
InIcjuj  
z FIO 2.0

Jak prowadzić skuteczne 
działania społeczne? 

Album inspirujących praktyk  

Laureaci konkursu  
na naJLepszą inicJatywę

Projekt inicjuj z FIO 2.0 jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020

Jak prowadzić skuteczne działania skierowane do społeczności lokalnej,  
angażujące mieszkańców i odpowiadające na ich potrzeby? Jak nawiązywać 
współpracę z instytucjami kultury, pomocy społecznej czy samorządem?  
To pytania, przed którymi staje każda organizacja pozarządowa czy grupa 
nieformalna planująca działania na rzecz dobra wspólnego.

Przedstawiamy Państwu zbiór inspirujących inicjatyw zrealizowanych w ramach „Inicjuj z FIO 2.0”.  
To program grantowy realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – operatorów mikrodotacji FIO na oddolne działania mieszkańców 
województwa kujawsko-pomorskiego.

„Inicjuj z FIO 2.0” to już siódma edycja konkursu – po trzech edycjach „Inicjuj z FIO”, dwóch „Inicjuj z FIO bis” 
 i „Inicjuj z FIO na start”. W latach 2014-2020 w ramach mikrograntów zrealizowano kilkaset projektów.

Granty w wysokości do 5 tysięcy złotych są skierowane do:

•	 młodych	organizacji	pozarządowych	–	działających	nie	dłużej	niż	30	miesięcy;
•	 	grup	nieformalnych	–	składających	się	z	min.	3	osób,	realizujących	działania	społecznie	użyteczne;
•	 grup	samopomocowych	–	sąsiedzkich,	osiedlowych	itp.

Można	je	przeznaczyć	m.in.	na	realizację	działań	w	każdej	ze	sfer	pożytku	publicznego,	sprzęt	związany	z	obszarem	
działań	 młodej	 organizacji	 pozarządowej,	 podniesienie	 kwalifikacji	 pracowników/wolontariuszy	 organizacji,	
opracowanie	merytorycznych	planów	rozwoju,	adaptację	lokalu.

W	2020	r.,	w	ramach	„Inicjuj	z	FIO	2.0”,	dofinansowano	63	inicjatywy	młodych	organizacji	pozarządowych 
	i	grup	nieformalnych	(32	–	Tłok,	31	–	TRGP).

W Albumie inspirujących praktyk znajdą Państwo opisy najciekawszych z nich.

Zrealizowane inicjatywy prezentujemy w trzech działach:

•	 Angażowanie	społeczności	lokalnej
•	 Działania	na	rzecz	osób	wykluczonych
•	 Innowacje	społeczne	i	technologiczne

Mamy	nadzieję,	że	opisane	działania	będą	dla	Państwa	 inspirujące	 i	pomogą	w	zaplanowaniu	 inicjatyw,	które	 
w sposób świeży i niekonwencjonalny odpowiedzą na lokalne problemy społeczne oraz zaktywizują mieszkańców 
do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia. 

Operatorzy Inicjuj z FIO 2.0:

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

 Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
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Dobra praktyka:	Aktywne	kobiety.	Jak	dobrze	odpowiedzieć	na	potrzeby	swojej	grupy	docelowej.

nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim

Miejsce realizacji: Kowalewo Pomorskie

Operator: Ośrodek TŁOK

Koło Gospodyń Wiejskich z Kowalewa Pomorskiego zorganizowało dla swoich członkiń cykl działań 
prozdrowotnych:	zajęcia	aquafitness,	zajęcia	z	fizjoterapeutą,	prelekcje	na	temat	aktywnego	trybu	
życia. 

- Z rozmów z paniami należącymi do KGW w Kowalewie Pomorskiem wynikało, że ich problemem 
jest	słaba	kondycja	 fizyczna.	Panie	w	wieku	50+	stwierdzały,	 że	czują	się	gorzej	od	młodszych	
koleżanek z KGW, co wpływa na ich niższą aktywność, również w działalności koła. Ponadto duża 
część	 członkiń	 to	 panie	 pracujące	 od	wielu	 lat	 na	 gospodarstwach	 rolnych.	 Długoletnia	 praca	 
na	 gospodarstwie	wpłynęła	 na	 pojawiające	 się	 dolegliwości	 zdrowotne:	 bóle	 kręgosłupa,	 bóle	
kolan czy słaba wydolność – opowiadają realizatorzy projektu. 

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1.	26	spotkań	o	charakterze	rehabilitacyjno-usprawniającym.

2.	16	spotkań	z	rehabilitantką.

3.	10	zajęć	z	trenerem	aquafitness.

4. 2 prelekcje na temat zdrowego stylu życia.

5.	1	wyjazd	integracyjny	do	Geotermii	Grudziądz.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych i społeczność 
lokalną?

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim 
udostępnił	salę	i	krzesła	do	ćwiczeń.	Część	zajęć	była	
prowadzona na świeżym powietrzu, w przestrzeni 
publicznej	–	przyciągając	uwagę	pań	również	spoza	KGW.	

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Dzięki	spotkaniom	na	zajęciach	panie	z	KGW	zintegrowały	
się,	nabrały	energii	do	działania,	odwagi	i	poprawiły	
swoją	samoocenę.	KGW	mocniej	zaistniało	w	przestrzeni	
publicznej Kowalewa Pomorskiego. 

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1.		Podniesienie	kondycji	fizycznej	i	stanu	zdrowia	pań			
należących do KGW.

