
Działalność TRGP, 
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Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Płużnica

 Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczęło działalność w 1998 r. jako 
wynik pracy nad strategią rozwoju gminy. 

TWORZENIE I POCZĄTKI FUNKCJONOWANIA TRGP

 Głównym celem działania TRGP jest aktywizacja społeczności lokalnej z zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych oraz ekonomicznych i 
wspieranie wszelkich inicjatyw w tym zakresie. 

 Od 2004 roku TRGP jest akredytownym ośrodkiem KSU w zakresie świadczenia  
usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. 

TRGP posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 

TRGP posiada wpis do rejestru Agencji zatrudnienia. 



TRGP w liczbach
Podpisaliśmy umowy i otrzymaliśmy dofinansowanie na
167 projektów 
Łączna wartość podpisanych umów to  70 648 986,46 zł 

Pomogliśmy przy założeniu własnej firmy udzielając dotacji  
406 osobom
Łączna wartość udzielonych dotacji na założenie firmy to 

Udzieliliśmy dotacji dla organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych z Programu FIO 228 podmiotom, na łączną 
kwotę  1 041 681,77 zł



TRGP w liczbach

Udzieliliśmy 22 dotacji dla ngo i grup nieformalnych z Programu 
Gminnego  „Wsparcie lokalnego funduszu grantowego”, na łączną 
kwotę  42 000 zł

Udzieliliśmy 123 poręczeń kredytowych na kwotę 1 112 516  zł

Fundusz zabezpieczał 60% należności- dotacje i kredyty 

na kwotę 1 854 193 zł

Zatrudniamy aktualnie:

- na umowę o pracę 15 osób,

- na stażu 2 osoby,

- na umowę zlecenia 23 osoby



Wsparcie ngo 



NGO w gminie Płużnica

Łącznie 29 organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na skalę regionalną

1. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
2. Lokalna Grupa Rybacka "Rybak”
3. Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Organizacje pozarządowe działające na skalę gminną

1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica
2. Stowarzyszenie Artystów Nieprofesjonalnych w Gminie Płużnica
3. Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica
4. Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica
5. Uczniowski Klub Sportowy
6. Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca



NGO w gminie Płużnica

Organizacje pozarządowe działające lokalnie

1. Stowarzyszenie Kobiet w Wiewiórkach
2. Stowarzyszenie "Jesień Życia" w Nowej Wsi Królewskiej
3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Gminie Płużnica
4. Stowarzyszenie Płużnickie
5. Stowarzyszenie ,,Nasza Wieś"
6. Stowarzyszenie Wieldządz Łączy Pokolenia
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bielawy

Ochotnicze Straże Pożarne – 11 

Zarządy lokalne organizacji zarejestrowanych poza gminą Płużnica

1. Gminny Zarząd OSP
2. Gminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 
Płużnicy



Płużnicka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Powołana Uchwałą Rady 28.11.2012

Skład Rady:

• dwóch przedstawicieli Rady Gminy;

• dwóch przedstawicieli Wójta;

• sześciu przedstawicieli Organizacji.

05.04.2017 Rozpoczęcie III kadencji Rady



Płużnicka Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Zadania Rady:
 opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych oraz współpracy z Organizacjami, w tym programów 
współpracy z Organizacjami;

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji;

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a Organizacjami ;

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania 
tych zadań do realizacji przez Organizacje oraz w sprawach 
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.



Pracujemy z…

• Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

(CWOP)

• Współpraca

• Mała poligrafia

• Centrum szkolenia

Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica

87-214 Płużnica, tel./fax. 056 687 39 09, 
email: trgp@mga.com.pl

NGOs



DOBRE KLIMATY

Dla współpracy NGO i JST 

w Gminach Płużnica i Gruta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizowane zadania

1. Szkolenia: Model współpracy administracji publicznej i 
organizacji pozarządowych w praktyce.

2. Wdrożenie i upowszechnienie współpracy samorządu z 
trzecim sektorem w gminach Płużnica i Gruta

3. Samoocena  współpracy z NGO metodą Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy w gminach Płużnica i Gruta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizowane zadania
Wdrożenie i upowszechnienie współpracy samorządu z trzecim 

sektorem w gminach Płużnica i Gruta
• Pełnomocnik d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi

• Promocja i upowszechniania działań - materiały promocyjne

• Doradztwo - coucha 

• Szkolenie "Zadania i zasady funkcjonowania Gminnych Rad Działalności Pożytku 
Publicznego”

• Gminne Forum Organizacji Pozarządowych - 4 konferencje 

• Festiwal Aktywności Lokalnej  - 4 festiwale

• Szkolenia "Partnerstwo lokalne....’

