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Uczestnicy warsztatów:
1. Balon Maria
2. Czarnecka Elżbieta
3. Groth Lucyna
4. Groth Wojciech
5. Kantak Marzena
6. Karpus Dorota
7. Kopacz Teresa
8. Kowalska Aleksandra
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16. Zakierska Maria
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I. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

I.1. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Nasza Wieś (SNW)
Stowarzyszenie Nasza Wieś funkcjonuje w sołectwie Błędowo, w którym na dzień 07.07.2020
r. było 301 mieszkańców zameldowanych na stałe oraz 7 mieszkających tymczasowo. Jest to
78 rodzin w tym ok. 20 rolników.
Komitet założycielski SNW - 2009 r. liczył 15 członków.
W latach następnych sukcesywnie przybywało nam około dwóch członków rocznie.
Obecnie stowarzyszenie liczy 39 członków (w ciągu tych kilku lat ubyło 6 członków). W
bieżącym roku przybyło 3 członków.

I.2. Cele statutowe organizacji
Cel I - Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi
Błędowo;
Cel II - Promocja wolontariatu, praca na rzecz jego rozwoju;
Cel III - Wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.

I.3. Dotychczasowe projekty SNW w zakresie realizacji celów statutowych
- Zwiększenie postaw patriotycznych (wzrosłą wiedza mieszkańców na temat drogi Polski do
niepodległości - projekt „Od niepodległości do wolności” 2018-2019;
-Zwiększenie aktywizacji i integracji międzypokoleniowej poprzez wyjazdy historyczne projekt
„Od niepodległości do wolności” 2018-2019;
- Zwiększenie umiejętności teatralnych i aktorskich uczestników projektu projekt „Razem–
raźniej”;
- Wspieranie grup nieformalnych projekt „Teatr pod chmurką” i „Zaradni Radni”, patron
Stowarzyszenie Nasza Wieś – uporządkowanie terenu wokół sali w Błędowie;
- Zwiększenie zaangażowania i integracji społecznej, uczestniczenie w poznawaniu historii
lokalnej projekt „Błędowo z historią w tle”;
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- Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas wakacji w sposób
pożyteczny dla siebie oraz społeczności (nasadzanie drzewek, prace porządkowe przy pomniku
projekt „Nasza wieś najpiękniejsza”;
- Zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu – szkolenie w Rulewie projekt „Od niepodległości
do wolności”;
- Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, współpraca międzysektorowa (OSP,
NGO, UG );
- Propagowanie postaw patriotycznych (obchody różnych świąt, pikniki historyczne, obchody
świąt niepodległości, dożynki itp.).