2.		Zapewnienie	zajęć	sportowo-usprawniających	dla	pań	 
w wieku emerytalnym z Kowalewa Pomorskiego.

3.	Zwiększenie	integracji	w	KGW.

Ile to kosztowało? 5000	zł

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

3	osoby	–	do	promocji	projektu,	przygotowania	ankiet,	
spraw organizacyjnych, przygotowania prezentacji  
na spotkanie podsumowujące.

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Przed przystąpieniem do działania realizatorzy 
przeprowadzili rozmowy z członkiniami KGW,  
rozeznając ich potrzeby. Zaplanowane działania okazały  
się	na	tyle	trafione,	że	były	kontynuowane	po	zakończeniu	
dofinansowania	z	„Inicjuj	z	FIO”.

AnGAŻOWAnIE SPOŁEcznOŚcI LOKALnEj



AnGAŻOWAnIE SPOŁEcznOŚcI LOKALnEj

Dobra praktyka: Wracamy	 do	 normalności	 patrząc	 w	 przeszłość.	 Jak	 pomóc	 młodzieży	 
w radzeniu sobie z emocjami w czasie pandemii.

nazwa realizatora:	Grupa	nieformalna	,,Dorośli	dzieciom”	z	Patronem	–	Fundacją	Brama	Epok

Miejsce realizacji: Szczuka

Operator: TRGP

Grupa	 nieformalna	 „Dorośli	 dzieciom”	 zrealizowała	 działania	 w	 odpowiedzi	 na	 sytuację,	 
która	pojawiła	 się	w	związku	z	pandemią.	Aby	zapobiec	negatywnym	emocjom	 towarzyszącym	
młodzieży i dzieci w tym czasie, przeprowadzono takie działania, które poprawią stan emocjonalny 
młodych ludzi powstały w wyniku długotrwałej izolacji.

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1. Warsztat świat moich emocji.

2. Spacer z historią, przygotowanie projektu broszury.

3.	Podsumowanie	projektu	-	Świat	w	zasięgu	ręki.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych?

1.  Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gortatowie  
z siedzibą w Szczuce - pomoc w pracy na rzecz 
młodzieży, pomoc w opiece i organizacji spacerów  
oraz w przygotowaniu projektu mapy.

2.		Samorząd	Gminy	Brodnica	–	wsparcie	podczas	promocji	 
i	udostępnienie	świetlicy	wiejskiej	na	warsztaty.	 
Opieka nad grupami w czasie warsztatów.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

W	wyniku	realizacji	projektu	doszło	do	większej	integracji	
uczniów szkoły, a także do utrwalenia lokalnej historii. 
Ważne	historycznie	fakty	zostały	przekazane	młodszemu	
pokoleniu.	Jest	szansa,	że	wiedza	ta	nie	odejdzie	
wraz z najstarszymi mieszkańcami. W czasie spaceru 
historycznego starsi mieszkańcy opowiadali uczestnikom  
o	swoich	wspomnieniach,	przekazując	często	 
już	zapomniane	fakty.	Powstał	swoisty	wywiad	
etnograficzny.

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

Problemem w lokalnej społeczności są perturbacje 
emocjonalne dzieci, które powstały i narastają z każdym 
dniem w związku z pandemią koronawirusa,  
która jest tych kłopotów bezpośrednią przyczyną.  
Jest	to	problem	ogólnopolski,	który	zepchnął	wszelkie	
pozostałe	potrzeby	na	dalszy	plan.	Dorośli	chcą	działać	 
tak, by dzieci opanowały swoje emocje, zrozumiały, że takie 
sytuacje	się	już	zdarzały	w	przeszłości,	także	w	Szczuce.	
Chcieli	pomóc	im	zrozumieć	własne	odczucia	i	smutek,	
spróbować, by ten trudny czas nie odcisnął trwałego  
piętna	na	wspomnieniach	z	dzieciństwa.

Chcieli	pomóc	dzieciom,	a	przy	okazji	sobie	wrócić 
 do normalności. 

Ile to kosztowało? 4	308,17	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

2	osoby	z	Zarządu	Fundacji	Brama	Epok:	opieka	 
i organizacja spacerów, opieka nad grupami  
i przygotowanie projektu mapy.

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Forma projektu została dostosowana do obecnej sytuacji 
związanej z pandemią covid 19. Młodzież dba o dobre 
relacje ze starszym pokoleniem.



AnGAŻOWAnIE SPOŁEcznOŚcI LOKALnEj

Dobra praktyka: Zacznij	od	Bacha.	Jak	zwiększyć	ofertę	kulturalną	w	niedużej	gminie.

nazwa realizatora:	Grupa	nieformalna	„Bliżej	kultury”

Miejsce realizacji:	Więcbork

Operator: TRGP

Grupa	 nieformalna	 „Bliżej	 kultury”	 zorganizowała	 niedzielne	 prezentacje	 organowe.	 Koncerty	
były	 dostępne	dla	wszystkich	mieszkańców,	 od	najmłodszych	do	najstarszych,	 zwłaszcza	 tych,	
którzy	 cenią	 muzykę	 klasyczną	 i	 organową.	 Prezentacje	 organowe	 wybitnych	 kompozytorów	
wzbogacone	 były	 również	 słowem	 o	 muzyce.	 Koncerty	 cieszyły	 się	 dużym	 zainteresowaniem,	 
a	Gmina	Więcbork	wzbogaciła	swoją	ofertę	kulturalną.	