• Utworzenie portalu gminnego 

• Fora  gminne - 4spotkania 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Program wieloletni

Celem głównym realizacji zadania jest:
Zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica
Cele szczegółowe zadania:
- wzrost aktywności organizacji pozarządowych 
- umożliwienie dostępu do zaplecza technicznego dla organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica.
Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie biura, które 
udzielać będzie bezpłatnej pomocy i informacji dla organizacji 
pozarządowych.



Wsparcie lokalnego funduszu grantowego

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
skuteczności działania organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych w 
zakresie animowanie działań na rzecz 
społeczności lokalnej  z terenu Gminy Płużnica 
w okresie:

od 01.02.2017



WARSZTAT 
Planowanie lokalnych inicjatyw 

Warsztat realizowany dla 80 osób z 20 sołectw, średnio 
z sołectwa 4 osoby (4 grupy po 20 osób). Dla każdej 
grupy przewidziano 12 godzin warsztatów (2 
spotkania * 6 godzin).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Dobre przykłady lokalnych inicjatyw 

Trzydniowy wyjazd studyjny 

w obszar funkcjonowania i przy współudziale Lokalnych Grup Działania 
„Partnerstwo Dorzecza Słupi” – 2 dni i „Sandry Brdy” – 1 dzień.

Konferencja

Lokalne inicjatywy motorem rozwoju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Kujawsko - Pomorska Akademia Młodych 
Liderów 

Szkolenia dla młodych Liderów – 45 osób
Tematyka szkoleń:
- Praca zespołowa
- Planowanie projektów
- Współpraca międzysektorowa
- Funkcjonowanie organizacji pozarządowych
Couching

01.05.2017 – 30.09.2017r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Inicjuj z FIO
Priorytet 1. Małe Inicjatywy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Lata 2014 - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



Zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw 
poprzez wzmocnienie aktywności i 
potencjału infrastrukturalnego młodych 
organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych  i samopomocowych z terenu 
województwa kujawsko pomorskiego

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Cel projektu 



DOBRY START
CENTRA WSPIERANIA I INFORMACJI DLA 

WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH



Cel główny

Głównym celem projektu było stworzenie metodologii 
wspierania aktywności obywatelskiej na obszarach 
wiejskich, upowszechnienie dobrych praktyk oraz 
zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów 
współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych.



Działania realizowane w projekcie
• stworzenie sieci sprawnie funkcjonujących, profesjonalnych centrów wspierania i 

informacji wiejskich organizacji pozarządowych

• uruchomienie interaktywnej platformy, w ramach której prowadzone będą kursy 
e-learningowe. Platforma ma również służyć, jako punkt ustawicznego doradztwa 
oraz jako baza dobrych praktyk. 

• wsparcie informacyjne, doradcze i edukacyjne wiejskich organizacji 
pozarządowych, poprzez wzmocnienie ich działalności, zwiększenie liczby 
członków i sprawniejsze funkcjonowanie we własnym otoczeniu.

• identyfikacja i popularyzacja dobrych praktyk,

• konsultacje społeczne na poziomie regionalnym i lokalnym.



Organizacja Pozarządowa Pracodawcą - Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz 

promocja integracji społecznej
Działanie 6.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja 

integracji społecznej

Projekt skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych z terenów powiatów: wąbrzeskiego, 

chełmińskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko-
dobrzyńskiego.



Rozwój przedsiębiorczości



Punkt Konsultacyjny Lokalny 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia 
osób pracujących

Działanie 2.2 Wsparcie systemu adaptacyjności kadr
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez 

instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności

Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało średnio 100 osób 
miesięcznie



Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – „Szansa dla 
aktywnych”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji 

społecznej
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt skierowany do osób pracujących, bezrobotnych (nie zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz rolników z terenu woj. kujawsko-pomorskiego 

chcących rozpocząć działalności gospodarczą.

Do projektu zgłosiło się 1095 osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Zakwalifikowały się 432 osoby. Do końca 2009 roku podpisane zostały umowy z 329 

beneficjentami, w tym 35 z terenu gminy Płużnica.



Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w Płużnicy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Projekt skierowany do osób niepracujących, bezrobotnych z terenu woj. kujawsko-
pomorskiego chcących rozpocząć działalności gospodarczą.

Udzielimy 45 dotacji osobom z województwa kujawsko - pomorskiego.



Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu



Pracujemy z …

Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica

87-214 Płużnica, tel./fax. 056 687 39 09, 
email: trgp@mga.com.pl

Kobietami



Nowy start - Wracamy na rynek pracy -I edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 

Działanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Projekt skierowany do osób wykluczonych społecznie , podopiecznych 
GOPS z terenu gminy Płużnica.

Realizowane zadania:
 Aktywizacja społeczna;
 Aktywizacja edukacyjna;
 Aktywizacja zawodowa;
 Działania środowiskowe;



Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica

87-214 Płużnica, tel./fax. 056 687 39 09, 
email: trgp@mga.com.pl

Pracujemy z …Seniorami

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
od 2012 r.

Wzrost aktywności i poprawa jakości życia osób 60 + w gminie 
Płużnica poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach Mobilnego 

Uniwersytetu III Wieku



Cel główny 
Rozwój edukacji osób dorosłych w gminie Płużnica 
poprzez stworzenie mobilnego Uniwersytetu III Wieku.

Cele szczegółowe:
- nabycie nowej wiedzy przez uczestników projektu
- nabycie nowych umiejętności przez uczestników 
projektu
- wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie 
zdrowego trybu życia
- aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby starsze
- wzrost motywacji do samokształcenia 



Zajęcia w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

• Sekcja artystyczna, warsztatowa - UMIEM WIĘCEJ (warsztaty 
rękodzielnicze)

• Sekcja zdrowotno – rekreacyjna, warsztatowa i seminaryjna - ŻYJĘ 
ZDROWO (zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjazdy rekreacyjne)

• Sekcja teatralno – muzyczna, warsztatowa - ŻYJĘ TWÓRCZO (kabaret, 
wyjazdy do teatru i opery)

• Sekcja naukowa, seminaria- WIEM WIĘCEJ (wykłady z różnych 
dziedzin – prawo, historia, wolontariat, współpraca, zdrowie)

• Sekcja językowa, komputerowa - KOMUNIKUJĘ SIĘ 

• Spotkania integracyjne



Wyjazd na kongres Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Warszawa 2012 r.



Kluby Seniora

• 3 Kluby seniora

• Gminne Centrum Usług Środowiskowych

Porady specjalistów – geriatra, prawnik; psycholog

Wyjazdy rehabilitacyjne i integracyjne; 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;



Projekty międzynarodowe



Wizyta studyjna w Hagen, 
Tragi Przedsiębiorczych Kobiet

Niemcy 2013 r.



Szkolenie na Białorusi 2012 r.



Projekty w Gruzji
TEMI



Podpisanie porozumienia o współpracy ze 
stowarzyszeniem Media Centr Kacheti

Gruzji 2012 r.



Realizowane Zadania

Działanie 2. - Wytyczenie szlaku rowerowego i zebranie informacji o 
lokalnych atrakcjach

Działanie 3. - Zamówienie i zakup sprzętu; transport do Gruzji

Działanie 4. - Program stażowy w Polsce

Działanie 5. - Przygotowanie restauracji do działalności usługowej – instalacja 
sprzętu; opracowanie menu

Działanie 6. - Event promocyjny w TEMI, inauguracja szlaku rowerowego; 
uruchomienie restauracji

Działanie 7. - Monitoring/ewaluacja

42Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.



43Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.



Agri-Edu Startup Boost. Uczniowie szkół rolniczych 
startupami dla innowacji w rolnictwie 

(V4+UA+MD+GE)

Działania:

- Warsztaty w krajach UA, MD, GE z planowania projektów

- Małe granty

- Wizyta studyjna w krajach V4

- Konferencja podsumowująca

44



Współpraca z Gminą Hagen

Cel

Wymiana doświadczeń i poznanie dobrych 
przykładów działań na rzecz różnych grup 
społecznych



Współpraca z Gminą Hagen



Dziękuję za uwagę.



Mirosława Tomasik

tel/fax (056) 687-39-09

tel. (056) 687-39-08

www.trgp.org.pl

e-mail: trgp@trgp.org.pl


