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Lokalna Grupa Działania „BORY TUCHOLSKIE”  
 

zaprasza na konferencję pt. 

Razem znaczy lepiej 
rozwój sieci NGO  

w Borach Tucholskich 
 

Sobota, 19 listopada 2011r. 
godz. 11:00 

Tuchola, Ul. Pocztowa 7B 

(Książnica Tucholska) 
 

Wstęp wolny!!! 

Program: 

11:00  Dorota Gromowska, Starosta Tucholski: Otwarcie konferencji  

 Magdalena Kurpinowicz, prezeska LGD „Bory Tucholskie” - Sieć LGD 

 Teresa Cherek-Kanabaj, koordynatorka projektu - O projekcie 

11:30 Jan Jakub Wygnański Stan polskiego "sieciowania się" organizacji. Wątek historyczny od 1989: pomysł, głowni liderzy i 
główne instytucje, wspólne działanie - wsparcie wzajemne, reprezentacja interesów, budowanie tożsamości. Obraz statystyczny 
poziomu federalizacji i sieciowania na podstawie ostatnich badan KLON 2010. 

12:15 Marcin Dadel   Aspekty prawne sieciowania organizacji oraz współpraca sieci z administracją publiczną. 

12:40 Przerwa kawowa 

13:00 Krzysztof Margol   „Klaster społeczno - turystyczny” – idea wspłpracy organizacji pozarządowych działających na 
obszarach wiejskich. Tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych w formie klastra z wykorzystaniem doświadczeń 
inicjatywy klastrowej „Szlak dziedzictwa kulturowego”. 

13:25 Anna Kamińska  Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w sieciach formalnych i nieformalnych na przykładzie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. 

13:50 Renata Borowiecka-Gutsze Ptasia Wioska – sieć pomysłów na współpracę. 

14:15 Przerwa obiadowa 

15:00 Beata Grudzińska  Razem dla praktycznych i trwałych rezultatów – to się opłaca. 

15:30 Karol Zamojski   Sieciowanie organizacji pozarządowych - strategiczny element zarządzania organizacją. 

16:00 Jan Jakub Wygnański Zasady tworzenia federacji i porozumień. Formy, sposoby wewnętrznej organizacji i dylematy 
przed którymi stoją uczestnicy (korzyści i straty wynikające z "gier kooperacyjnych"). 

16:45 Zamknięcie konferencji 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Zaproszenie 



 

Prelegenci (alfabetycznie) 

 

Renata Borowiecka-Gutsze 

W Stowarzy szeniu na rzecz Pamiętowa i Adamkowa działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Borach Tucholskich. Inicjatorka i koordy natorka Ptasiej 
Wioski (Plenerowe Muzeum Ptaka, ścieżka ornitologiczna, p lenery  rzeźbiarskie, współpraca ze Stowarzy szeniem Twórców Ludowy ch, prezentacja w Centrum 
Sztu ki  Współczesnej  w Toruniu, warsztaty  malarskie itp.), współpracuje z wieloma specjalistami i organizacjami – tworząc nieformalną sieć ludzi dobrej  woli. 
Projektantka mody . 

Marcin Dadel 

Człone k Rady  Działalności Poży tku Publicznego drugiej i trzeciej kadencj i, by ły  prezes Ogólnopolskiej  Federacj i Organizacj i Pozarządowych, wieloletni 
członek zarządu i dy rektor Sieci Wspierania Organizacj i Pozarządowych SPLOT, obecnie współpracownik Kancelarii Prezy denta RP. 

Beata Grudzińska 

Związana z sektorem NGO od 1981 roku. Współpracuje z organizacjami pozarządowy mi, wspierając ich know-how w obszarze równego traktowania i 
zrównoważonego rozwoju. Sty pendy stka USAID Tools for Democracy , koordy natorka projektów ponadnarodowych w tym: Participation In Local Government 
decision making processes do 2007, Women In Local Decisions (Projekt Komisj i Europejskiej  – wraz z QEC-ERAN, I BPW Poland). Badaczka społeczny ch 
zjawisk w projektach polskich finansowany ch w ramach w IW EQUAL „Szansa bez munduru”, „Wy brańcy  z Gór” . 

Anna Kamińska 

Prezeska Stowarzy szenia Inicjaty w Niezależny ch Mikuszewo, działaczka wielu organizacj i pozarządowych, w latach 2002-2005 Koordy natorka  
Przedwy borczej  Koalicj i Kobiet – nieformalnego porozumienia organizacj i kobiecy ch i feministycznych oraz osób fizy cznych, trenerka umiejętności miękkic h, 
specjalizuje się w marketingu polity cznym, tematyce gender i anty dy skryminacyjnej . 