I.4. Budżet organizacji SNW w kolejnych latach i źródła finansowania

- Rok 2009 projekt z Fundacji Wspomagania Wsi Program Pożyteczne wakacje „Młodzież z
Błędowa do pracy gotowa” 3000 zł + składki członkowskie
- Rok 2010 projekt finansowany przez Gminę Płużnica "Organizacja zajęć integracyjnych dla
mieszkańców Gminy Płużnica"-1500 zł + projekt z Fundacji Wspomagania Wsi Program
Pożyteczne wakacje „Mieszkam tusz obok-pomagam” - 3000 zł + składki członkowskie
- Rok 2011 projekt finansowany przez Gminę Płużnica Błędowo na sportowo - 765 zł + projekt
z Fundacji Wspomagania Wsi Program Pożyteczne wakacje „Poznajmy piękno naszej okolicy
3000 zł + składki członkowskie
- Rok 2012 projekt z Fundacji Wspomagania Wsi Program Pożyteczne wakacje „Nasza wieś
najpiękniejsza” - 3000 zł + projekt finansowany przez Gminę Płużnica "Seniorzy Dbają o
Kondycję" - 2000 zł (zakup sprzętu, konsultacje z wizażystką i masażystką) + składki
członkowskie
- Rok 2014 projekt finansowany przez LGR Rybak i wkład własny do projektu UG
"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę
nawierzchni chodnika, wykonanie oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i
zagospodarowanie terenu zielonego" Lokalna Grupa Rybak - 72 300 zł 70 gr. + składki
członkowskie
- Rok 2016 projekt finansowany z KIL Lisewo "Wakacje z historią w tle" - 1900 zł + składki
członkowskie
- Rok 2017 projekt „Błędowo z historią w tle 36 927 zł - FIO + projekt finansowany przez TRGP
w ramach programu Aktywna Gmina ze środków Gminy Płużnica projekt „Razem raźniej” warsztaty teatralne i przedstawienie kopciuszek kwota dofinasowania 1950 zł, SNW było
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Patronem + składki członkowskie
- Rok 2018 projekt "Teatr pod chmurką" projekt finansowany przez TRGP w ramach programu
Małe granty Gminy Płużnica ze środków Gminy Płużnica realizowany przez grupę nieformalną
Twórcze mamy", kwota 2000 zł, SNW było patronem
- Rok 2018 -2019 Narodowy Instytut Wolności Projekt "Od Niepodległości do wolności" - 120
837 zł + składki członkowskie
- Rok 2019- 2021 projekt "Od dotacji do profesjonalizacji" 235 000 zł - PROO 1A, Narodowy
Instytut Wolności (w 2019 roku - 100 zł nie wydatkowano i zwrócono) + składki członkowskie
Łączny budżet projektów realizowanych w latach 2009 – 2020 to kwota 487 179 zł 70 gr.
Z funduszu sołeckiego otrzymywaliśmy dotację na imprezy okolicznościowe od 500 zł do
2000 zł/rok.

I.5. Kapitał ludzki
I.5.1. Podwyższanie kompetencji członków organizacji
Stowarzyszenie Nasza Wieś istnieje od 2009 r. Z każdym kolejnym rokiem nasza organizacja
rozwija się, zwiększając liczbę członków. Każdy z realizowanych projektów pozwalał nam
wzmocnić nasz własny potencjał, potencjał organizacji, doświadczenie i pracę zespołową
poprzez zrealizowane szkolenia i warsztaty.
- Członkowie stowarzyszenia w ramach warsztatów planowali projekty dla seniorów 2 razy w
ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 2016 r., 2017 r. (warsztaty rękodzieła, sportowe,
teatralne, taniec kankan)
- Warsztaty z pozyskiwania środków dla organizacji pozarządowych spotkanie w Płużnicy
- Projekt Aktywne Sołectwa warsztaty w Błędowie (TRGP – środki KSOW)
- Szkolenie Rulewo luty 2019 r. finansowane ze środków programu FIO, formalno- prawne
aspekty zarządzania wolontariatem i planowanie projektów
- Wizyta studyjna wioski tematyczne: górnicza, kwiatowa, chlebowa, październik 2019 r. ze
środków PROO
- Szkolenie praca w grupie 2019 r. Płużnica ze środków PROO
- Warsztaty interpersonalne 2020 r. Fojutowo ze środków PROO
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- 3 członkinie SNW zostały przeszkolone jako animatorki czasu wolnego w 20219 r., po
szkoleniu otrzymały certyfikaty – ze środków PROO
- Spotkanie z zakresu zakładania KGW w Zielnowie 2019 r.

I.5.2. Kompetencje i umiejętności
Nasi członkowie posiadają różnorodne kompetencje i umiejętności w tym planowanie,
zarządzanie, pisanie projektów, umiejętności dekoracyjne, kulinarne, poetyckie, które staramy
się wykorzystywać przy realizacji zadań w zakresie celów statutowych.
- Przygotowanie wozu dożynkowego – dożynki Płużnica;
-Zwiększanie

umiejętności

teatralnych,

tanecznych,

muzycznych/wokalnych

–

przygotowywanie przedstawień;
- Umiejętność organizowania takich imprez jak: dzień dziecka, matki, pikniki sportowe,
tradycyjnie coroczna wigilia, dzień kobiet. W 2017 r. dzień kobiet w stylu lat 80. ze środków
FIO;
- Członek stowarzyszenia jest w grupie rekonstrukcyjnej, posiada szeroką wiedzę historyczną,
którą w umiejętny i ciekawy sposób przekazuje innym mieszkańcom.
Aby zachować wiedzę o zakresie naszej działalności prowadzimy dwie kroniki.

