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Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych (www.federacja-ngo.pl). Informacje o organizacjach wyróżnionych w procesie certyfikacji zostały opracowane 
w oparciu o materiały i zdjęcia nadesłane przez te organizacje.

Publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści” powstała w ramach projektu „Wspólne 
działania, wspólne sukcesy” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020 i stanowi podsumowanie procesu certyfikacji „Organizacja sprawdzona” prowadzonego 
przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. 
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Gdy w 2010 roku zawiązaliśmy Federację, wspólną aktywność 
kilku organizacji pod wspólnym szyldem postanowiliśmy 
rozpocząć od nazwania wartości i  zasad etycznych, które są 
dla nas ważne i nas łączą oraz wypracować wewnętrzny system 
standardów działania. Tak powstała „Karta zasad Kujawsko-
Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych”, a później 
„Narzędzie samooceny organizacji”. W działalności Federacji 
skoncentrowaliśmy się również na promowaniu III sektora 
i aktywności obywatelskiej, uczestniczeniu w budowaniu 
tożsamości środowiska pozarządowego, jego odrębności od 
sektora publicznego i sektora przedsiębiorstw. Karta zasad była 
dla nas dobrym fundamentem działania, narzędzie samooceny 
mocnym wsparciem, ale najbardziej inspirujące były dobre 
przykłady z codziennej działalności organizacji. Chcieliśmy je 
odszukać i wyróżnić.
Poważnym argumentem za certyfikacją był też brak w III 
sektorze naszego województwa wyróżnienia przyznawanego 
przez organizacje innym organizacjom. Czasami działalność 
konkretnych stowarzyszeń lub fundacji jest wyróżniana przez 
lokalne lub wojewódzkie władze. Jednak wiele organizacji 
prowadzi szeroką działalność adresowaną do licznego grona 
osób, a o ich działalności mało kto słyszał. Z drugiej strony, 
wiele organizacji działa krótko i chce się rozwijać, jednak 
nie wie, gdzie szukać inspiracji i wzorów. A i biznes, i urzędy 
mają swoje certyfikaty i są z nich dumne, bo taki certyfikat 
wyróżnia i potwierdza, że to co robią jest ważne i właściwe, 
a my w organizacjach takich sektorowych rozwiązań nie mamy. 
A przecież wiele z organizacji zasługuje na wyróżnienie, 
a czasami nawet na „odkrycie”.
A trzeci argument „za” certyfikacją to potrzeba promowania 
i wyróżniania aktywności społecznej jako wartości. Dlaczego? 
Wystarczy zajrzeć do wyników badań – ponad połowa Polaków 

Certyfikacja organizacji pozarządowych
pomysł i doświadczenia

To z potrzeby znalezienia inspiracji dla rozwoju działalności pozarządowej i z chęci upowszechniania tej 
działalności zrodził się pomysł certyfikacji i przyznawania przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji 
Pozarządowych znaku jakości – „Organizacja sprawdzona”. Certyfikacja jest sposobem na wyróżnianie tych 
stowarzyszeń i fundacji z województwa, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają 
do niej innych i angażują się na rzecz środowiska pozarządowego. To pomysł na wyróżnienie tych organizacji, 
których – bez względu na to ile i jakich działań realizują – nie opuszcza entuzjazm i „społecznikowskie” 
zaangażowanie. Ważne jest, aby organizacja działając dla innych, działała z oddaniem, stawała się coraz bardziej 
profesjonalna, a swoją aktywnością potrafiła „zarazić” innych. 

wątpi w uczciwość stowarzyszeń i fundacji. Mało komu znana 
jest działalność „pozarządówek” (tylko co czwarty Polak 
korzysta z oferty organizacji), za to prawie połowa obywateli 
posądza organizacje pozarządowe o nadużycia i prywatę. A jak 
każdy społecznik dobrze wie, codzienne kłopoty w działalności 
społecznej nie są tak zniechęcające jak pomówienia o złe 
intencje.
Stopniowo wypracowaliśmy zasady i proces certyfikacji. Gdy 
w 2012 roku startowaliśmy z pierwszą edycją nie wiedzieliśmy 
jakiego zainteresowania ze strony stowarzyszeń i fundacji 
możemy się spodziewać. Natomiast bardzo pozytywnie 
o przedsięwzięciu wypowiadali się przedstawiciele administracji 
samorządowej i biznesu. Okazało się, że zainteresowanie NGO 
jest bardzo duże – do procesu certyfikacji przystąpiło ponad 
czterdzieści organizacji z regionu. W kolejnych edycjach liczba 
ubiegających się o certyfikat była różna – wahała się od 23 do 40 
podmiotów. Kilkakrotnie zdarzyło się, że wśród przystępujących 
do procesu były organizacje, które nie uzyskały certyfikatu 
za pierwszym razem, ale z sukcesem ubiegały się o certyfikat 
w kolejnej edycji po wprowadzeniu zmian w prowadzonej 
działalności. Dodatkowo, wiele z wyróżnionych organizacji 
podjęło decyzję o przystąpieniu do Federacji po otrzymaniu 
wyróżnienia, podkreślając w ten sposób, że ważna jest dla nich 
bliska współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
Procedura przyznawania certyfikatu pozostaje niezmienna. 
Po rozpoczęciu naboru zgłoszeń, zainteresowana organizacja 
przesyła do Federacji wypełnioną „Część A ankiety certyfikatu”, 
którą jest krótki, jednostronicowy opis działalności organizacji. 
Z tymi, którzy prześlą zgłoszenia kontaktują się członkowie 
Kapituły Certyfikatu, aby umówić spotkanie przedstawicieli 
Kapituły w siedzibie organizacji. Podczas wizyty organizacja 
prezentuje swoją działalność, a podstawą rozmowy jest (znana 
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aplikującym o certyfikat) „Część B ankiety” z pytaniami 
dotyczącymi zarówno formalnych i prawnych aspektów 
działalności, jak i współpracy z otoczeniem, współpracy 
z innymi organizacjami, uczestniczenia w konsultacjach 
publicznych, aktywności na rzecz lokalnej społeczności i inne.
Przystępujący do certyfikacji muszą spełniać trzy warunki: 
posiadać osobowość prawną, prowadzić działalność od co 
najmniej dwóch lat oraz mieć siedzibę na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Zakres oraz skala działań nie mają 
znaczenia. 
 
Decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Kapituła Certyfikatu 
w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od 
przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji 
otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. 
Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa 
miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora 
z  regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio 
certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele 
administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu 
i powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby 
wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły 
gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia, 
a jednocześnie zapewnia jego transparentność dzięki udziałowi 
partnerów publicznych i biznesowych. 
Każda z aplikacji jest odrębnie dyskutowana przez członków 
Kapituły, którzy następnie oddają głosy wskazując podmioty, 
którym przyznany powinien zostać certyfikat. Na zakończenie 
procesu Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu 
wyłonionym w głosowaniu podmiotom. Certyfikat przyznawany 
jest na dwa kolejne lata. Po tym okresie Kapituła Certyfikatu 
może odnowić organizacjom certyfikat po zweryfikowaniu 
czy poszczególne stowarzyszenia i fundacje nadal spełniają 
wymagania certyfikacji (certyfikat ważny jest do podjęcia decyzji 
przez Kapitułę o jego przedłużeniu). Pierwsze przedłużenie 
certyfikatu miało miejsce jesienią 2015 roku, równolegle do 
III edycji certyfikatu, gdy organizacje uprzednio certyfikowane 
zobowiązane zostały do złożenia informacji o swoich 
działaniach, a przedstawiciele Kapituły odwiedzali organizacje 
w ich siedzibach. Wraz z laureatami obecnej, czwartej edycji 
grupa certyfikowanych kujawsko-pomorskich organizacji 
pozarządowych to 22 podmioty.