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1. Niedzielne prezentacje organowe.

2.		Koncert	finałowy	z	poczęstunkiem	–	integracja	społeczności.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych?

a)	Chór	“Lutnia”	–	krótki	koncert	po	koncercie	finałowym.	

b)		Miejsko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Więcborku	 
–	organizacja	wystawy	„Stulecie	chóru	Lutnia”	 
na	Placu	Jana	Pawła	II.

c)		Gmina	Więcbork	–	promocja	projektu	–	strona	internetowa	
oraz	współpraca	z	TVP3	Bydgoszcz	–	program	„W	Borach	 
i na Krajnie”.

d)		Parafia	Więcbork	-	bezpłatne	udostępnienie	miejsca	
koncertów oraz promocja na stronie internetowej,  
a także zapraszanie na letnie prezentacje organowe  
w czasie ogłoszeń.

e)		Kierunek	Więcbork	–	Patron	–	zaangażowany	 
we wszystkie działania, głównie promocja i obsługa 
finansowa.	

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Prezentacje	organowe	cieszyły	się	powodzeniem,	dlatego	
grupa	planuje	dalsze	działania	na	rzecz	zwiększenie	oferty	
kulturalnej w swojej miejscowości. W ramach projektu 
zakupiono	namiot,	który	umożliwi	organizację	kolejnych	
wydarzeń.

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1.	Dostęp	do	kultury.	

2.	Zwiększenie	oferty	kulturalnej	Gminy	Więcbork.

3.	Aktywizacja	i	integracja	mieszkańców.

4. Rozwój kulturalny mieszkańców.

5.	Wzmocnienie	rozwoju	wolontariatu	wśród	mieszkańców.

Ile to kosztowało? 5	000	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

10 osób - promocja projektu, wieszanie plakatów, pomoc 
w	przygotowaniu	poczęstunku	dla	uczestników	koncertu	
finałowego,	rozkładanie-składanie	namiotu,	stołów	itp.		

1 osoba – koordynator projektu – promocja projektu, 
sporządzenie dokumentacji, złożenie sprawozdań  
–	częściowego	i	końcowego	oraz	ostateczne	rozliczenie	
projektu. 

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Zwiększona	została	oferta	kulturalna	Gminy	Więcbork.	
Wcześniej nie były tu organizowane koncerty muzyki klasycznej, 
a	zainteresowanie	tą	formą	spędzania	czasu	było	duże.	



Dobra praktyka: #KlikSadłowo.	Jak	zainteresować	młodzież	lokalną	historią.

nazwa realizatora:	 Grupa	 nieformalna	 "Mobilne	 Sadłowo	 z	 Patronem	 -	 Stowarzyszeniem	 na	 Rzecz	
Rozwoju Gminy Rypin

Miejsce realizacji: Sadłowo

Operator: Ośrodek TŁOK

W ramach projektu #KlikSadłowo grupa młodzieży w trakcie wakacyjnych warsztatów 
przygotowała	 interaktywną	 mapę	 swojej	 okolicy,	 uczyła	 się	 wykorzystywać	 aplikacje	 mobilne	 
i nowe technologie do poznawania i promowania lokalnego dziedzictwa.

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1.  Warsztaty z zakresu edukacji medialnej, aplikacji 
mobilnych i planowania pracy nad tworzeniem 
interaktywnej mapy okolicy. 

2.  Warsztaty terenowe – zbieranie materiałów  
do	stworzenia	mapy:	zdjęcia,	nagrania	audiowizualne

3.		Warsztaty	-	stworzenie	mapy	interaktywnej	Sadłowa	 
z	wykorzystaniem	aplikacji	ThingLink,	Pixlr,	Canva,	
dyktafon,	Skaner	Google,	Quizlet.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych i społeczność 
lokalną? 

W działania włączono lokalne organizacje i instytucje,  
takie	jak	OSP	Sadłowo,	KGW	Sadłowo,	parafia	(pomoc	 
w	zbieraniu	materiałów	do	mapy),	a	także	Szkołę	
Podstawową	w	Sadłowie	(pomoc	w	rekrutacji)	i	gminę	 
Rypin	(udostępnienie	pomieszczeń	i	sprzętu	w	pałacu	 
w	Sadłowie,	gdzie	odbywały	się	warsztaty).	Mieszkańcom	
Sadłowa	udostępniono	interaktywną	mapę	umożliwiającą	
poznawanie lokalnej historii i atrakcji.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Innowacyjność projektu nadała nowy kierunek działaniom 
organizacji Patrona. Formuła przeprowadzonych działań 
pozwala na rozszerzenie współpracy z placówkami 
oświatowymi w zakresie edukacji regionalnej i medialnej 
oraz szkoleń dla nauczycieli pod kątem wykorzystania 
narzędzi	cyfrowych.

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1.		Zwiększenie	wiedzy	mieszkańców	na	temat	historii	
Sadłowa.

2.		Zapewnienie	młodzieży	atrakcyjnej	formy	spędzania	
czasu wolnego w wakacje.

3.	Edukacja	medialna	młodzieży.

Ile to kosztowało? 4	300	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

1 osoba do obsługi administracyjnej i koordynacji projektu.

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Forma projektu została dostosowana do współczesnych 
realiów.	Zajęcia	odpowiadały	na	zainteresowania	
młodzieży, a jednocześnie miały wartość edukacyjną  
i poznawczą. 