I.6. Współpraca z innymi organizacjami i z samorządem lokalnym
Stowarzyszenie Nasza Wieś swoimi działaniami wpisuje się w realizację dokumentu
„Płużnicki Model Współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi”.
Współpracujemy z Gminą Płużnica w trzech płaszczyznach w zakresie finansowym,
niefinansowym i w tworzeniu warunków do społecznej aktywności.

I.6.1. Formy współpracy finansowej z Gminą Płużnica
- modernizacja stawu- wkład własny do projektu ze środków Gminy Płużnica
- korzystamy z małych grantów
- tworzymy nieformalne partnerstwa projektowe z Gminą

I.6.2. Formy współpracy niefinansowej z Gminą Płużnica
- przygotowujemy stoiska kulinarne na imprezach gminnych – promocja działalności
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stowarzyszenia i Gminy Płużnica;
- mamy użyczoną od Gminy nieodpłatnie świetlicę wiejską wraz z terenem przyległym na
prowadzenie działalności statutowej;
- korzystamy z gminnych kanałów komunikacji – strona www gminy, Informator Płużnicki;
- konsultujemy dokumenty dotyczące aktualnych przepisów np. dotyczących funkcjonowania
Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rocznego Programu Współpracy;
- pracujemy w zespołach roboczych – opracowywanie strategii rozwoju gminy;

I.6.3. Tworzenie warunków do społecznej aktywności w Gminie Płużnica
- Członkini Stowarzyszenia Nasza Wieś - Prezeska jest członkiem Płużnickiej Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego;
- Współpracujemy z Pełnomocnikiem do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi –
wzajemne informowanie o działaniach, promocja Gminy, zapraszanie do udziału w
wydarzeniach gminnych, informowanie o funduszach i konkursach;
- Redagujemy i przesyłamy informacje do zamieszczania na stronie ngopluznica.pl,
zamieszczamy też informacje na naszej własnej stronie internetowej;
- Działalność Stowarzyszenia została nagrodzona w 2018 roku przez Wójta Gminy Płużnica
Nagrodą Złoty Pług w kategorii Inicjatywa Roku za przedstawienie Kopciuszek;
- Nominujemy osoby, grupy, inicjatywy do nagrody Złoty Pług;
- Kuźnia młodych talentów/kuźnia aktywności lokalnej: młodzież i dzieci uczestniczą w
przedstawieniach teatralnych, tańcach, śpiewie, młodzieżowa drużyna OSP – młodzież
organizuje i uczestniczy w pokazach pierwszej pomocy, młodzież chętnie angażuje się w
wydarzenia o charakterze historycznym;
- Członkowie stowarzyszenie biorą udział w corocznym forum organizacji pozarządowych
(wymiana doświadczeń);
- Uczestniczymy w Festiwalu aktywności lokalnej – wozy dożynkowe, potrawy, wystawa
namiotów;
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – korzystamy i współpracujemy z TRGP:
granty, doradztwo, wspólna realizacja projektów.;
- Partnerstwo lokalne z JST i NGO -współpracujemy na różnych płaszczyznach z Gminą, OSP,
sołectwem innymi organizacjami i pobliskimi sołectwami.
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I.6.4. Współpraca z innymi organizacjami – nasi partnerzy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – realizacja wspólnych projektów partnerskich,
uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez TRGP, włączanie się w realizację
Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych - część artystyczna na (kankan, kopciuszek), pozyskiwanie grantów z TRGP w ramach organizowanych konkursów, cenne i fachowe
porady ze strony pracowników TRGP.
TŁOK Toruń - pomoc prawna
Inne organizacje pozarządowe -zapraszania członków okolicznych wsi (stowarzyszeń) na
imprezy plenerowe, integracyjne i wyjazdy historyczne, realizowanie przedstawień
teatralnych - Dolina Płąchaw, WTZ Wronie, Uniwersytet III wieku Wąbrzeźno, współpraca z
OSP Błędowo , Twierdzą Chełmno oraz Sołtysem i Radą Sołecką.