4
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Między 2012 a 2017 rokiem w IV edycjach certyfikacji 
„Organizacja sprawdzona” wyróżniliśmy 22 organizacje 
pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego. Na 
kolejnych stronach publikujemy informacje o laureatach 
z kolejnych edycji. Organizacje wyróżnione między 2012 a 2015 
rokiem w 2017 roku przedłużyły ważność certyfikatu, a do ich 
grupy dołączyło sześcioro laureatów z 2017 roku. 

Certyfikat 
„Organizacja sprawdzona”

– laureaci       

Prezentacje organizacji 
wyróżnionych w IV edycjach 

certyfikacji
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I edycji certyfikatu

2012

Laureaci
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Organizacja działa od 1993 roku koncentrując się na 
niesieniu pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym 
niepełnosprawnym. Prowadzi jedno z największych 
w województwie schronisk dla bezdomnych mężczyzn (120 
miejsc), noclegownię z 20 i ogrzewalnię z 30 miejscami oraz 
schronisko-gospodarstwo rolne w Smętowie Granicznym (woj. 
pomorskie) na 40 miejsc. Realizuje indywidualną pracę z osobami 
bezdomnymi wspierając w wychodzeniu z bezdomności, 
rozwiązywaniu problemów życiowych i uzyskaniu zatrudnienia. 
Organizuje pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych 
uzależnieniem. Od 25 lat jest  organizatorem Wieczerzy 
Wigilijnej „Na Dworcu” dla około 500 osób bezdomnych 
i ubogich.
Stowarzyszenie prowadzi również mieszkania wspierane 
przygotowujące do samodzielnego życia poprzez przywrócenie 
umiejętności, odpowiedzialności za dom i egzystencję w nim. 
Sukcesem organizacji jest m.in. wprowadzanie standardów 
usług wypracowanych przez „Gminny standard wychodzenia 
z  bezdomności” (łaźnia > ogrzewalnia > noclegownia > 
schronisko > mieszkanie  wspierane).
Od 2005 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku 
publicznego. Współpracuje z innymi organizacjami 
pozarządowymi oraz z administracją publiczną, jest członkiem 
Pomorskiego FORUM na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 
członkiem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania 
Problemu Bezdomności, członkiem i założycielem 
Grudziądzkiego Banku Żywności oraz członkiem Rady 
Działalności Pożytku Publicznego i  Lokalnej Grupy Działania 
w Grudziądzu.

ul. Parkowa 22/24 
86-300 Grudziądz
www.tpba-grudziadz.pl

Koło Grudziądzkie 
Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta

--------------------------------
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Stowarzyszenie powstało pod koniec 2000 roku – członkami 
założycielami są przedstawiciele biznesu, administracji 
i samorządu. SRSK liczy 30 członków, od 2005 roku posiada 
status organizacji pożytku publicznego.
Głównymi celami statutowymi Stowarzyszenia w ostatnich 
latach są działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, wychowania 
i aktywności obywatelskiej, promowanie miasta i gminy oraz 
kultywowanie kultury i tradycji polskich. Cele te osiąga dzięki 
współpracy z partnerami z kraju i  Europy. Dotychczas 
Stowarzyszenie zrealizowało ponad 30 projektów na kwotę 
ok. 2,2 mln zł, przeszkoliło ok. 1100 osób (w tym ponad 200 
osób na Ukrainie), udzieliło ok. 340 porad, przyczyniło się do 
zatrudnienia ok. 120 osób, wspomagało powstawanie firm.

ul. Toruńska 8 
86-050 Solec Kujawski
www.srsk.org.pl

Stowarzyszenie 
Rozwoju Solca 
Kujawskiego

Jako jeden z sukcesów, Stowarzyszenie wskazuje stypendia, które 
od 12 lat fundujemy dla uczniów i studentów-mieszkańców 
miasta i gminy Solec Kujawski, np. w zakresie matematyki, 
muzyki, prawa, języków obcych. Ostatnim sukcesem 
jest zrealizowany na Ukrainie projekt, w ramach którego 
powstała Strategia rozwoju miasta Bashtanka. W 2016 roku 
Stowarzyszenie zainicjowało w Solcu Kujawskim uroczyste 
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
SRSK jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia LGD Trzy 
Doliny działającego na terenie powiatu bydgoskiego, a od 2013 
roku również Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu 
dokumentów strategicznych dla miasta, powiatu, województwa 
oraz dla kraju. Realizując projekty na rzecz mieszkańców gminy 
współpracuje z wolontariuszami (młodzieżą i dorosłymi). 
Stowarzyszenie otrzymało kilka wyróżnień, w tym 
w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono na najlepsze 
dzieło obywatelskie w 2006 roku, w regionalnym konkursie 
„Rodzynki z pozarządówki” w 2013 roku.



Dominująca działalność Stowarzyszenia to integracja 
i aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
społecznie głównie w ramach prowadzenia Centrum Integracji 
Społecznej. Centrum jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce 
– powstało w 2004 roku.  Drugi ważny obszar aktywności to 
działania na rzecz ekonomii społecznej i rozwijania współpracy 
z administracją publiczną – CISTOR uczestniczy w budowaniu 
współpracy międzysektorowej m.in. poprzez aktywność 
w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 
Radzie społecznej ds. konsultacji społecznych, Regionalnym 
Komitecie Ekonomii Społecznej. Trzeci obszar aktywności 
Stowarzyszenia to działania animacyjne na rzecz aktywizacji 

ul. Stokrotkowa 22 
87-100 Toruń
www.cistorsps.pl

CISTOR Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne

środowiska lokalnego (za standardy wdrażania programu 
Centrum Aktywności Lokalnej w toruńskiej dzielnicy Wrzosy 
CISTOR otrzymał Certyfikat Jakości w 2012 roku) oraz osób 
starszych i niepełnosprawnych. Obecnie prowadzi Klub 
Samopomocy WRZOS, w którym toruńscy seniorzy realizują 
działania rozwijające i propagujące różne formy twórczej 
działalności, integrują się i aktywizują. 
Za największy sukces Organizacja uważa nieprzerwane 
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej od prawie 13 lat 
i włączenie do rynku pracy ok. 60% uczestników działań. 
Warto podkreślić, iż od początku istnienia CISTOR uznawany 
jest w środowisku integracji społecznej za wzorcową placówkę 
zatrudnienia socjalnego, zaś opracowane przez toruńską 
organizację rozwiązania chętnie adaptowane są w wielu miastach 
w Polsce.
CISTOR SPS jest od 2012 roku członkiem Kujawsko-
Pomorskiej Federacji Organizacji. W ramach działalności 
związanej z CIS jest członkiem Ogólnopolskiego Konwentu 
CIS/KIS (w latach 2011-2014 przewodził Radzie Programowej 
Konwentu). Czynnie angażuje się w budowanie partnerstw, 
konsultacje aktów prawnych i  dokumentów strategicznych, 
bierze udział w procesach legislacyjnych (podkomisje i komisje 
sejmowe oraz senackie).

