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INICJUJ Z FIO 

 Program grantowy dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 Cel: zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych 

podejmowanych przez mieszkańców województwa 

oraz wzmocnienie młodych organizacji 

 Mikrodotacje do 5 tys. zł dla młodych organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych 

 



SENIORZE BĄDŹ BEZPIECZNY 

 Cykl zajęć dla osób po 60. 
roku życia z Osiedla 
Leśnego oraz Osiedla 
Łęgnowo w Bydgoszczy.  

 Seniorzy poznają różne 
metody stosowane przez 
oszustów, którzy za cel 
obierają sobie często osoby 
starsze: „na wnuczka”, „na 
policjanta”, „na inkasenta” 
itp.  

 Uczą się podstawowych 
sposobów samoobrony, 
biorąc udział w treningu 
prowadzonym przez trenera 
sztuk walki, 
przystosowanym do ich 
wieku.  

 

 



PRZEDSIĘBIORCZY SENIOR 

 Osoby po 50. roku życia ze Strzelna  

 Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości,  

 Podstawy obsługi komputera -  z naciskiem na 

praktyczne aspekty korzystania z Internetu, 

takie jak robienie e-zakupów, korzystanie z 

bankowości elektronicznej, korzystanie z portali 

społecznościowych i poczty e-mail.  

 



KURS KOMPUTEROWY NA SKARPIE 

 Grupa nieformalna pod opieką Stowarzyszenia 

Niezależni Na Skarpie 

 Zajęcia z korzystania z komputera i Internetu dla 

trzydziestu osób po 55. roku życia ze Skarpy 

 



ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 Zainicjowane przez uczestników Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej 

we Włocławku 

 30-godzinny kurs dla seniorów 

 Spotkanie podsumowujące - spotkanie z 

młodzieżą – okazja do konwersacji w j. 

angielskim w celu sprawdzenia nabytych 

umiejętności oraz międzypokoleniowej integracji. 

 





OWES TŁOK 

 Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

 



 

 

 
OWESY W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM 

 
 

 subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, 
nakielski, sępoleński, tucholski) - Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA" 

 subregion 2 (powiaty: aleksandrowski, chełmiński, 
lipnowski, m. Toruń, toruński) - Europejskie Centrum 
Współpracy Młodzieży 

 subregion 3 (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, 
grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, świecki, 
wąbrzeski) - Ośrodek TŁOK  

 subregion 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, 
radziejowski, włocławski, m. Włocławek, żniński) -
 Fundacja „EKSPERT–KUJAWY”.  

 
 



PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 FUNDACJA 

 STOWARZYSZENIE 

 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 



WSPARCIE SKIEROWANE DO OSÓB KTÓRE: 

 Chcą zacząć pracować w stowarzyszeniu, fundacji 
lub myślą o założeniu spółdzielni socjalnej 

 Chcą działać lub działają jako wolontariusz, 
członek lub pracownik w stowarzyszeniu lub 
fundacji, które planuje rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

 Są przedstawicielem/ką jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek pomocy i integracji 
społecznej  

 



CO OFERUJEMY 

 PRZESTRZEŃ W INKUBATORZE 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ – W DOMU 

KULTURY PL. WOLNOŚCI 13 W KOWALEWIE 

POMORSKIM 

 DORADZTWO OGÓLNE (np. założenie ngo, 

pozyskiwanie źródeł finansowania) 

 SZKOLENIA (np. księgowość, biznesplan, 

aspekty prawne, marketing, księgowość) 

 DORADZTWO SPECJALISTYCZNE (np. 

prawne, księgowe) 

 



WSPARCIE NA TWORZENIE 

MIEJSC PRACY 

 24 000 zł na osobę na prowadzenie działalności 

gospodarczej w PES 

W jednym podmiocie może być udzielona dotacja 

max. na 5 miejsc pracy. 

1825 zł wsparcia pomostowego przez okres 

pierwszych 6 miesięcy. 

1700 zł wsparcia pomostowego przez okres 

kolejnych 6 miesięcy. 

 



KORZYŚCI Z PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

  Pozwala na wygenerowanie nadwyżek finansowych, które można 

przeznaczyć np. na wkłady własne wymagane w projektach, 

pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z 

funkcjonowaniem organizacji np. lokal, księgowość 

 Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między 

projektami, umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników 

na umowy o pracę 



KORZYŚCI Z PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSP. W 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

 Umożliwia dostęp do źródeł finansowania dedykowanych 
przedsiębiorcom np. szkolenia podnoszące kwalifikacje 
pracowników finansowane ze środków PUP 

 Poszerza zakres możliwych form współpracy z 
administracją publiczną - gmina, starostwo itp. może kupić 
od NGO usługę/produkt w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej - organizacja wystawia wtedy 
kupującemu rachunek (a jeśli jest podatnikiem VAT – 
fakturę). 

 Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i 
materialnych organizacji 

 Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, 
co przekłada się na pozostałe aspekty funkcjonowania NGO 
 
 



POWIATOWE ZESPOŁY DS. EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 

 7 Powiatowych Zespołów ds. ES 

 Uczestnicy: przedstawiciele NGO, PES, PUP, 

OPS, WTZ, JST, ZAZ  

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU 

 Wpływ na powstawanie nowych PES/PS 

 Podniesienie kompetencji i wiedzy poprzez szkolenia i wizyty 

studyjne 

 Wypracowywanie założeń do inicjatyw lokalnych z zakresu ES 

 

ZAPRASZAMY DO ANGAŻOWANIA SIĘ W ZESPOŁY! 



 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