Współpracujemy z nauczycielami z gminy Płużnica w zakresie prowadzenia warsztatów
- występy teatralne w przedszkolach (Płużnica, Wiewiórki)
- część artystyczna (kujawiak, mazur, rzepka, królewna śnieżka, kopciuszek, przygotowanie
pieśni patriotycznych na 11 listopada

I.7. Problemy i potrzeby
Grupa warsztatowa zdefiniowała następujące problemy i potrzeby w zakresie realizacji
celów statutowych:
Cel I - Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi
Błędowo;





Zbyt niskie umiejętności i kwalifikacje członków
Potrzeba dobrze wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry
Potrzeba więcej kompetentnych członków
Potrzeba wyszkolonej kadry do promocji

Cel II - Promocja wolontariatu, praca na rzecz jego rozwoju;




Zbyt małe wykorzystanie potencjału członków organizacji
Zbyt małe zaangażowanie wszystkich członków
Potrzebujemy nowych członków stowarzyszenia oraz osób chętnych do organizacji
imprez oraz dbania o teren wokół świetlicy
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Potrzeba lepszego doposażenia organizacji
Brak stałego, dodatkowego (poza grantami) dochodu w związku z tym brak ciągłości
finansowej
Potrzeba środków finansowych na realizację założonych przez nas przedsięwzięć
Potrzeba wypromowania organizacji na zewnątrz (powiat)

Cel III - Wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.






Zbyt małe zainteresowanie ze strony młodzieży w zakresie aktywności społecznej
Zbyt mała integracja społeczeństwa, mieszkańców
Małe zaangażowanie mieszkańców, brak współpracy
Krytyka mieszkańców przez osoby nie zaangażowane w prace stowarzyszenia
Brak czasu na spotkania i udział w realizacji jakiegoś zadania

Wnioski z diagnozy
Aby przeciwdziałać problemom i zaspokajać potrzeby organizacja powinna opracować
szczegółowy wieloletni plan współpracy członków organizacji co pozwoli organizacji stać
się bardziej profesjonalną i stabilną finansowo.

II ANALIZA SWOT












MOCNE STRONY
Doświadczenie liderów
Aktywni członkowie
Rozpoznawalność w gminie
Zróżnicowany wiek
Umiejętność planowania i pisania
projektów
Dobre doposażenie we własnej siedzibie
Członkowie z różnymi kwalifikacjami i
kompetencjami
Działamy zgodnie z zainteresowaniami i
pasją
Duża liczba członków
Dobre relacje w grupie
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania













SŁABE STRONY
Nie wszyscy członkowie są aktywni
Brak stałego dochodu
Braki kadrowe
Zbyt małe przemienne przejmowanie
obowiązków, delegowanie zadań
Braki w doposażeniu
Brak własnego produktu(usługi, marki)
Zbyt mała promocja
Słaba współpraca z innymi
Zbyt mała aktywność obywatelska
Nienadążanie za nowymi technologiami
Małe zaangażowanie młodych
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SZANSE
Mieszkamy blisko siebie
Dobre relacje z lokalnymi grupami
(ksiądz, straż, KGW, rada sołecka, sołtys)
Dostępność środków zewnętrznych
Funkcjonowanie w gminie CWOP i
innych ośrodków wsparcia
Przychylny samorząd
Funkcjonowanie dokumentów prawa
lokalnego
Zmiana przepisów prawnych
Działania wpisują się w strategie lokalne
Możliwość wykorzystania narzędzi
promocji gminnych
Uniezależnienie się od dotacji
Dobra współpraca z kadrą nauczycieli











