charakterze rekreacyjnym, a nie z ustawy o 
sporcie 

Uzasadnienie: Środki publiczne kierowane na realizację programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi nie powinny służyć wsparciu działań przewidzianych w ustawie o sporcie. 
Winny być kierowane jedynie na działania z zakresu rekreacji: na szeroką ofertę 
zajęć/wydarzeń/imprez upowszechniających rekreację i zdrowy tryb życia. 

 
 

6. Wdrożenie (pilotaż) mechanizmu wsparcia finansowego dla przygotowania projektów międzynarodowych 
organizacji pozarządowych 

Uzasadnienie: Organizacje pozarządowe przygotowują projekty międzynarodowe, które przyczyniają się 
do promocji regionu, koszty tych przygotowań (tłumaczenia, wizyty partnerów 
zagranicznych itp.) są jednak wysokie. W 2014 roku rozpoczęły się prace nad 
mechanizmem finansowym wspierającym działania NGO w zakresie rozpoczęcia 
współpracy międzynarodowej (forma „vouchera” lub „bonu”). W programie współpracy 
warto wskazać konieczność kontynuacji tych działań poprzez ich pilotaż w 2015 roku. 
W wyniku pilotażu, po zebraniu doświadczeń i dzięki stopniowemu zwiększaniu się liczby 
organizacji prowadzących współpracę zagraniczną będzie można myśleć o 
spotkaniach/forach partnerskich/targach międzynarodowych dla NGO w regionie. 

 

7. Zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na konkursy w 2015 roku 
 

Uzasadnienie: Potrzeby społeczne są duże i stale rosną. Rośnie również koszt życia. Natomiast środki na 
konkursy dla NGO utrzymują się na tym samym poziomie. Nie może być mowy o 
powierzaniu organizacjom kolejnych zadań bez wzrostu poziomu środków finansowych 
przeznaczonych na ich realizację.  
Oczekiwanym rezultatem w 2015 roku winien być wzrost środków na realizację ofert 
przez organizacje pozarządowe przynajmniej o wskaźnik inflacji (wobec roku 2014). 

 

8. Wprowadzenie ryczałtu na wzmocnienie instytucjonalne podmiotu (np. zakup sprzętu/szkolenia) 
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Uzasadnienie: Warto rozszerzyć formułę wydatków w kosztorysach ofert konkursowych. Stosowane 
m.in. w tzw. funduszach norweskich rozwiązanie, które pozwala na przeznaczenie kilku- 
bądź kilkunastu procent kosztorysu oferty na tzw. rozwój instytucjonalny (nie tylko 
zakupy, ale również np. szkolenia dla kadry) jest bardzo pozytywnie oceniane przez 
organizacje, jak i faktycznie służy rozwojowi sektora obywatelskiego. 
W 2015 roku warto podjąć próbę wypracowania koncepcji takiego rozwiązania w 
konkursach ofert finansowanych ze środków samorządu województwa. 
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 współpraca pozafinansowa 
 
 

9. Powołanie grupy roboczej w celu wypracowania pomysłu na kampanię 1% na rzecz NGO z województwa 
kujawsko-pomorskiego  

Uzasadnienie: Zgodnie z ostatnimi danymi wciąż ponad 50% podatników nie korzysta z mechanizmu 1%, 
a większość korzystających wspiera organizacje, które działają daleko od ich miejsca 
zamieszkania. Warto więc wspólnie – w gronie organizacji z regionu i administracji 
regionalnej – wypracować zasady i przebieg kampanii na rzecz „pozostawiania 1% w 
regionie”.  
We wspólnym (międzysektorowym) gronie, które zajmie się tym wyzwaniem nie powinno 
jednak z założenia chodzić o zaplanowanie przeznaczania dodatkowych środków na 
promocję, ale o szukanie przede wszystkim pozafinansowych działań promujących 1% dla 
regionu. 