InnOWAcjE SPOŁEcznE I TEcHnOLOGIcznE



Dobra praktyka: Wakacyjne	 wsparcie	 rodzin	 osób	 z	 autyzmem.	 Jak	 wesprzeć	 brata	 i	 siostrę	
autystyka.

nazwa realizatora:	Stowarzyszenie	Pomocy	Osobom	z	Autyzmem	w	Toruniu

Miejsce realizacji: Toruń

Operator: Ośrodek TŁOK

W	rodzinach	dzieci	ze	spektrum	autyzmu	często	problemy	rodzeństwa	autystyków	muszą	zejść	
na	drugi	plan.	Tymczasem	dzieci	te	zmagają	się	z	poczuciem	odrzucenia	przez	brata	lub	siostrę	
(dzieci	 z	 autyzmem	 nie	 potrafią	 nawiązać	 i	 utrzymać	 relacji	 społecznych),	 z	 poczuciem	 braku	
miłości,	często	są	świadkami	aktów	agresji,	często	doświadczają	jej	na	sobie.	To	wszystko	wpływa	
na	 ich	 kondycję	 psychiczną,	 relacje	 z	 rodzicami,	 chorym	 rodzeństwem	 i	 rówieśnikami.	 Projekt	
Stowarzyszenia	Pomocy	Osobom	z	Autyzmem	w	Toruniu	odpowiedział	na	 te	problemy,	kierując	
wsparcie do wszystkich członków rodziny. 

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1.		Indywidualne	zajęcia	terapeutyczne	dla	dzieci	 
ze spektrum autyzmu.

2.  Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodzeństwa 
osób z autyzmem.

3.	Spotkanie	integracyjne	przy	ognisku	dla	całych	rodzin.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych i społeczność 
lokalną? 

W realizacji projektu pomogły inne organizacje z Torunia. 
Fundacja	Kształtowania	Świadomości	Społecznej	
,,Komitywa” przygotowała zestawy ogniskowe. Miejscem 
spotkania	integracyjnego	była	toruńska	Barbarka,	
zarządzana przez Stowarzyszenie Tilia. Toruńska Fundacja 
CircArt	zorganizowała	magiczne	zabawy	dla	dzieci.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Organizacja zamierza dedykować zdrowemu rodzeństwu 
inne	projekty	w	przyszłości	–	realizacja	zajęć	zwróciła	
uwagę	na	skalę	potrzeb	w	tej	sferze.	Spotkanie	przy	
ognisku uświadomiło realizatorom, jak bardzo pozbawione 
,,zwykłego życia” towarzyskiego są rodziny osób z 
niepełnosprawnością i jak bardzo tego potrzebują. 
Stowarzyszenie	zyskało	motywację	do	podejmowania	
dalszych działań i wszechstronnego wsparcia rodziny 
w	trudnej	sytuacji	życiowej.	Dzięki	realizacji	projektu	
zawiązała	się	Grupa	Wsparcia	dla	rodziców	osób	 
z	autyzmem,	która	spotyka	się	2	razy	w	miesiącu.

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1.  Udzielenie wsparcia psychologicznego dla dzieci  
z autyzmem oraz ich rodzeństwa.

2. Integracja rodzin.

Ile to kosztowało? 5000	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

Wolontariuszy	nie	angażowano	ze	względu	na	zachowania	
lękowe,	które	osoby	z	autyzmem	często	przejawiają.	 
Czas	pandemii,	poprzedzający	termin	rozpoczęcia	projektu	
uniemożliwił	realizatorom	„zaprzyjaźnianie	się	‘’	 
z	wolontariuszami,	ale	mają	oni	nadzieję,	że	w	przyszłej	
edycji skorzystają z ich pomocy i dobrej energii.

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

W	projekcie	zwrócono	uwagę	na	trudną	sytuację	zdrowego	
rodzeństwa autystycznych dzieci - z jednej strony 
pozbawionego dostatecznej uwagi rodzica, a z drugiej 
strony niezauważanego lub dosłownie odtrącanego  
przez	niepełnosprawnego	brata	czy	siostrę.	

InnOWAcjE SPOŁEcznE I TEcHnOLOGIcznE



Dobra praktyka:	Wakacje	ze	zmysłami.	Jak	zapewnić	niezbędną	terapię	autystycznym	dzieciom	
w trakcie wakacji.

nazwa realizatora: Fundacja Sensorium 

Miejsce realizacji:	Bydgoszcz

Operator: Ośrodek TŁOK

12	 dzieci	 z	 autyzmem	 i	 zespołem	 Aspergera	 wzięło	 udział	 w	 zajęciach,	 których	 celem	 
było	 rozwijanie	 umiejętności	 poznawczych,	 społecznych,	 komunikacyjnych	 i	 relacyjnych.	
Podczas warsztatów arteterapeutycznych stymulowane były różne zmysły: zmysł dotyku 
poprzez	malowanie	dłońmi	 i	stopami,	 lepienie	z	gliny;	zmysł	smaku	 i	węchu	poprzez	tworzenie	
owocowych	 mandali,	 smakowanie	 i	 wąchanie	 nowych	 lub	 znanych	 produktów;	 zmysł	 
słuchu	 –	 poprzez	 wspólne	 granie	 na	 gongach	 afrykańskich,	 śpiewanie,	 zabawy	 rytmiczne	 
i	dźwiękonaśladowcze.	