ZAGROŻENIA
Często zmieniające się przepisy prawne
-krajowe
Uciążliwe przepisy prawne
Zbyt niskie środki przekazywane
(krajowe, UE)
Krytyka naszych działań
Pogorszenie się relacji wiejskich
Czynniki zewnętrzne niezależne od nas
(np. COVID)
Szybki rozwój technologii
informacyjnych
Starzejące się społeczeństwo
Odpływ młodych

III. WIZJA PRZYSZŁOŚCI

MISJA
Misją Stowarzyszenia „Nasza Wieś” w Błędowie jest budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, kultywowanie tradycji lokalnych i szerzenie
patriotyzmu.
Jesteśmy partnerem silnym, rozwijającym się i otwartym na współpracę –
DOŁĄCZ DO NAS!!!!

WIZJA ROZWOJU
Stowarzyszenie Nasza Wieś jest aktywnie działającą organizacją w Gminie
Płużnica.
W swoim działaniu kierujemy się dobrem mieszkańców i ich potrzebami
wykorzystując potencjał członków.
Jesteśmy rozpoznawalni i otwarci na współpracę. W oparciu o zaufanie
zbudowaliśmy wielopokoleniowe społeczeństwo obywatelskie, szanujące się
wzajemnie. Kultywujemy tradycje lokalne i szerzymy patriotyzm.
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Wyróżnia Nas profesjonalizm i wiara w to, że to co robimy jest słuszne.
IV. METODA PLANOWANIA - MAPS
Jedną z metod planowania strategicznego, stosowaną przez kraje Unii Europejskiej (UE) jest
Metoda Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). Istotą MAPS jest założenie, że informacja
i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są
nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach,
organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody
przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i
konsensus.
Metoda MAPS przewiduje następujące etapy planowania strategicznego:
 analiza problemów,
 analiza celów,
 przegląd planowania strategii (mierniki),
 harmonogram działań.

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT, tj. oceną mocnych i
słabych stron oraz szans i zagrożeń.

IV.1. Analiza problemów

11

IV.2. Analiza celów

IV.3. Harmonogram
CELE/DZIAŁANIA

OD KIEDY

DO KIEDY

JEDNOSTKA
/OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

CEL 1 - Podniesienie kompetencji mieszkańców
1. Wizyty studyjne -wymiana doświadczeń
2. Szkolenia w nabywaniu umiejętności i wiedzy
a) pisanie projektów
b) szkolenia interpersonalne
c) wykorzystanie narządzi internetowych,
d) współpraca wewnątrz i zewnątrz sektorowa,
e) wolontariat
f) fundreising
3. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach

2021
2021

2025
2025

Zarząd
Zarząd

2021

2025

4. Szkolenia/warsztaty w zakresie partycypacji społecznej
5. Grupy robocze/zespoły tematyczne

2021
2021

2022
2025

Członkowie
stowarzyszenia
Zarząd
Członkowie
stowarzyszenia

CEL 2 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców
1. Opracowanie programu produktu lokalnego/usługi
a) warsztaty z zakresu stworzenia i promowania produktu
lokalnego/usługi
b) wypromowanie produktu lokalnego/usługi
2. Organizacja wydarzeń o znaczeniu historycznym

2021

2025

Zarząd

2021

2025

3. Wypracowanie systemu nadgradzania aktywnych członków
4. Organizowanie imprez okolicznościowych podtrzymywanie tradycji lokalnych

2021
2021

2025
2025

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami
6. Wyjazdy integracyjne
7. Ankieta potrzeb wśród mieszkańców
8. Uczestniczenie w wydarzeniach ponadgminnych