9
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Organizacja niesie pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym 
osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem 
społecznym oraz potrzebujących wsparcia. Pomocą obejmuje 
również osoby uzależnione. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, 
rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii 
informatycznych oraz blok zajęć integracyjnych i zajęć 
artystycznych (warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, 
dziennikarskie oraz rozwoju kreatywności). Ponadto organizuje 
spotkania karaoke, dyskusyjny klub filmowy, proponuje wspólne 
wycieczki, plenery, obozy żeglarskie, ogniska oraz integracyjne 
imprezy kulturalno-rozrywkowe.
Za swoje największe sukcesy Organizacja uważa m.in. 
nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „ekonomia 
społeczna” oraz nagrodę Marszałka Województwa 

ul. Fałata 98-102 
87-100 Toruń
www.stowarzyszeniejestem.pl

Jestem Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „działalność społeczna 
i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka”, które w 2013 
roku otrzymał przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Zenon 
Nienartowicz. Organizacja współpracuje z innymi podmiotami 
pozarządowymi. Od 2013 roku jest członkiem Kujawsko-
Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Dużą część działań Stowarzyszenia stanowi rozwijanie 
wolontariatu, rocznie w programach realizowanych przez 
organizację uczestniczy kilkudziesięciu wolontariuszy, głównie 
studentów kierunków humanistycznych, ale również młodzież 
gimnazjalna. Stowarzyszenie organizuje cykl szkoleń oraz 
spotkań skierowanych do terapeutów i wolontariuszy.
Od 2015 roku Stowarzyszenie działa w nowo wyremontowanym 
budynku przy ul. Fałata w Toruniu.
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Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we 
Włocławku jest stowarzyszeniem ze statusem organizacji 
pożytku publicznego, które powstało w 1995 roku. Niesie 
pomoc dorosłym i dzieciom chorym na raka i inne nieuleczalne 
choroby znacznie ograniczające egzystencję. Od 1990 roku 
wolontaryjna grupa nieformalna działała jako Hospicjum 
Domowe św. Józefa. W 1995 roku powstało Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej O/Włocławek, a w 1997 
roku utworzono NZOZ Zespół Opieki Domowej – jako drugi 
w dawnym województwie włocławskim. 
Hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci zajmuje się 
wszechstronną opieką nad cierpiącymi, podnoszeniem jakości 
ich życia, wsparciem psychologicznym i duchowym dla chorych, 
jak i dla osieroconych rodzin podopiecznych hospicjum. Od 
1996 roku prowadzi Grupę Wsparcia Psychologicznego dla 
osób w żałobie, także dla osób spoza hospicjum. Od wielu 
lat pozyskuje środki finansowe, głównie od sponsorów, na 
zakup wyposażenia medycznego niezbędnego do prowadzenia 
chorych w warunkach domowych oraz na wsparcie finansowe 
i rzeczowe dla dzieci osieroconych,  najuboższych pacjentów 
i  ich rodzin. Z okazji Dnia Dziecka i Dnia św. Mikołaja organizuje 
pikniki i spotkania integracyjne dla dzieci. Organizacja skupia 
i przygotowuje wolontariuszy niosących pomoc podopiecznym 
hospicjum domowego. Posiada także grupę, wiernych od lat, 
sponsorów. 
W trosce o dzieci osierocone swoją pomoc kieruje także do 
pedagogów ze szkół i instytucji pomocowych Włocławka 
i powiatu włocławskiego, m.in. w ramach „Kominków 
Psychologiczno-Pedagogicznych” gdzie pracownicy hospicjum 
dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pomocy dzieciom 
osieroconym i osobom w okresie żałoby. Organizacja obejmuje 
pomocą także opiekunów swoich pacjentów, którzy mogą liczyć 
na wsparcie psychologicznie. 
We współpracy z Fundacją Hospicyjną z Gdańska organizuje 
szkolenia z opieki nad chorym dla rodzin i opiekunów 
podopiecznych hospicjum domowego, których tematem jest 
pielęgnacja, towarzyszenie, korzystanie ze specjalistycznego 
sprzętu, formy zadbania o siebie i sposoby radzenia sobie 
w szczególnie trudnych sytuacjach, problematyczne sytuacje 
w domu podczas choroby oraz prawa opiekuna i chorego.

ul. Wolność 44 
87-800 Włocławek
www.ptop.wloclawek.pl

Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej 
Oddział we Włocławku 
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Liga Kobiet Polskich zrzesza kobiety bez względu na ich 
światopogląd, przekonania czy przynależność do innych 
organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub 
związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet 
i ich rodzin. Celem LKP jest działanie na rzecz pełnej 
realizacji zasady równouprawnienia kobiet w życiu społeczno-
politycznym, obrony praw i interesów kobiet, pomocy kobietom, 
ich rodzinom i dzieciom, osobom niepełnosprawnych, 
uzależnionych i współuzależnionych, rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym.
Działalność LKP oparta jest o kilka kół terenowych 
w Bydgoszczy (Modrzew, Leśne, Centrum, Nad Brdą), Rypinie, 
Szubinie, Zamościu (gm. Szubin) i Żninie. Organizacja prowadzi 
cztery warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 
upośledzonych umysłowo w Bydgoszczy (od 1994 roku), 
w Rypinie (2003), w Szubinie (2004) i w Żninie (od 2002). 
Dodatkowo jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych 
i kursów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, prowadzi także 
doradztwo w zakresie tworzenia WTZ.
LKP jest także wieloletnim organizatorem Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych oraz Sesji Osób Niepełnosprawnych 

ul. Modrzewiowa 6 
85-631 Bydgoszcz
www.lkp.com.pl

Liga Kobiet Polskich 
Kujawsko-Pomorski 
Oddział Wojewódzki

w Radzie Miasta Bydgoszczy i w Toruniu. W ramach 
dofinansowań z konkursów ogłaszanych przez PFRON 
organizuje koncerty, festyny i Letnie Kursy Wsparcia związane 
przede wszystkim z tematyką niepełnosprawności.
Organizacja współpracuje z samorządem województwa 
kujawsko-pomorskiego i miastem Bydgoszcz oraz z innymi 
organizacjami pozarządowymi. Od 2015 roku jest członkiem 
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
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Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz działa w ramach trzech 
obszarów: dzieci i młodzież, wolontariat oraz e-learning. Za 
najważniejsze spośród swoich działań Organizacja uważa 
aktywność w lokalnych konsultacjach społecznych, organizację 
zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach 
wiejskich i socjoterapeutycznych, organizowanie konkursów 
wiedzy o historii samorządu terytorialnego gminy oraz 
rodzinnych konkursów plastycznych, np. „Gmina Dobrcz, 
miejsce, które chętnie odwiedzam” .
W ramach aktywności w konsultacjach społecznych Organizacja 
zaangażowała się zarówno w opracowanie regulaminu 
konsultacji społecznych dla mieszkańców gminy Dobrcz, jak 