Projekt	 odpowiadał	 na	 problem	 ograniczonej	 dostępności	 do	 zajęć	 terapeutycznych	 
w	 okresie	 wakacji	 letnich.	 Placówki	 oświatowe	 są	 latem	 zamknięte,	 a	 są	 one	 najczęstszym	
miejscem terapii, także terapii społecznej poprzez kontakt i relacje z rówieśnikami – wyjaśniają 
realizatorzy projektu z Fundacji Sensorium.

jakie działania podjęto  
w projekcie?

6	warsztatów	sensorycznych	dla	osób	z	autyzmem	 
od	8	do	21	roku	życia:	„Dotyk,	dal”,	„Słuch”,	„Smak	i	węch”.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych i społeczność 
lokalną?

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna	w	Bydgoszczy	informowały	 
o projekcie potencjalnie zainteresowane osoby.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Fundacja	stała	się	bardziej	rozpoznawalna	wśród	
mieszkańców	dzielnicy	Bocianowo	i	Londynek.	
Zyskała	doświadczenie	w	organizacji	zajęć	z	udziałem	
arteterapeutów	i	zamierza	je	kontynuować.	Dwie	osoby	
uczestniczące	w	zajęciach	chcą	się	zaangażować	 
jako wolontariusze w grupach młodszych dzieci  
z autyzmem. 

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1.		Zapewnienie	zajęć	terapeutycznych	podczas	wakacji	 
dla dzieci i młodzieży z autyzmem.

2. Zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.

3.		Możliwość	wytchnienia	dla	opiekunów	i	rodziców	dzieci	 
z	autyzmem,	wymiana	doświadczeń	i	informacji	
pomiędzy	opiekunami.

Ile to kosztowało? 5	000	zł	

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Podczas	zajęć	wykorzystano	atrakcyjne	i	innowacyjne	
metody pracy z osobami z autyzmem. Projekt odpowiadał 
na	istotną	potrzebę	społeczną	–	wypełniał	lukę	 
we wsparciu terapeutycznym w okresie wakacyjnym. 

DzIAŁAnIA nA RzEcz OSÓB WYKLuczOnYcH



Dobra praktyka: Jesteśmy	wolni!	Jak	wspierać	rodziny	w	trzeźwości.

nazwa realizatora:	Grupa	nieformalna	Aktywni!

Miejsce realizacji:	Więcbork

Operator: TRGP

Grupa	 nieformalna	 Aktywni!	 zrealizowała	 projekt	 „Jesteśmy	 wolni!”.	 Działania	 podjęte	 
w projekcie służyły przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych  
i	 współuzależnionych	 z	 najbliższego	 otoczenia	 osób	 z	 chorobą	 alkoholową.	 Alternatywne	
formy	 spędzania	 czasu	wolnego,	 zabawa	 i	 edukacja	 całych	 rodzin	 ułatwiły	 drogę	 do	wolności	 
od uzależnień. 

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1.  Rodzinne marsze nordic walking trasami turystycznymi  
w	gminie	Więcbork.

2.  Warsztaty warcabowe zakończone Turniejem 
Warcabowym.

3.		Spotkanie	z	historią	-	rodzinny	wyjazd	do	Muzeum	
Stutthof	w	Sztutowie.

4. Uroczyste podsumowanie i ewaluacja projektu.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych?

1.		Burmistrz	Więcborka	–	użyczenie	miejsca,	sprzętu,	
dostępu	do	wody,	prądu.

2.		Stowarzyszenie	Klub	Abstynenta	razem	Od	Nowa	 
–	użyczenie	sprzętu	(komputera,	drukarki,	kije	 
do	marszów,	itp.).

3.		Specjalista	terapii	uzależnień	–	pomoc	w	organizacji	
rekrutacji i spotkań.

4.  Nauczyciel z ukończonym kursem kierownika wycieczek 
– pomagał w organizacji wyjazdu.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Działania	podjęte	w	projekcie	pozwoliły	na	dalszy	rozwój	
osób uzależnionych i współuzależnionych wraz z rodzinami. 
Nastąpiła aktywizacja i integracja rodzin poprzez 
krzewienie i propagowanie trzeźwego i zdrowego trybu 
życia,	nabywanie	umiejętności	wspólnego	spędzania	czasu	
wolnego. 

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

2.	Wzmocnienie	funkcji	wychowawczych	rodzin.

3.	Motywacja	do	zmiany	swojej	sytuacji.

4.		Potrzeba	odbudowania	utraconych	więzi	poprzez	
integrację	i	aktywizację.

Ile to kosztowało? 4	612	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

4	osoby	z	grupy	nieformalnej	koordynowały	projekt	
oraz prace związane z przygotowywaniem marszów, 
warsztatów,	wyjazdu,	ogniska,	poczęstunków	i	spotkania	
podsumowującego. 

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Wspieranie rodzin w abstynencji.

DzIAŁAnIA nA RzEcz OSÓB WYKLuczOnYcH



Dobra praktyka: Świetlica	z	pomysłem.	Jak	ułatwić	mieszkańcom	dostęp	do	warsztatów.	

nazwa realizatora:	Grupa	nieformalna	,,Świetliczanki	Pomorskie”	z	Patronem	Stowarzyszeniem	
Rodzinnego	Ogrodu	Działkowego	w	Jabłonowie	Pomorskim

Miejsce realizacji:	Buk	Pomorski,	Jabłonowo	Pomorskie

Operator: TRGP

Grupa	 nieformalna	 ,,Świetliczanki	 Pomorskie”	 zorganizowała	 cykl	 różnych	warsztatów.	 Szeroki	
wachlarz	 zajęć	 dał	możliwość,	 by	 każdy	 znalazł	 coś	 dla	 siebie.	 Urozmaicenie	warsztatów	 było	
priorytetem grupy.

jakie działania podjęto  
w projekcie?