2021
2021
2021
2021

2025
2025
2025
2025

Członkowie
stow./sołectwo/
straż
Zarząd/ członkowie
Członkowie
stow./sołectwo/
straż
Zarząd/ członkowie
Zarząd
Zarząd/ członkowie
Zarząd/ członkowie
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9. Organizacja warsztatów umiejętności

2021

2025

Zarząd/
członkowie/KGW

2021
2021
2021
2021

2025
2025
2025
2025

Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd

2021
2021

2025
2025

Zarząd
Zarząd

2021
2021
2021
2021

2025
2025
2025
2025

Zarząd
Zarząd
Zarząd
Zarząd

CEL 3 - Wzrost profesjonalizacji organizacji
1. Delegowanie zadań zgodnie z kompetencjami
2. Wykorzystywanie różnych form komunikacji
3. Doposażenie organizacji
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych (sponsorów, pisanie
projektów)
5. Prowadzenie działalności odpłatnej
6. Zatrudnienie kompetentnej kadry (pracownicy,
wolontariusze)
7. Profesjonalne prowadzenie księgowości
8. Promocja działań stowarzyszenia w środowisku lokalnym
9. Śledzenie i stosowanie zmian przepisów prawa
10. Prowadzenie stałego biura organizacji

IV.4. Mierniki
CELE/DZIAŁANIA

MIERNIKI

BUDŻET

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

CEL 1 - Podniesienie kompetencji mieszkańców
1. Wizyty studyjne -wymiana doświadczeń

125 osób, 5 wizyt

24 950 zł

LGD, środki
własne, KSOW

2. Szkolenia w nabywaniu umiejętności i wiedzy
a) pisanie projektów
b) szkolenia interpersonalne
c) wykorzystanie narządzi internetowych,
d) współpraca wewnątrz i zewnątrz sektorowa,
e) wolontariat
f) fundreising
3. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach

95 osób/7 szkoleń
20 os./ 2 szk./ 48 godz
15 os./ 1 szk./ 40 godz
15 os./ 1 szk./ 12 godz
15 os./ 1 szk./ 24 godz
15 os./ 1 szk./ 24 godz
15 os./ 1 szk./ 24 godz
15 os./ 5 wydarzeń

72 350 zł
22 350 zł
15 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
-

PROO, Polska
cyfrowa, UE

4. Szkolenia/warsztaty w zakresie partycypacji
30 os./ 1 szk./ 4 godz
1 000 zł
społecznej
5. Grupy robocze/zespoły tematyczne
5 grup/zespołów
200 zł
CEL 2 - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców
1. Opracowanie programu produktu lokalnego/usługi
a) warsztaty z zakresu stworzenia i promowania
produktu lokalnego/usługi
b) wypromowanie produktu lokalnego/usługi
2. Organizacja wydarzeń o znaczeniu historycznym

3. Wypracowanie systemu nadgradzania aktywnych
członków
4. Organizowanie imprez okolicznościowych podtrzymywanie tradycji lokalnych
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami

1 Program
20 os. /1 war./12 godz

17 300 zł
7 300 zł

1 produkt
750 os./ilość wydarzeń
– 5 święta, 2 pikniki, 3
wyjazdy
1 regulamin/2 nagrody

10 000 zł
35 000 zł

800 os./ 20 imprez, (4
imprezy/rok)

35 000 zł

5 porozumień, umów
partnerskich
6. Wyjazdy integracyjne
250 os./5 wyjazdów
7. Ankieta potrzeb wśród mieszkańców
1 ankieta
8. Uczestniczenie w wydarzeniach ponadgminnych
5 wydarzeń
9. Organizacja warsztatów umiejętności
100 os/5 war./40 godz
CEL 3 - Wzrost profesjonalizacji organizacji

400 zł

115 000
150 zł
5 000 zł
15 000 zł

Fundusze
zewnętrzne
Środki własne
Środki własne

KSOW, LGD,
PROO

FIO, UM, FS, MG,
OSP
Środki własne
FS, FIO,
sponsorzy, MG,
OSP, KGW
FIO, PROO
Środki własne
Środki własne
MG, FIO
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1. Delegowanie zadań zgodnie z kompetencjami