ul. Długa 50 
86-022 Dobrcz
www.trgd.dobrcz.pl

Towarzystwo Rozwoju 
Gminy Dobrcz

też w planowanie wykorzystania środków programu Leader na 
lata 2014-2020 czy opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 dla siedmiu gmin powiatu bydgoskiego.
Organizacja współpracuje z kilkoma kołami wolontariatu, 
mocno akcentując włączanie się w wolontariat ludzi młodych 
(z kilku szkół z terenu gminy), w tym w działania proobywatelskie 
jak akcja „Masz głos, masz wybór” oraz udział w gminnych 
festynach (np. podczas Święta Śliwki). 
TRGD jest członkiem Partnerstwa na Rzecz Edukacji 
Małych Dzieci, Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych, współpracuje z Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu przy Urzędzie Gminy Dobrcz.
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Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu 
jest organizacją pożytku publicznego. Nadrzędnym celem 
Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka. Organizacja 
prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną „Niezapominajka” 
oraz schronisko dla bezdomnych kobiet wraz z dwoma 
mieszkaniami treningowymi. Corocznie organizuje półkolonie 
dla dzieci i młodzieży, konkurs multimedialny o zasięgu 
wojewódzkim dla młodzieży dot. praw dziecka. Prowadzi 
Ośrodek Mediacyjny, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, 
warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy oraz warsztaty dla rodziców, 
spotkania rodziców z dziećmi w sytuacji około rozwodowej, 
poradnictwo prawne, pomoc/terapię psychologiczną.
Od 2013 roku realizuje Program Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, zlecony przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
obejmując działaniami województwo kujawsko-pomorskie. 
W 2017 roku prowadzi cztery Ośrodki: w Bydgoszczy, 
Inowrocławiu, Mogilnie i Żninie. Oferuje szeroką gamę 
pomocy, w tym pomoc rzeczową. W codziennej działalności 
Organizacja korzysta z pomocy wolontariuszy.
Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami miejskimi 
i powiatowymi, a także z regionalnymi i szczebla centralnego. 
Aktywnie włącza się w działania sieciujące i współpracy 
międzysektorowej – jest członkiem Krajowego Partnerstwa 
na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą, Rady Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, Zespołów 
Interdyscyplinarnych przy Urzędzie Miasta Inowrocław i Gminy 
Inowrocław, LGD Inowrocław oraz Ogólnopolskiego Związku 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia 
Victima”, a od 2013 roku także Kujawsko-Pomorskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych.

ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław
www.tkopd.inowroclaw.pl

Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka 
w Inowrocławiu
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja z tradycjami 
– działa już od 1919 roku. Obecnie TPD pomaga dzieciom 
z rodzin niezamożnych, dotkniętych patologią, dzieciom 
chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym bezrobociem 
rodziców. Organizacja jest rzecznikiem dziecka, wspiera 
jego wszechstronny rozwój przez działalność opiekuńczą, 
wychowawczą, oświatową, prozdrowotną. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Nakle 
nad Notecią jest organizatorem olimpiad i zawodów dla 
osób z niepełnosprawnością (organizowanych na szczeblu 
ogólnopolskim), turnusów, biwaków, obozów, wycieczek 
i festynów rodzinnych. Prowadzi szkolenia dla rodziców 
i opiekunów.

ul. Parkowa 8 
89-100 Nakło nad Notecią
www.wtznaklo.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy 
w Nakle nad Notecią

Od grudnia 2003 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Nakle nad Notecią, w którym działają cztery pracownie 
i realizowanych jest wiele form wsparcia uzupełniającego. 
Organizacja ma sukcesy również w wypromowaniu 
uczestników WTZ na otwartym rynku pracy (podjęcia przez 
nich zatrudnienia). Od 2013 roku prowadzi Koło Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mroczy. Liczące 
obecnie 35 członków. W roku 2017 Organizacja obchodziła 
20-lecie działalności na terenie Powiatu Nakielskiego.
Oddział angażuje się w życie powiatu i gmin, uczestniczy 
w konsultacjach społecznych, spotkaniach międzysektorowych. 
Posiada liczne grono współpracowników, w tym wielu 
wolontariuszy (młodzież i dorosłych), których aktywność 
promuje i wyróżnia.



17

Stowarzyszenie Młode Dęby zostało założone w 2006 roku 
i zrzesza pasjonatów i miłośników dziedzictwa kulturowo-
przyrodniczego Dąbrowieckiej Ziemi, są nimi pracownicy 
różnych instytucji samorządowych i firm prywatnych, na co 
dzień zajmujący się różnymi profesjami, angażujący się w pracę 
na rzecz swojej miejscowości, posiadający duże doświadczenie 
w pracy społecznej. Od początku działalności, opierając się na 
pracy wolontarystycznej członków, podejmujemy inicjatywy na 
rzecz społeczności lokalnej.

Słaboszewko 9 
88-306 Dąbrowa
www.mlodedeby.org.pl

Stowarzyszenie
Młode Dęby

Celem działalności jest wzrost aktywności społecznej i poczucia 
przynależności lokalnej wśród mieszkańców gminy Dąbrowa, 
wzrost uczestnictwa mieszkańców gminy w wydarzeniach 
kulturalnych, edukacyjnych oraz  promujących dorobek regionu, 
wzrost kompetencji i umiejętności w budowaniu partnerskich 
relacji na rzecz rozwoju lokalnego, wzrost świadomości na 
temat korzyści wynikających  z poszanowania potencjałów 
i zasobów naturalnych najbliższego środowiska.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie 
życia społeczno-kulturalnego, organizację  gier terenowych, 
organizowanie zajęć związanych z aktywizacją i integracją 
seniorów oraz inne działania na rzecz społeczności lokalnej. 
Dlatego też m.in. realizuje działania, które mobilizują różne 
grupy społeczne, jak i wiekowe – za „perełkę” działalności 
uważa przedsięwzięcia „Smaki Emocji” i „Emocje Makatką 
Malowane” dzięki którym udało się zmobilizować seniorów 
i młodzież do współpracy w trakcie warsztatów z eko-
rękodzieła, warsztatów korzystania z nowoczesnych technologii, 
warsztatów kulinarnych i haftu.
Tłem wszystkich działań Stowarzyszenia jest wyrównywanie 
szans mieszkańców gminy Dąbrowa, szczególnie dzieci 
i młodzieży poprzez łączenie ich wzajemnych potencjałów 
oraz inspirowanie i motywowanie do aktywności społecznej 
na rzecz najbliższego otoczenia w poszanowaniu naturalnego 
środowiska. Pośród najciekawszych inicjatyw należy wskazać 
coroczną edycję gry terenowej „Zagraj w Wieś Mocy”, „Akcję 
Liść Dębu”, „Smaki Emocji”, „Emocje Makatką Malowane” 
i „Akcję Liść Dębu – pokochajmy ptaki”. 
Młode Dęby są laureatami I, V i IX edycji Konkursu 
o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”. Organizacja posiada 
statut organizacji pożytku publicznego, a od listopada 2014 
roku jest właścicielem nieruchomości gruntowej na której 
planuje rozwijać swoje działania i pomysły m.in. budując wioskę 
tematyczną „Wioska Mocy”.
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ul. Młyńska 2-4
87-100 Toruń
www.arkadia.torun.pl