1. Warsztaty wikliny papierowej.

2. Warsztaty tworzenia biżuterii.

3.	Warsztaty	taneczne.

4.  Warsztaty zdrowego odżywiania i naturalnych metod 
leczenia.

W jakie działania 
zaangażowano partnerów 
społecznych?

Fundacja	Brama	Epok,	Stowarzyszenie	Parafialny	Klub	
Seniora	im.	J.P.II,	Urząd	Miasta	i	Gminy	Jabłonowo	
Pomorskie - promocja projektu oraz tworzenie gry 
terenowej.

na ile rezultaty projektu 
pozwolą na dalszy rozwój 
społeczności, w której były 
prowadzone?

Zdobyta wiedza na warsztatach z wikliny papierowej 
pozwoliła uczestnikom na działanie we własnym 
zakresie i tworzenie wiklinowych wianuszków i serc, 
które	będą	ozdobą	na	stół	czy	do	powieszenia	na	drzwi.	
Wykorzystanie materiałów recyklingowych dało drugie 
życie niepotrzebnym gazetom.

na jakie istotne potrzeby 
społeczne odpowiadał projekt?

Projekt dał szanse osobom wykluczonym społecznie  
lub	zagrożonych	ubóstwem	na	wzięcie	udziału	w	zajęciach	
manualnych i edukacyjnych. 

Ile to kosztowało? 4	945	zł	

Ile wolontariuszy było 
zaangażowanych w działania?

Dwóch	wolontariuszy:	1	os.	-	prelekcja	dotycząca	
naturalnych metod leczenia, 1 os. - koordynacja projektu.

Dlaczego to jest dobra 
praktyka?

Szeroki wachlarz warsztatów pozwolił wybrać każdemu  
coś	dla	siebie,	był	okazją	do	bezpłatnej	międzypokoleniowej	
oferty	zajęć	dla	osób	zagrożonych	ubóstwem	lub	
wykluczeniem społecznym.

DzIAŁAnIA nA RzEcz OSÓB WYKLuczOnYcH



OPERATOR – OŚRODEK TŁOK

OPERATOR - TRGP

W	ramach	„Inicjuj	z	FIO	2.0”	finansowany	jest	również	zakup	sprzętu	przez	młode	organizacje	pozarządowe:	stowarzyszenia,	
fundacje,	 koła	 gospodyń	wiejskich.	 Organizacje	mogą	 również	 przeszkolić	 swoich	 członków	 czy	wolontariuszy,	 postawić	
stronę	internetową	organizacji	czy	sfinansować	część	kosztów	związanych	z	obsługą	księgową	czy	informatyczną.	
Sprzęt	kupowany	w	ramach	mikrograntów	jest	bardzo	zróżnicowany	i	związany	z	obszarem	działania	danej	organizacji.

I	 tak	 na	 przykład	 Fundacja	Wspierania	 i	 Rozwoju	 Studentów	 “International	 League”	 zakupiła	 laptop,	 telefon	 komórkowy	
oraz	aparat	fotograficzny.	Sprzęt	będzie	wykorzystywać	do	realizacji	swoich	celów	statutowych.	Fundacja,	zarejestrowana	w	
styczniu 2019 roku, działa na rzecz integracji studentów zagranicznych w Toruniu: pomaga w adaptacji, organizuje wydarzenia 
kulturalno-integracyjne,	udziela	 informacji	 i	konsultacji	w	kwestiach	wizowych	 i	znalezienia	zatrudnienia,	wspiera	 rozwój	 
i pomaga w realizacji pomysłów wolontariuszy zaangażowanych w działanie organizacji.

Kolejna	organizacja,	która	dzięki	dotacji	z	„Inicjuj	z	FIO	2.0”	wzbogaciła	się	o	sprzęt,	to	Stowarzyszenie	„Kuźnia	talentów.	
Peron	9	i	¾”	z	Aleksandrowa	Kujawskiego.	Stowarzyszenie	tworzy	sześć	kobiet,	których	celem	jest	pobudzanie	aktywności	
twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych - poprzez organizowanie warsztatów, konkursów, przeglądów artystycznych i innych 
imprez	o	 charakterze	 kulturotwórczym	 i	 edukacyjnym.	W	 ramach	dotacji	 Inicjuj	 z	 FIO	2.0	 stowarzyszenie	 zakupiło	 sprzęt	
audiowizualny i namiot plenerowy wraz z wyposażeniem.

-	Zakup	sprzętu	audiowizualnego	wzbogaci	znacząco	jakość	organizowanych	przez	nas	imprez	-	bez	ograniczeń	finansowych	 
i	lokalowych	będziemy	mogli	organizować	letnie	pokazy	filmów	w	ciekawych	lokalizacjach	miejskich,	koncerty	„pod	chmurką”.	
Nosimy	się	również	z	zamiarem	zorganizowania	objazdowego	Dyskusyjnego	Klubu	Filmowego	w	mniejszych	miejscowościach	
powiatu – planują realizatorki projektu.