 
 

10. Wypracowanie jasnych zasad angażowania przedstawicieli III sektora w zespoły i grupy robocze  
 

Uzasadnienie: Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w grupach roboczych wciąż napotyka 
na problemy – niejasne są zasady „dobierania” reprezentantów sektora, bardzo często w 
ogóle brakuje przedstawicieli środowiska w tych zespołach. Należy więc podjąć w 2015 
roku działania, których rezultatem będzie konkretna procedura wyłaniania NGO do 
zespołów i liczba zespołów, w których przedstawiciele III sektora uczestniczą. 
Elementem ww. rozwiązania może być np. zobligowanie poszczególnych komórek Urzędu 
Marszałkowskiego do informowania Biura Współpracy z NGO o planowanym 
powoływaniu zespołów i grup roboczych (wraz z kryteriami naboru), oraz, po ich 
powołaniu, o składzie i podstawowym celu działania. Dodatkowo konieczne jest 
umieszczanie ww. informacji w internecie, na stronach urzędu, w wydzielonej zakładce 
(wraz z kontaktem do przedstawiciela NGO). 

 
 

11. Stworzenie jednego miejsca, np. zakładki na stronie www z ofertą szkoleniową dla NGO prowadzoną 
przez różne podmioty 

Uzasadnienie: W województwie funkcjonuje kilka podmiotów, które „statutowo” zajmują się 
działalnością szkoleniową z ofertą dla NGO (np. ośrodki OWES, ROEFS, centra wsparcia 
itp.). Ich oferta nie jest dostępna w jednym miejscu (zainteresowani muszą jej 
wyszukiwać na różnych stronach internetowych, sprawdzać aktualność tych stron etc.), a 
tematy szkoleniowe często się dublują. Porozumienie z tymi podmiotami może pozwolić 
na stworzenie jednego miejsca w internecie gdzie całość oferty będzie dostępna. 
Głównym wyzwaniem jest zachęcenie instytucji szkolących do publikowania bieżących 
informacji o ich działaniach dla NGO na „wspólnej”, dedykowanej ww. propozycji stronie 
internetowej. 

 
 

12. Promowanie partnerskich projektów ponadnarodowych samorządu i organizacji pozarządowych 
 

Uzasadnienie: Organizacje pozarządowe bardzo często nie mają możliwości współpracy 
międzynarodowej, a samorząd wojewódzki ma takie możliwości, jednak często brak tu 
pomysłów i inspiracji. Warto więc łączyć zasoby. Możliwość włączenia NGO z regionu w 
projekty partnerskie samorządu województwa pojawia się np. w programach Interreg 
oraz ETW.  
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Co ważne, działania samorządu województwa będą ważnym sygnałem i inspiracją dla 
samorządów powiatowych i lokalnych, które nierzadko posiadają liczne kontakty 
międzynarodowe, ale nie wypracowały jeszcze sposobu na włączenie w działania 
międzynarodowe organizacji pozarządowych. 

 
 

13. Uwzględnienie Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych jako cyklicznej formy rozwoju współpracy 
międzynarodowej 

Uzasadnienie: Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych – wspólne przedsięwzięcie samorządu 
województwa i organizacji pozarządowej – została po raz pierwszy zrealizowana w 2014 
roku i odniosła sukces. Warto wpisać ją do kalendarza wspólnych przedsięwzięć 
regionalnych w 2015 roku. 

 

14. Gromadzenie wiedzy o pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe środkach finansowych spoza 
źródeł finansowych dostępnych w regionie 

Uzasadnienie: Organizacje pozarządowe nierzadko pozyskują środki (publiczne i niepubliczne) „spoza 
regionu” i dzięki nim finansują działania statutowe i pozytywnie wpływają na rozwój 
województwa. Warto gromadzić informacje o tych działaniach i dzięki temu pokazywać 
efektywność organizacji też w wymiarze finansowym.  
Zebrane dane warto promować przede wszystkim przez strony internetowe. 