Fundacja działa na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego od 1993 roku. Działania kieruje przede wszystkim 
do osób z niepełnosprawnością intelektualną wspierając 
je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na 
wszystkich etapach życia. Aktywność Fundacji w tym zakresie 
polega m.in. na pomocy szkołom specjalnym wspierającym 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia 
do zakończenia edukacji, prowadzeniu specjalistycznego 
środowiskowego domu samopomocy, prowadzeniu warsztatu 
terapii zajęciowej, bezpośredniemu przygotowywaniu do 
wejścia na otwarty rynek pracy, realizowaniu zatrudnienia 
wspomaganego i prowadzeniu mieszkalnictwa treningowego, 
a także monitorowaniu przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych.
Dzięki wspólnej pracy WTZ i trenerów pracy, dotychczas 
Fundacji udało się wprowadzić na otwarty rynek pracy ponad 
50 osób z niepełnosprawnością intelektualną, przez co mogły 
one przestać doświadczać wykluczenia społecznego i poczuć 
się pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej.
Fundacja założyła pierwszą w regionie spółkę z o.o. non-profit, 
która jest elementem pośrednim między WTZ a otwartym 
rynkiem pracy, zatrudniającą w 2017 roku siedem osób. 
W uznanie zasług na tym polu prezes Fundacji otrzymał 
wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój ekonomii 
społecznej.
W 2017 roku rozpoczął działalność Specjalistyczny 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Arkadia” przeznaczony 
dla osób z głęboką niepełnosprawnością. To pierwszy 
w województwie ośrodek skierowany specjalnie dla grupy 
osób wymagających największego wsparcia, oferujący zarówno 
terapię zajęciową, jak i rehabilitację ruchową podopiecznych.
Organizacja angażuje się w kreowanie lokalnych polityk i strategii 
rozwoju. Wraz z partnerami pozarządowymi i samorządowymi 
opracowała model kompleksowego wsparcia dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2014 roku 
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych.

Fundacja na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
Arkadia



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym 
z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, założone 
zostało we wrześniu 2003 roku. Organizacja zrzesza 
grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzone 
działania wypełniają lukę w zakresie opieki i terapii osób 
niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na 
stworzenie warunków do systematycznej pracy z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie z udziałem fachowej kadry 
specjalistów, przy współudziale rodziców oraz opiekunów. 
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia hydroterapii, hipoterapii, 
arteterapii, dogoterapii, teatroterapii, a także wydarzenia 
o charakterze integracyjnym – pikniki, plenery malarskie, 
wycieczki. Wsparciem prawnym i psychologicznym obejmowane 

ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
www.oligo.wloclawek.pl

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Dorosłym 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną OLIGO

są całe rodziny osób niepełnosprawnych. W działalność 
OLIGO zaangażowana jest liczna grupa wolontariuszy – 
od uczniów gimnazjum po seniorów.
Za największy sukces Organizacja uważa możliwość 
systematycznego prowadzenia wszystkich zajęć 
rehabilitacyjnych, bez konieczności ich zawieszania ze 
względu na brak funduszy. Wsparcie udzielane jest przez wiele 
instytucji i osób prywatnych, co świadczy o rozpoznawalności 
i skuteczności działań OLIGO.
Stowarzyszenie jest także aktywne we współpracy 
międzysektorowej – jego przedstawiciele są członkami gremiów 
międzysektorowych czy sektorowych jak Sejmik Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
OLIGO posiada status organizacji pożytku publicznego.
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Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób 
zainteresowanych propagowaniem nowych, aktywnych 
metod uczenia się, dążących do zwiększenia roli edukacji 
nieformalnej. Fundacja upowszechnia nowatorską teorię 
uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias 
Gordon. Ponadto wdraża autorskie programy edukacyjne 
we własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty 

ul. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
www.fundacjakreatywnejedukacji.org

Fundacja 
Kreatywnej Edukacji

w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. 
Fundacja tworzy placówki edukacyjne według oryginalnych, 
bazujących na demokratycznych, pedagogicznie nowatorskich 
rozwiązaniach współtworzonych przez społeczność. Inicjuje 
partycypacyjne projekty z zakresu edukacji kulturalnej na 
terenie całej Polski. Kształci animatorów - osoby kierujące 
edukacją muzyczną. Rokrocznie organizuje Międzynarodowe 
Seminaria Gordonowskie we współpracy z czołowymi polskimi 
i zagranicznymi instytucjami kultury oraz nauki. Fundacja 
realizuje także projekty międzynarodowe w ramach programu 
Erasmus Plus z wolontariuszami z Włoch oraz zaprasza do 
współpracy przy projektach studentów bydgoskich uczelni. 
Organizacja prowadzi działalność koncertową, szkoleniową 
i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji 
społecznej. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Dwie 
Rzeki”, Kujawsko-Pomorskiej Sieci NGO oraz Kujawsko-
Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
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ul. Waryńskiego 17 
87-860 Chodecz
www.bmzch.pl

Bractwo Miłośników 
Ziemi Chodeckiej

Stowarzyszenie koncentruje się na aktywizacji lokalnej 
społeczności w pracy na rzecz otoczenia,  tworzeniu warunków 
umożliwiających przekształcanie wartościowych pomysłów 
w twórczo realizowane przedsięwzięcia oraz na wyszukiwaniu 
inicjatyw służących podnoszeniu wartości lokalnej przestrzeni. 
Adresatem działań Stowarzyszenia jest lokalna społeczność. 
Ewentualną nieufność mieszkańców wobec siebie Organizacja 
stara się przełamywać przez wspólną pracę, także pracę fizyczną 
przy porządkowaniu otoczenia.
Wśród osiągnięć Organizacji wskazać można wydanie trzech 
albumów z kompendium wiedzy o Ziemi Chodeckiej oraz 
z fotografiami ludzi i miejsc związanych z Chodczem, jak 
też oznakowanie tablicami informacyjnymi i pamiątkowymi 
miejsc znaczących dla historii miasta. We wsi Zbijewo 
Organizacja prowadzi prace rewitalizacyjne podworskiego 
parku, zlokalizowanego wokół dębu „Kiejstut” (dziewiąte pod 
względem obwodu pnia drzewo w Polsce). Bractwo zrealizowało 
również działania na rzecz upamiętnienia żydowskiego 
cmentarza w Chodczu poprzez budowę pomnika.
Bractwo współpracuje z innymi organizacjami w trakcie realizacji 
wspólnych projektów, m.in. z LGD Dorzecza Zgłowiączki 
oraz z Klubem Gaja, jak też z kołami gospodyń wiejskich przy 
lokalnych imprezach.