Stowarzyszenie Nova zorganizowało dla swoich członków szkolenia z zakresu programowania, rachunkowości, projektowania 
graficznego,	social	media	i	marketingu.	Zakupiono	także	pakiet	Adobe,	Office,	podpis	kwalifikowany,	laptop	i	tablet.
	Fundacja	You	Plan	Culture	stworzyła	dla	siebie	profesjonalną	stronę	internetową	oraz	zakupiła	urządzenie	wielofunkcyjne.

Fundacja	 Jacka	Rutkowskiego	 -	Pomagajmy	Razem	zaopatrzyła	 się	w	zestawy	szachowe,	które	wykorzysta	do	organizacji	
Międzyszkolnej	Ligi	Szachowej.

Stowarzyszenie	 Świadomie	 Po	 Zdrowie	 wyposażyło	 warsztatownię,	 w	 której	 będą	 organizowane	 zajęcia	 ze	 zdrowego	
odżywiania.	Zakupiono	dziesięć	stanowisk	warsztatowych,	sprzęty	elektryczne	m.in.	parowar,	robot	kuchenny,	sokowirówkę	 
i	kuchenkę	przenośną,	a	także	roll	up	promujący	młodą	organizację.

Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 Orkiestry	 Dętej	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Aleksandrowie	 Kujawskim	 zakupiło	 sprzęt	
umożliwiający	organizację	koncertów.	Dzięki	temu	zwiększona	została	samodzielność	organizacji	w	realizacji	przedsięwzięć	
kulturalnych.
Stowarzyszenie	Lubię	Ludzi!,	które	działa	w	Brodnicy,	wyposażyło	siedzibę	stowarzyszenia	w	krzesła,	stoły,	biurko,	krzesło	
biurowe i regały. 

zAKuP SPRzĘTu PRzEz MŁODE ORGAnIzAcjE 
POzARzĄDOWE

Stowarzyszenie	Olimpia	Grudziądz	Akademia	Piłkarska	działające	na	terenie	miasta	Grudziądz	w	projekcie	pt.:	„Stworzenie	
świetlicy	dla	dzieci	poprzez	dostosowanie	budynku	stowarzyszenia”	wyposażyło	siedzibę	w	zaplecze	sanitarne	(łazienkę),	
która	jest	niezbędna	do	funkcjonowania	zarówno	dla	członków	stowarzyszenia,	jak	i	dla	młodzieży	korzystającej	ze	świetlicy.

Młode	organizacje	pozarządowe	to	nie	tylko	Stowarzyszenia,	to	także	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	które	również	ubiegały	się	
o	dofinansowanie	w	ramach	Projektu	,,Inicjuj	z	FIO	2.0”.	Przykładem	KGW,	które	skorzystało	z	dofinansowania,	 jest	Koło	
Gospodyń	Wiejskich	w	Płąchawach.	KGW	doposażyło	swoje	zaplecze	w	różnego	typu	sprzęt	kuchenny.	Zakupiona	została:	
mikrofalówka,	frytkownica,	robot	kuchenny,	maszynka	do	mięsa,	a	także	stół	cateringowy,	krzesła	składane	i	wózek	kelnerski.	
Wyposażenie kuchni umożliwi prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Płąchawach.

Kolejnym	przykładem	KGW,	które	skorzystało	z	dofinansowania	w	ramach	Projektu	,,Inicjuj	z	FIO	2.0”,	jest	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	 w	 Kurkocinie,	 które	 w	 projekcie	 „Doposażenie	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 Kurkocin	 w	 sprzęt	 komputerowy	 
i	 gastronomiczny”	 zakupiło	 sprzęt	 komputerowy	 wraz	 z	 urządzeniem	 wielofunkcyjnym	 oraz	 doposażyło	 kuchnię	 m.in.	 
w	podgrzewacz	elektryczny.	Dzięki	zakupowi	laptopa	i	drukarki	wzrośnie	potencjał	organizacyjno-techniczny	organizacji.

Prohipo	 Stowarzyszenie	 na	 Rzecz	 Osób	 Niepełnosprawnych	 i	 Promocji	 Sportu	 Jeździeckiego,	 dzięki	 otrzymanemu	
dofinansowaniu	zakupiło	laptop,	myszkę,	torbę,	program	księgowy	Lefthand,	podpis	kwalifikowany	oraz	pieczątki.	Sprzęt	
ten	pozwolił	stowarzyszeniu	na	rozwój	i	wzmocnienie	potencjału.	Organizacja	sprawnie	i	płynnie	będzie	mogła	wypełniać	
zadania	statutowe,	zostały	podniesione	standardy	funkcjonowania,	a	także	usprawnił	się	proces	zarządzania.	Zakupiono	
również	sprzęt	do	rehabilitacji,	dzięki	czemu	zwiększyła	się	skuteczność	i	efektywność	prowadzonych	zajęć	z	hipoterapii	dla	
dzieci	 i	młodzieży	niepełnosprawnej.	Działania	prowadzone	przez	organizację	związane	są	z	działalnością	na	rzecz	osób	 
z niepełnosprawnością. W Grudziądzu jest bardzo wiele dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a zapotrzebowanie na 
taką	formę	terapii	jest	bardzo	duże.