500 godz pracy
społecznej
50 osób pracujących
społecznie
5 form

15 000 zł

Środki własne

750 zł

Środki własne

7 Liczba zakupionych
sprzętów (kosiarka,
wykaszarka, laptop,
ekran mobilny,
drukarka, oświetlenie
namiotów, sprzęt
kuchenny)
2 projekty rocznie na
które pozyskamy
środki

30 000 zł

PROO, KGW, FS

-

5. Prowadzenie działalności odpłatnej

1000 zł/rok
pozyskanych z
działalności
odpłatnej

5 000 zł

PROO, FIO, MG,
KSOW, UM i inni
sponsorzy
Środki własne

6. Zatrudnienie kompetentnej kadry (pracownicy,
wolontariusze) w tym prowadzenie stałego biura
organizacji

5 szt/rok podpisanych
umów o pracę/
zlecenia/dzieło

186 000 zł

PROO, FIO, MG,
KSOW, UM,
wolontariat

7. Profesjonalne prowadzenie księgowości

1 szt/rok podpisanych
umów o
pracę/zlecenia
1 szt/rok podpisanych
umów o
pracę/zlecenia
1 szt/rok konsultacji
lub porad
zewnętrznych

30 000 zł

PROO, FIO, MG,
KSOW, UM

5 000 zł

PROO, FIO, MG,
KSOW, UM

2. Wykorzystywanie różnych form komunikacji
3. Doposażenie organizacji

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych (sponsorów,
pisanie projektów)

8. Promocja działań stowarzyszenia w środowisku
lokalnym
9. Śledzenie i stosowanie zmian przepisów prawa

-

Środki
zewnętrzne

V. MONITORING I EWALUACJA WIELOLETNIEGO PLANU WSPÓŁPRACY
V.1. Monitoring
Monitoring Wieloletniego planu będzie prowadzony przez cały okres jego realizacji w latach:
2021-2025. Jego celem będzie zapewnienie zgodności realizacji planu z założonymi celami. Za
prowadzenie monitoringu odpowiedzialny będzie wiceprezes w zakresie merytorycznym i
skarbnik w zakresie finansowym. Monitoring będzie wykorzystywany do bieżącego
wykrywania nieprawidłowości i trudności oraz ich korygowania.
W tym zakresie stałym punktem posiedzeń Zarządu SNW będzie omówienie bieżących
postępów we wdrażaniu Wieloletniego planu. Ponadto oddzielnym punktem podczas Walnego
Zebrania Członków SNW będzie dyskusja nt. wdrażania Wieloletniego planu. Oprócz tego w
corocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Zarządu SNW będzie punkt
poświęcony ewaluacji wdrażania Strategii.
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V.2. Ewaluacja
Ewaluacja Wieloletniego planu przeprowadzona będzie dwukrotnie w roku 2023
(śródokresowa) i w roku 2025 (końcowa). Za przeprowadzenie procesu ewaluacji
odpowiedzialny będzie Prezes Stowarzyszenia.
VI. PODSUMOWANIE
Pięcioletni plan rozwoju powstał w trakcie warsztatów rozwojowych. Członkowie
stowarzyszenia wykonywali w ich trakcie mini-zadania, na podstawie których zostały ustalone
cele i działania organizacji do zrealizowania do roku 2025. Uczestnicy podawali przykłady, w
jaki sposób informują o stowarzyszeniu, jak zachęcają do współpracy, jak zapraszają
potencjalnych sprzymierzeńców do wspólnych działań. W trakcie warsztatów zostały również
określone główne założenia dotyczące komunikacji na zewnątrz, tzn. funkcjonowanie serwisu
internetowego stowarzyszenia wraz z kanałami społecznościowymi.

NASZA PRACA NAD PROGRAMEM
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