--------------------------------------

--------------------------------------
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Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” działa od 1996 
roku. Organizacja podejmuje działania służące wypełnianiu 
luki pomiędzy publiczną a prywatną służbą zdrowia poprzez 
oferowanie dobrej jakości usług medycznych, integrację ze 
społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i osamotnionych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa 
i informowanie pacjentów o ich prawach poprzez kampanie 
informacyjne dotyczące dostępności usług zdrowotnych 
i możliwościach ich dofinansowania.
Za swoje największe sukcesy Organizacja uznaje liczne 
grono członków i wolontariuszy oraz zainicjowanie i udział 
w tworzeniu nowych usług medycznych, np. pielęgniarska opieka 
domowa, sklepy i wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
zwiększanie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych  
poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na opiekę 
zdrowotną.

ul. Andrzeja 8 
88-100 Inowrocław
www.flandria.pl

Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy 
Flandria

Organizacja mocno akcentuje znaczenie wolontariatu w realizacji 
idei Wzajemnej Pomocy. Wolontariuszom zapewnia szkolenia 
i warsztaty służące przygotowaniu specjalistycznemu do pracy 
z dziećmi, osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie jest również organizatorem popularnej 
Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która 
corocznie odbywa się w Inowrocławiu. Oprócz Inowrocławia 
działa także w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Poznaniu, 
Gdyni, Jaksicach i Janikowie.
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Fundacja Światło istnieje od 2003 roku. Jej misją jest 
wszechstronne wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych 
w tym w szczególności osób w śpiączce i chorych onkologicznie. 
Główne działania Fundacji skupiają się wokół prowadzonego 
przez nią Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 44 „Śpiochów”. 
Jest to jeden z nielicznych ośrodków w kraju gdzie opiekę 
i rehabilitację znajdą dorośli pacjenci w śpiączce. To wyjątkowe 
miejsce, w którym sztab specjalistów pracuje w celu podniesienia 
jakości życia chorych i robi wszystko żeby przywracać ich do 
lepszego zdrowia a co dalej do wybudzenia. Największym 
sukcesem ZOL-u Fundacji Światło jest wybudzenie ze śpiączki 
57 osób. Taka liczba powrotów z „krainy snu” jest nie tylko 
znakomitym wynikiem w Polsce, ale w skali całej Europy. 
Fundacja Światło przez cały okres swojego istnienia lobbuje na 
rzecz „Śpiochów” po to żeby pokazać, że „jest życie w śpiączce” 
i tego życia nie należy marginalizować. 
Fundacja Światło prowadzi również Ogólnopolską Sieć 
Akademii Walki z Rakiem. Miejsce bezpłatnego wsparcia 
psychoonkologicznego dla chorych i ich rodzin. Obecnie 
Akademia działa na terenie 11 miast w Polsce udzielając wsparcia 
500 chorym. Celem działalności Akademii Walki z Rakiem jest 
nie tylko motywowanie do walki z chorobą, ale również pomoc 
w zrozumieniu choroby, dokonanie zmian w życiu. Program 
działań Akademii skoncentrowany jest przede wszystkim na 
psychoedukacji, sesjach terapeutycznych, zajęciach ruchowych 
i dietoterapii. 
Fundacja jest członkiem-założycielem Kujawsko-Pomorskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych.

ul. Grunwaldzka 64 
87-100 Toruń
www.fundacja.swiatlo.org

Fundacja Światło
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Stowarzyszenie powstało w lipcu 2014 roku pod nazwą 
„Kreatywni”. Głównym celem  było wówczas wspieranie 
zespołu tanecznego. Pod obecną nazwą Stowarzyszenie działa 
od listopada 2015 roku, a w listopadzie 2016 roku uzyskało 
status OPP.
Działalność Stowarzyszenia skupia się głównie na wspieraniu 
dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich talentów i pasji. Wszystkie 
osoby działające w strukturach Stowarzyszenia pracują 
w formie wolontariatu. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje 
z lokalnymi instytucjami i grupami działającymi na terenie 
Rypina i okolic, wzajemnie wspierając i inicjując różne akcje 
społeczne. Wielkim sukcesem okazał się wydany wspólnie 
w 2016 roku z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej album „Rypin 
w starej fotografii” – „Krajobraz Miasta”. 
Stowarzyszenie wspiera działalność rypińskich klubów 
sportowych: Klubu Pływackiego Sejwal, Klubu Cykliści 
Rypin oraz Dziecięcej Grupy Estradowej, organizując zawody 
sportowe, warsztaty tematyczne oraz wypoczynek dla dzieci 

ul. Mleczarska 23 
87-500 Rypin
www.inicjatywarypin.pl

Rypińskie Stowarzyszenie 
„Inicjatywa”

i młodzieży. Pod szyldem Stowarzyszenia działa lokalna sekcja 
szachowa dla najmłodszych mieszkańców Rypina. 
Działalność Stowarzyszenia obejmuje też grupę wsparcia 
„Muszla Jakuba” dla osób współuzależnionych. Grupa ta 
wpisuje się w strukturę działalności statutowej Stowarzyszenia 
oraz działalności wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych. Skupia osoby które potrzebują 
wsparcia, ale też zrozumienia.
Stowarzyszenie organizuje wiele imprez, jak „Rypińskie Targi 
Talentów” i zbiórek publicznych „Podziel się sercem, podaruj 
zabawkę”, „Podziel się czekoladką”, w które chętnie angażują 
się zaprzyjaźnione grupy dzieci i młodzieży. Celem działań 
jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa i „zarażanie” 
wolontariatem.
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Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest 
organizacją inicjatyw społecznych działającą w  przestrzeni 
partycypacji obywatelskiej oraz rynku pracy. Działa na terenie 
całego kraju. Pracuje w zespole eksperckim składającym się 
z osób mających doświadczenia w zakresie zarządzania, edukacji, 
badań społecznych, rynku pracy i marketingu. Prowadzi szkolenia 
i doradztwo skierowane do różnorodnych grup odbiorców: 