Stowarzyszenie	„Cekcyńska	Inicjatywa	Społeczna”	działające	od	września	2019	roku	tworzy	grupa	młodych	osób	w	wieku	 
17-21	 lat.	 Podstawowym	 problemem	 jest	 dla	 nich	 brak	 wizji	 swojego	 dalszego	 pobytu	 w	 gminie,	 perspektyw	 rozwoju	
zawodowego	i	wejścia	na	rynek	pracy.	Dzięki	projektowi	udało	się	przeprowadzić	3-dniowe	szkolenie	dla	członków	organizacji.	
Pomogło	im	to	poznać	siebie	nawzajem	oraz	swoje	umiejętności.	Na	szkoleniu	powstała	lista	pomysłów,	które	wydawały	się	
mało	realne	do	realizacji	w	pojedynkę,	a	mają	szansę	na	realizację	w	większej	grupie.	W	ramach	otrzymanej	dotacji	zakupiono	
też	sprzęt	komputerowy	oraz	urządzenie	wielofunkcyjne.	Młodzi	 ludzie	postrzegani	są	obecnie	 jako	osoby,	którym	się	nic	
nie	chce	albo	którzy	mają	roszczeniowe	podejście.	Oni	jednak	mają	zamiar	pokazać	innym,	że	też	potrafią	coś	zdziałać	dla	
społeczności	lokalnej,	że	mają	ciekawe	pomysły,	a	przy	okazji	może	uda	się	im	zaangażować	w	nie	inne	osoby.

Działające	dla	uczniów	zamieszkujących	wsie	powiatu	chełmińskiego	i	miasto	Chełmno	Stowarzyszenie	„Liceum	Chełmińskie”	
otrzymało	dofinansowanie	na	zakup	biurka,	szafy,	dwóch	krzeseł	obrotowych,	wieszaka	na	ubrania,	 tablicy	magnetycznej	
ściennej,	 głośnika	 przenośnego,	 przedłużacza	 bębnowego,	 zestawu	 mikrofonów,	 pilota	 do	 prezentacji	 oraz	 artykułów	
papierniczych.	 Doposażenie	 stowarzyszenia	 w	 nowy	 sprzęt	 pozwoli	 na	 kontynuowanie	 innowacyjnej	 działalności	 wśród	
młodych ludzi. Stowarzyszenie jako jedyne w okolicy daje młodzieży możliwość inicjowania własnych projektów, nabywania 
nowych	umiejętności,	rozwijania	kompetencji	miękkich.

O PROjEKcIE

„Inicjuj z FIO” to program grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nieprzerwanie od 2014 roku.

Granty	 do	 5000	 zł	 na	 realizację	 inicjatyw	 lokalnych	 mogą	 pozyskać	 grupy	 nieformalne	 (minimum	 3	 dorosłe	 osoby)	 
lub	młode	organizacje	pozarządowe	(istniejące	nie	dłużej	niż	30	miesięcy	przed	dniem	złożenia	wniosku	o	dofinansowanie).

Granty	 można	 pozyskać	 na	 realizację	 różnorodnych	 inicjatyw	 lokalnych	 z	 zakresu	 sfery	 pożytku	 publicznego	 lub	 
w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu. Inicjatywy mogą dotyczyć 
wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb środowisk lokalnych, do których 
wsparcie jest adresowane.

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Jesteśmy	 organizacją	 wspierającą,	 służącą	 rozwojowi	 i	 budowie	 sektora	 organizacji	 pozarządowych	 oraz	 współpracy	
międzysektorowej,	której	celem	jest	wzmocnienie	kapitałów	społecznego,	kulturowego	i	ekonomicznego	w	społecznościach	
lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.

Badamy,	szkolimy,	doradzamy,	informujemy,	promujemy	i	integrujemy	sektor	organizacji	pozarządowych	oraz	wspólnoty	
lokalne	będąc	rzecznikiem	ich	interesów.	Opieramy	się	na	wartościach	wspólnotowości,	pomocniczości,	równości	i	wiary	w	
możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

Nasze	cele	to	m.in.	wspieranie,	integracja	oraz	promocja	organizacji	pozarządowych	oraz	podmiotów	ekonomii	społecznej;	
wspieranie	szeroko	pojętej	aktywności	obywatelskiej;	prowadzenie	działań	aktywizujących	osoby	i	grupy	marginalizowane	
m.in.	w	formie	przedsiębiorstw	społecznych;	animowanie	współpracy	między	NGO,	biznesem	i	samorządem.

www.tlok.pl

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Towarzystwo	Rozwoju	Gminy	Płużnica	powstało	w	1998	roku.

Celem	 działania	 organizacji	 jest	 skupianie	 społeczności	 lokalnej	 wobec	 problemów	 gospodarczych	 i	 wspieranie	
wszelkich	 w	 tym	 zakresie	 inicjatyw.	 W	 zadaniach	 tych	 mieszczą	 się	 problemy	 analizy	 sytuacji	 gospodarczej,	
tworzenie	 kompleksowej	 informacji	 o	 zjawiskach	 społecznych	 i	 ekonomicznych,	 formułowanie	 propozycji	
rozwiązań	(programy)	i	pomoc	w	ich	realizacji.	

TRGP działa również na rzecz wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego oraz współpracy z organizacjami o podobnym charakterze w kraju
i zagranicą.

Swoje	działania	opiera	na	przekonaniu,	że	oddana,	rzetelna	i	profesjonalna	praca	oparta	
na	współpracy	i	poszanowaniu	potrzeb	ludzi	przyczynia	się	do	poprawy	jakości	ich	życia.

www.trgp.org.pl

O OPERATORAcH