Krzysztof Margol 

Prezes Fundacj i NIDA oraz LGD „Brama Mazurskiej  Krainy”. 18 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, ekspert z za kresu partycy pacj i 
społecznej , współinicjator utworzenia organizacj i ogólnopolskich: Federacja Funduszy  Lokalny ch, Krajowe Stowarzy szenie Funduszy  Poręczeniowy ch. Autor i  
trener w projekcie tworzenia klastra społeczno – turysty cznego „Szlak d ziedzictwa ku lturowego”. 

Jan Jakub Wygnański 

Założy ciel i wiceprezes Pracowni Badań i Innowacji Społeczny ch STOCZNIA. Socjolog, absolwent Uniwersy tetu Warszawskiego, sty pendy sta Uniwersy tetu 
Yale. Animator ruchu organizacj i pozarządowy ch od początku lat 90-tych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Współtwórca Stowarzy szenia na rzecz Forum 
Inicjaty w Pozarządowy ch i Banku Dany ch o Organizacjach Pozarządowy ch (Stow. Klon/Jawor). Współtwórca portali www.ngo.pl oraz mojapolis.pl 
Współprzewodniczący  Rady  Działalności Poży tku Publicznego oraz Rady  Programowej Telewizj i Polskiej . Współtwórca Ustawy o Działalności Poży tku 
Publicznego i Wolontariacie. Autor licznych badań i publikacj i dot. społeczeństwa oby watelskiego. Laureat m.in. Nagrody  im. Andrzeja Bączkowskiego oraz 
Nagrody  Totus Tous. 

Karol Zamojski 

Pomy słodawca, koordy nator, trener i ekspert Akademickiego Inicjatora Społecznego WSG, realizował Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej , 
warsztaty inicjujące powstanie organizacj i pozarządowy ch, założy ciel i prezes Pracowni Kultury  Współczesnej , wy dawca miesięcznika kulturalnego VERTE,  
prowadzi By dgoskie Obserwatorium Kultury , pomy słodawca i jeden z ekspertów Akademii My śli Społecznej , nauczy ciel akademicki, trener i ekspert NGO, 
uczestnik konferencj i i warsztatów, doradca, autor Strategii Rozwoju Organizacj i Pozarządowy ch oraz Strategii Komunikacj i, arty kułów dotyczący ch NGO, 
przy gotowuje publikację "Organizacje oby watelskie:między  konkurencją a współpracą. Strategiczny  rozwój NGO w warunkach wolnego ry nku" 

O konferencji 

Niniejsza konferencja jest jednym z ostatnych działań projektowych. Jej celem jest krótkie podsumowanie dotychczasowych 
działań oraz nakreślenie perspektywy na przyszłość, zachęcenie organizacji do wspólnego działania, do przygotowywania 
wspólnych projektów oraz zacieśniani a dalszej współpracy na rzecz lokalnego rozwoju - w ramach sieci NGO w Borach 
Tucholskich. 

Projekt „Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” realizowany był przez Lokalną Grupę Dział ania 
„Bory Tucholskie”.  

Obszar  realizacji projektu obejmował teren Powiatu Tucholskiego (Gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, 
Tuchola) oraz teren Gmin Lniano, Osie i Świekatowo. Okres realizacji przypadł na lata 2009-2011. 

Budżet projektu, zapewniony ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach działania 5.4.2 "Rozwój dialogu 
obywatelskiego", wynosił 716 tys. zł.  

W ramach projektu trzykrotnie zrealizowane zostało Forum NGO (w Kęsowie, Gostycynie i Tucholi), odbyły się trzy wyjazdy 
studyjne (do Niemiec, na Mazury i do Włoch), zrealizowano trzy edycje konsursu grantowego „Imprezy 
sieciujące” (dofinansowując łączni e 30 inicjatyw lokalnych) oraz szkolenia dla członków organizacji społecznych. Powstał 
Bank Dobrych Praktyk (zarówno internetowy, jak i w formie corocznych publikacji), utworzono portal internetowy oraz 
przeszkolono sieć lokalnych ekspertów wspierających organizacje pozarządowe. Na koniec powstała publikacja 
podsumowująca cały projekt. 

 

Autorzy projektu:    Maciej Gierszewski, Karol Gutsze, Justyna Wilkiewicz, Beata Wiśnioch. 

Koordynacja:    Maciek Gierszewski, Teresa Cherek-Kanabaj 

Koordynatorzy zadań:   Maciej Gierszewski, Karol Gutsze, Barbara Piasecka, Justyna Wilkiewicz, Beata Wiśnioch, Izabela 
Złotowska 

Biuro Projektu:    Paulina Hennik, Magdalena Żak 

Opracowanie:  Karol Gutsze 