ul. Fosa Staromiejska 30/6
87-100 Toruń

Fundacja Stabilo

uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób 
pracujących w administracji publicznej czy osób bezrobotnych. 
Współpracuje z grupą ekspertów, edukatorów i specjalistów ds. 
konsultacji społecznych. Prowadzi zajęcia w szkołach, klubach, 
gminach, bierze udział w debacie publicznej.
Jednym z ostatnich sukcesów Fundacji jest wydanie poradnika 
o aktywności obywatelskiej w ramach projektu „Włącznik 
Obywatelski” skierowanego do nauczycieli, młodzieży oraz 
edukatorów społecznych z obszaru partycypacji. Podręcznik 
zawiera scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu aktywnego 
włączania obywateli w procesy planowania przestrzeni. W ciągu 
ostatnich 10 lat pracy Fundacja zawiązała kilkadziesiąt partnerstw 
z innymi NGO, jednostkami samorządu terytorialnego 
i uniwersytetami. Efekty synergicznych działań, to szersze 
oddziaływanie projektów Fundacji na rozwój społeczności 
lokalnych i zmian w prawie.  
Od początku działalności Fundacja wspiera osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, bezrobotne i poszukujące pracy. 
Stworzyła autorską metodologię prowadzenia skutecznej 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Działania Fundacji 
skierowane są do osób z niepełnosprawnościami, z terenów 
wiejskich, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej – do 
dziś swoje kompetencje i kwalifikacje zwiększyło ponad 1000 
uczestników i uczestniczek projektów Fundacji. Organizacja 
jest instytucją szkoleniową oraz agencją zatrudnienia.
Uczy metod i technik konsultacji oraz przekazuje granty na 
konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. 
Zespół badawczy Fundacji realizuje badania komercyjne 
i własne. Dotyczą one m.in. rynku pracy, np. przygotowane 
w szerokim partnerstwie, Rekomendacje dla Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy osób chorujących 
psychicznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Angażuje się w pracę ciał dialogu na poziomie lokalnym 
i centralnym. Przedstawiciele Fundacji byli obecni w Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, pracują 
w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne – Polska 
Cyfrowa i Inteligentny Rozwój, Krajowym Komitecie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, zespołach przy  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rozwoju, czy Kancelarii 
Premiera. Fundacja jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej 
i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz 
Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 



Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót 
z U” powstało w 1988 roku z inicjatywy osób, które w swoim 
bliskim otoczeniu zetknęły się z problemem narkomanii. 
Większość z nich to najbliżsi osób uzależnionych – rodzice, 
rodziny. Założycielami Towarzystwa byli Agnieszka i Henryk 
Kasprzyccy. Misją Stowarzyszenia jest zrzeszenie rodziców 
i bliskich dotkniętych narkomanią dziecka i jej skutkami, 
integracja środowiska rodziców, prowadzenia na rzecz rodziny 
działalności terapeutycznej i pomocowej. W działaniach tych 
Organizacja opiera się na więzi rodzinnej, miłości rodzicielskiej 
opartej na rzetelnej wiedzy o mechanizmach i prawach 
rządzącymi uzależnieniami. 
Do najważniejszych działań Organizacji należy pomoc 
rodzinom z problemem narkomanii poprzez porady, interwencje 
kryzysowe, terapie osób współuzależnionych, grupy wsparcia, 
grupy edukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności 
psychospołecznych. Pomaga rodzinom w kryzysie, by dojść 
do wyzdrowienia członka rodziny. W szkołach prowadzi 
zajęcia edukacyjno-informacyjne dla młodzieży, rodziców oraz 
rad pedagogicznych. Współpracuje z innymi organizacjami 
działającymi na rzecz zdrowia i rodziny. Przygotowuje rodziców 
do podejmowania działań zmierzających do podjęcia terapii 
przez dziecko oraz towarzyszenie i współtowarzyszenie dziecku 
w terapii uzależnienia aby trwale powróciło do zdrowia. Skupia 
się również na wzmacnianiu funkcji wychowawczych rodziców 
oraz zmian w obrębie zasad i wartości funkcjonujących 
w rodzinie. W 2014 roku opracowany został Schemat 
organizacyjny pomocy terapeutycznej, składający się na cztery 
etapy pracy z rodziną.
Odbiorcami działań Organizacji są głównie osoby 
współuzależnione (rodziny uzależnionych). Pomaga rodzinom 
z Torunia i okolic ale z jej Poradni korzystają też rodziny 
z całego województwa i z niektórych miast Polski. Towarzystwo 
prowadzi poradnię również we Włocławku. 
Organizacja może się poszczycić nagrodą Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2006 w dziedzinie 
Polityka Społeczna dla Agnieszki i Henryka Kasprzyckich oraz 
Agnieszki Słowik, a także nagrodą Prezydenta Miasta Torunia 
w kategorii „Troska o człowieka” w roku 2006.

ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń
www.powrotzutorun.blogspot.com

Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych „Powrót z U”
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Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód działa od 2013 
roku i za główny cel stawia sobie promowanie aktywnego 
trybu życia. Tworzą je ludzie, którzy już wcześniej zajmowali 
się organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń z zakresu 
kultury, turystki i sportu. Bazując na pasjach turystycznych, 
fotograficznych, kulturalnych i sportowych członków, 
współpracowników i wolontariuszy, tworzy projekty 
popularyzujące systematyczne uprawianie turystyki, rekreacji 
i sportu oraz upowszechniające kulturę i sztukę. W działaniach 
wspiera rozwój społeczności lokalnych, integrację 
międzypokoleniową, edukację, wychowanie dzieci i młodzieży, 
a także promuje jednostki samorządu terytorialnego i inne 
podmioty angażujące się w realizację zadań zbieżnych z celami 
organizacji, w szczególności miasto Toruń i województwo 
kujawsko-pomorskie.
SCPP organizuje spływy kajakowe o różnej skali trudności. 
Każdy może wybrać, czy spędzić na wodzie kilka godzin 
w pobliżu miasta, czy wybrać się na kilkanaście dni na kraniec 
Polski. Odbywają się one zarówno w weekendy lub wakacje, jak 
i… w listopadowy poranek dla uczczenia Święta Niepodległości. 
W 2017 roku Stowarzyszenie zainaugurowało cykl Kujawsko-
Pomorskie na Kajaki, którego pierwsza edycja idealnie wpisała 
się w obchody Roku Rzeki Wisły. Składała się z trzech spływów 
dopływami królowej polskich rzek – Brdą, Drwęcą i Wdą.
Stowarzyszenie regularnie prowadzi warsztaty fotograficzne 
dla osób z różnym doświadczeniem. Projekt „Świet(l)na Fo(r)
tografia” z 2015 zyskał uznanie kapituły konkursu o Nagrodę 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze 
inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 
pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”, dzięki czemu Centrum 
Planowania Przygód zostało laureatem IX edycji.