 
 

15. Usunięcie zadania wskazanego w części VI. 8.g). Programu współpracy na 2014 roku, tj. „korzystanie z 
bazy Orlik” 

Uzasadnienie: Boiska „Orlik” są własnością samorządów lokalnych i nie można wskazywać, że formą 
współpracy samorządu województwa z NGO jest udostępnienie organizacjom cudzej 
własności. 

 
 

16. Uspołecznienie procesu planowania „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego” 

Uzasadnienie: Wydaje się, że koncepcja realizacji corocznego Forum stopniowo „wypala się”. Potrzeba 
jest znalezienia nowej formuły na spotkania wewnętrzne dla III sektora w regionie, które 
jest nadal potrzebne (jest sprawdzoną formą wymiany doświadczeń). Krokiem w tę 
stronę powinno być  uspołecznienie procesu znajdowania tematów i upowszechnianie 
wyników tego procesu  jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Na tej podstawie winny być 
kształtowane warunki konkursu na organizację i przeprowadzenie Forum. 

 
 

17. Rozpoczęcie prac nad modelem „jednego okienka” dla konkursów ofert 
 

Uzasadnienie: Wymagania dotyczące konkursów ofert prowadzonych przez poszczególne departamenty 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu różnią się m.in. podejściem do oceny formalnej i 
merytorycznej, sposobem przygotowania ofert itd. Wprowadzenie mechanizmu „jednego 
okienka” ujednolici procedury, a przy okazji będzie także dobrą okazją do ich 
wcześniejszej weryfikacji. 
Wydaje się, że rok 2015 warto przeznaczyć na przemyślenie i opisanie tego rozwiązania, 
zwłaszcza, że propozycja powyższa ingeruje w strukturę i zasady funkcjonowania Urzędu 
Marszałkowskiego i wymaga szczegółowych ustaleń. 
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18. Upowszechnianie modelu ogłaszania konkursów na realizację działań dwuletnich, a nie wyłącznie 
rocznych 

Uzasadnienie: Duża część wspieranych przez konkursy działań organizacji pozarządowych nie zamyka się 
w okresie jednego roku. Procedury aplikowania „szkodzą” tym działaniom, bowiem 
wymagają np. dwukrotnego aplikowania o środki (rok po roku) i wyłącznie powodują 
rozrost obowiązków administracyjnych oraz dodatkowej pracy dla organizacji i urzędu 
prowadzącego nabór, ocenę i rozliczenie ofert. 
Rezultatem działań w 2015 roku winno być wprowadzenie w konkursach ofert możliwości 
aplikowania o środki na działania dwuletnie w tych departamentach, które nie 
dopuszczają obecnie takiej możliwości. 

 
 

19. Wprowadzenie mechanizmu informowania oferentów w konkursach o wynikach oceny ich ofert ze 
wskazaniem uzasadnienia oceny 

Uzasadnienie: Większość organizacji aplikujących o środki regionu w konkursach ofert nie otrzymuje 
informacji dlaczego ich oferta uzyskała mniejszą od możliwej do zdobycia liczby punktów. 
Bez wątpienia informowanie o wynikach nie tylko służy transparentności procesu oceny, 
ale też pozwala NGO na tworzenie lepszych ofert. 
W roku 2015 warto przetestować ww. propozycję. 

 
 

20. Opracowanie (wzorem PO FIO) generatora ofert umożliwiającego złożenie oferty, dostęp do oceny, 
wygenerowanie umowy i złożenie sprawozdania.  

Uzasadnienie: Wydaje się, że dla Departamentu Informatyzacji UM nie powinno to stanowić większego 
problemu, a jednocześnie wpisałoby się w działania i stanowczo ułatwiłoby pracę 
urzędnikom oraz aplikowanie organizacjom pozarządowym. 
W roku 2015 warto poświęcić czas na wypracowanie takiego rozwiązania z jego 
docelowym wprowadzeniem w 2016 roku. 

 


