
Nazwa zadania: Inicjuj z FIO 3.0
Oferenci: Ośrodek Tłok i TRGP

Czas realizacji zadania: 17-06-2021 do 31-12-2023 r



Krótka charakterystyka projektu
Obszar działania – operator Ośrodek TŁOK: powiaty: toruński, m. Toruń, golubsko-dobrzyński,
rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, m. Włocławek,
mogileński, bydgoski, m. Bydgoszcz

Główne problemy, które udało się zidentyfikować na etapie diagnozy (białe plamy itp.)

 Nierównomierna dynamika przyrostu nowych NGO w poszczególnych powiatach województwa: z
6,8 tys. fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych zarejestrowanych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego w 2019 r., zdecydowanie najwięcej działało w dwóch największych
miastach województwa – Bydgoszczy i Toruniu (34,4% wszystkich organizacji pozarządowych w
województwie), a najmniej – w powiatach: wąbrzeskim (133 organizacje, 1,95% NGO w woj.),
mogileńskim (130 NGO, 1,91%), radziejowskim (114 NGO, 1,67%), grudziądzkim (107 NGO, 1,57%)
i rypińskim (101 NGO, 1,48%) (Ośrodek „Tłok, 2019, 9)
 Nierównomierny rozkład aktywności społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
pokazywała również działalność Kół Gospodyń Wiejskich. W działającym od 2019 r. rejestrze KGW
w 2021 r. zarejestrowanych było 512 kół z woj. kujawsko-pomorskiego. Najwięcej KGW działa w
powiecie nakielskim (54), rypińskim (46) oraz powiatach: świeckim, toruńskim, włocławskim (po
44). Najmniej KGW zarejestrowanych jest w powiatach: wąbrzeskim (12) oraz radziejowskim i
chełmińskim (po 15).



Działania animacyjne i edukacyjne: 42 doradztwa związane z  
konsultacjami wniosków, 10 spotkań informacyjno-edukacyjnych

W 2022 r. przeprowadzono 1 konkurs, w ramach którego do TŁOKa
wpłynęło 116  wniosków, udzielono 40 mikrodotacji.

Zorganizowano 3 szkolenia, w których łącznie wzięło udział 49 osób:

 szkolenie z pisania projektów 03.02.2022

 szkolenie „Animator jako lider społeczności lokalnej” 26.09.2022

 szkolenie z wolontariatu 06.10.2022 

Realizacja - co udało się zrobić w 2022 r. -

operator Ośrodek TŁOK



Konkurs na najlepszą inicjatywę: przyznano 3 nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł, 1000 zł 
i 500 zł. 

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Pręczkach

II miejsce: Grupa nieformalna z patronem Stowarzyszeniem Fabryka Kultury

III miejsce: Grupa nieformalna z patronem Fundacją Archipelag Inicjatyw

Każdy z nagrodzonych ponadto otrzymał statuetkę Stalowego Tłoka.

Kampania promująca nagrodzone projekty oraz program Inicjuj z FIO - o każdym z trzech 
laureatów nagrano spot, który następnie był promowany na Facebooku w ramach płatnej 
kampanii; dodatkowo spoty poszczególnych inicjatyw zostały zmontowane w jeden 
dłuższy materiał zachęcający do udziału w projekcie

Cykl szkoleniowy „Akademia Animatora Lokalnego” 

Wydarzenie lokalne w ramach Akademii Animatora Lokalnego – w 2022 na zakończenie 
szkolenia nt. zasad animacji i pracy w społeczności lokalnej, uczestnicy zgłosili pomysły na 
wydarzenie w społeczności lokalnej, które zostało  zrealizowane w ramach budżetu 
operatora przy udziale uczestników szkoleń Akademii AL. 

DOBRE PRAKTYKI PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORA



KONKURS NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ



KAMPANIA PROMOCYJNA NA FB



AKADEMIA ANIMATORA LOKALNEGO 

W celu uruchamiania społecznej energii i profesjonalizowania działań 
lokalnych liderów/liderek z młodych NGO, KGW, grup nieformalnych itp. 
zorganizowany został CYKL SZKOLENIOWY „Akademia Animatora Lokalnego”, 
obejmujący 3 szkolenia nt.:

- pisania projektów i analizy potrzeb w przygotowaniu wniosku w ramach 
konkursu Inicjuj z FIO 3.0, jego rozliczenia, zasad monitoringu, elementy 
diagnozowania (jak przygotować trafną i opartą o mierzalne dane diagnozę 
problemów, na rzecz rozwiązania których chce działać animator) itp.

- zasad animacji i pracy w społeczności lokalnej,

- wolontariatu.

W szkoleniach w 2022 wzięło udział łącznie 49 osób.



Dobre praktyki wśród dofinansowanych projektów/przykłady dofinansowanych

projektów – I miejsce w konkursiena najlepszą inicjatywę – KGW w Pręczkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Pręczkach zrealizowało projekt "Chrzciny dobrzyńskie –
kultywowanie tradycji i obyczajów ziemi dobrzyńskiej". 

Inscenizacja chrzcin odbyła 15 sierpnia, wcześniej społecznicy z gminy Rogowo wzięli 
udział w warsztatach i wyjazdach, przygotowujących do głównej imprezy.

W przygotowanie wydarzenia była zaangażowana cała społeczność lokalna 



Dobre praktyki wśród dofinansowanych projektów/przykłady dofinansowanych 
projektów – II miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę - grupa pod opieką 
Stowarzyszenia Fabryka Kultury

 Nieformalna grupa społeczników pod opieką Stowarzyszenia Fabryka 
Kultury zorganizowała cykl zajęć ekologicznych dla mieszkańców Golubia-
Dobrzynia w ramach projektu „Leśne Osiedle – powrót do natury” 

 Zajęcia obejmowały m.in. warsztaty upcyklingu, sprzątanie świata, 
plenerowe spotkanie z Fundacją Inter Pares, w trakcie którego dzieci uczyły 
się delikatności i szacunku do zwierząt, warsztaty budowania budek dla sów 



Dobre praktyki wśród dofinansowanych projektów/przykłady dofinansowanych 
projektów – III miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę - Grupa nieformalna 
zpatronem Fundacją Archipelag Inicjatyw

 Toruńscy seniorzy doskonalili 
swoje umiejętności jazdy 
samochodem w ramach 
projektu AUTO-KLUB SENIORA, 
zrealizowanego przez grupę 
nieformalną we współpracy z 
Fundacją Archipelag Inicjatyw

 Oprócz zajęć z zakresu 
podnoszenia umiejętności 
jazdy samochodem, seniorzy 
brali udział w patriotycznych 
wycieczkach samochodowych