ul. Rybaki 28b/7
87-100 Toruń
www.scpp.org.pl

Stowarzyszenie 
Centrum Planowania 
Przygód

W 2016 roku SCPP stworzyło film promocyjny „Toruń - 
Miasto Fajnych Ludzi”. Powstał on w technice timelapse, tzn. 
został utworzony z bardzo dużej liczby pojedynczych klatek 
zdjęciowych zarejestrowanych podczas całodziennej sesji 
zdjęciowej z udziałem pełnych pasji i pomysłów mieszkańców 
Torunia. Organizacja rokrocznie realizuje też zadania publiczne 
z zakresu szeroko pojętej kultury - koncerty, spektakle 
i warsztaty w ramach corocznego projektu „Między Chmurą 
a Kulturą” oraz „Spotkania z Historią” w formie warsztatów 
lepienia z gliny, warsztatów łuczniczych, rodzinnych sesji gier 
planszowych i innych wydarzeń.
Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi, szkołami, klubami sportowymi, 
w szczególności przy organizacji imprez sportowych 
wymagających zarówno sprawności fizycznej, jak i intelektualnej. 
Przykładem tej ostatniej jest zainicjowany przez SCPP dla 
uczczenia pamięci wybitnego nauczyciela matematyki Memoriał 
Henryka Pawłowskiego w Brydżu Sportowym.
Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód to jedna 
z najmłodszych toruńskich organizacji pożytku publicznego – 
otrzymało status OPP w 2016 roku.
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Fundacja działa od września 2013 roku, a od czerwca 2016 
roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją 
Fundacji jest upowszechnianie nauki i wiedzy wśród wszystkich 
mieszkańców Włocławka oraz regionu kujawsko-pomorskiego. 
Poprzez działania chce akcentować społeczną odpowiedzialność 
nauki i fakt, iż wiedzę można zdobywać poprzez nowatorskie 
formy prezentacji, doświadczeń i warsztatów.
Działania „Vladislawii” kierowane są do dzieci, młodzieży, 
dorosłych, w tym do seniorów. Szczególną troską obejmujemy 
grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. ze względu 
na swój status ekonomiczny, społeczny i miejsce zamieszkania. 
Fundacja zrealizowała 13 projektów edukacyjnych.  
Zrealizowała 3 edycje Kreatywnych Wakacji – cyklu warsztatów, 
wycieczek i zajęć dla dzieci i młodzieży pozostających podczas 
wakacji w mieście, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Przygotowała projekt z zakresu profilaktyki 
zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży pn. Pamiętaj 
o zdrowiu, unikaj nałogu. Powołała do życia Uniwersytet 
Otwarty VLADISLAWIA. Odbyły się już trzy edycje UOV 
- I pod hasłem Wiedza łączy pokolenia, II i III pod hasłem 
Nauka i Wiedza przełamują bariery. Zrealizowane były projekty 
adresowane do seniorów – Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!, 
Międzypokoleniowa tożsamość europejska, Kształtowanie 
zdrowego stylu życia w wieku senioralnym oraz Angielski dla 
Seniora. 
W dowód uznania działań dla środowiska senioralnego, 
Fundacja prezentowała swoją działalność w tym zakresie na 
ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w 2016 roku przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. Dobre 
praktyki na rzecz osób starszych. Na przełomie 2016/2017 
roku Fundacja zrealizowała projekt pn. Program Badawczy 
Młodzi Włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska, 
którego celem z jednej strony, była popularyzacja takich nauk 
ścisłych jak matematyka, fizyka i chemia poprzez nowatorskie 
formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodych 
ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć 
dobru wspólnemu. 
Najnowsze wyzwanie „Vladislawii”, to powołanie do życia 
wspólnie z dwoma organizacjami: Międzypokoleniowej 
Świetlicy Środowiskowej AKWARIUM. Plac Wolności 1 

87-800 Włocławek
www.fundacjavladislawia.pl

Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Kujawskiej 
Szkoły Wyższej 
we Włocławku 
„Vladislawia”
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Stowarzyszenie działa w środowisku włocławskim na rzecz 
osób z niepełnosprawnością od 15 lat. Założyciel i pierwszy 
prezes Stowarzyszenia Waldemar Świderek wraz z kilkoma 
pasjonatami założył organizację o nazwie Stowarzyszenie 
„Eurointegracja”, a w 2014 roku, ze względu na rozszerzenie 
spektrum działania, Organizacja przyjęła nazwę Włocławskie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” i obecnie 
liczy 110 członków. 
Główny cel, to  działanie na rzecz tworzenia jak 
najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego 
i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo 
i ruchowo, aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, pomoc ich rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Działalność Organizacji opiera się na 
trzech filarach: sport i rekreacja; turystyka i krajoznawstwo; 
kultura i edukacja. Program Organizacji budowany jest przez 
wszystkich zainteresowanych – od chwili wejścia w szeregi 
Organizacji, jej członek staje się jej najważniejszym ogniwem, 
a Organizacja pomaga mu realizować jego wizję, dając 
satysfakcję i zadowolenie z uczestniczenia w przebiegu zadania. 

Włocławskie 
Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych 
„Eurointegracja”

ul. Chopina 10/12 
87-800 Włocławek
www. eu-wsn.wloclawek.pl

„Eurointegracja” organizuje wiele inicjatyw i przedsięwzięć 
rozbudzających zainteresowania, pasje, wzmacniających wiarę 
we własne możliwości i szansę osiągnięcia sukcesu. Kreuje 
pozytywne wzorce postępowania, wyrabia umiejętności 
autoprezentacji. Organizuje warsztaty teatralno-muzyczne, gdzie 
osoby niepełnosprawne występują na scenie w Prezentacjach 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych Mój świat – moje życie. 
Z inicjatywy Organizacji realizowana jest pomoc 
w rozwiązywaniu problemów osobistych potrzebujących, 
poprzez rozmowy indywidualne, spotkania ze specjalistami, 
organizowanie zbiórek odzieży, artykułów spożywczych, dostęp 
do sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie mieszkań dla członków. 
W działalność Stowarzyszenia zaangażowana jest liczna 
grupa wolontariuszy, od młodzieży do seniorów. Organizacja 
współpracuje z wieloma podmiotami, instytucjami, grupą 
osób prywatnych. W październiku 2017 roku Stowarzyszenie 
otrzymało status organizacji pożytku publicznego.
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Organizacji Pozarządowych 

Działalność i zasady członkostwa

W naszym statucie wskazaliśmy, że Federacja działa przy 
zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia 
i otwartości, a przystąpienie do Federacji nie narusza 
samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich. 
Jednocześnie prowadząc różne działania, zawsze podkreślamy, 
że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie 
wzmacniać działalność organizacji członkowskich. Co więcej, 
często akcentujemy, że Federacja reprezentuje wyłącznie swoich 
członków.

Członkiem Federacji może być fundacja, stowarzyszenie bądź 
inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką 
organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, 
partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym, albo 
związkiem jednostek samorządu terytorialnego. 

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji 
z województwa kujawsko-pomorskiego. Działa aktywnie od 2010 roku m.in. promując standardy etyczne 
i jakościowe w działalności pozarządowej, dbając o poprawę wizerunku III sektora w świadomości społecznej 
oraz jako rzecznik organizacji pozarządowych, zwłaszcza wobec administracji publicznej. Angażuje się w liczne 
zespoły robocze i gremia opiniodawcze, uczestniczy w konsultacjach społecznych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i ogólnopolskim. Prowadzi serwis internetowy ułatwiający realizację konsultacji społecznych 
www.stacja-konsultacja.pl. W grudniu 2017 roku Federacja liczy 32 członków.

Organizacja aplikująca składa wniosek o przystąpienie do 
Federacji, w którym zobowiązuje się do przestrzegania Statutu 
Federacji oraz załącza do wniosku dwie pisemne rekomendacje 
od innych członków Federacji, w tym co najmniej od jednego 
członka, który ma swojego reprezentanta w zarządzie Federacji. 
Możliwe jest zwrócenie się do zarządu Federacji o pomoc 
w uzyskaniu rekomendacji (np. w sytuacji gdy podmiot 
ubiegający się o członkostwo nie współpracował dotychczas 
z żadną z organizacji będących członkiem Federacji). 
Do wniosku należy dołączyć również drugi załącznik – 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty 
rok obrachunkowy. Przyjęcie organizacji następuje w drodze 
uchwały zarządu Federacji.

Zapraszamy do nas!


