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Projekt pt. „UMIEJĘTNOŚCI LIDERÓW SIŁĄ W ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH” którego celem ogólnym było
zwiększenie dostępu liderów wiejskich do informacji w zakresie
zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowany został w okresie
od 01 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przez Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator
Przedsiębiorczości” – (pozarządowa organizacja pożytku publicznego
obejmująca swoim działaniem powiat świecki), na podstawie umowy
nr DN.3040-UE-160/2008 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Projekt zrealizowany został wg następującego harmonogramu:

Publikacja podsumowująca projekt: grudzień 2008

Konferencje gminne: październik – listopad 2008

Rekrutacja uczestników:  wrzesień 2008

Podejmowane działania:



Dla osiągnięcia celu projektu przeprowadzono jedenaście
konferencji gminnych, w których łącznie uczestniczyło
259 liderów wiejskich z terenu powiatu świeckiego
według poniższego terminarza:

LP DATA GODZINA 
 

KONFERENCJA W 
GMINIE 

LOKALIZACJA 

1 13.10.2008 (pon.) 

09:00 – 16:00 

BUKOWIEC Świetlica wiejska w Gawrońcu 

2 15.10.2008 (śr.) DRAGACZ 
Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy  

w Dragaczu 

3 20.10.2008  (pon.) DRZYCIM Świetlica wiejska w Sierosławiu 

4 22.10.2008  (śr.) JEŻEWO Świetlica wiejska w Taszewie 

5 27.10.2008 (pon.) LNIANO Świetlica wiejska w Jędrzejewie 

6. 05.11.2008 (śr.) NOWE Świetlica wiejska w Osinach 

7. 12.11.2008 (śr.) OSIE Gminny Ośrodek Kultury w Osiu 

8. 17.11.2008 (pon.) PRUSZCZ Świetlica wiejska w Parlinie 

9. 19.11.2008  (śr.) ŚWIECIE Świetlica wiejska we Wiągu 

10. 24.11.2008 (pon.) ŚWIEKATOWO Świetlica wiejska w Zalesiu Królewskim 

11. 26.11.2008 (śr.) WARLUBIE Świetlica wiejska w Płochocinku 

 



Konferencje zorientowane były na wzajemną wymianę doświadczeń, pokazanie uczestnikom metod

inspirowania mieszkańców wsi do zwiększonego uczestnictwa w życiu społecznym swojej miejscowości,
dostrzegania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz umiejętnego prowadzenia dialogu na
tematy:

• Diagnoza problemowa

• Sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu

• Dobre praktyki

Program konferencji ustalono w taki sposób, aby najpierw pokazać instytucjonalne sposoby
rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Następnie
prezentowane były przykłady dobrych praktyk przez osoby, które samodzielnie przy wsparciu
dostępnych środków finansowych wychodziły z wykluczenia społecznego, jak również dzięki nabytym
umiejętnościom i wytrwałości pomogły innym osobom.

W konferencjach jako prelegenci uczestniczyli  przedstawiciele instytucji zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów wykluczenia społecznego: 

 

DIAGNOZA PROBLEMOWA 
I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ze Świecia 

Powiatowy Urząd Pracy ze Świecia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze Świecia 

Centrum Integracji Społecznej  CISTOR z Torunia 

DOBRE PRAKTYKI 
(PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ) 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Lidia” ze Świecia 

Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” z Chełmna 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” 



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu

zaprezentowała:
• Obszary pracy z młodzieżą w tym: socjoterapię,

• Zakres wydawanych opinii i orzeczeń,

• Program liderów młodzieżowych,

• Problematykę postaw i wartości młodzieży, 

• Problem wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży,

• Objawy trudności w rodzinie, typy rodzin i jej funkcje,

• Zakres terapii rodzin.

kontakt: 86-100 Świecie

ul. Gimnazjalna 2

tel. 052 33-11-226

Roman Jonac

Michalina Figurska



Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

zaprezentował zakres usług i instrumentów rynku pracy m.in:
• Poradnictwo zawodowe i informację zawodową,

• Pośrednictwo pracy,

• Usługi Eures,

• Organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych,

• Staże, przygotowania zawodowe,

• Doposażenia stanowisk pracy,

• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• Prace interwencyjne i roboty publiczne. 

kontakt: 86-100 Świecie

ul. Wojska Polskiego 195a

tel. 052 33-11-303

www.bip.pup.swiecie.lo.pl

Barbara Wojtalewicz

Anna Grzywacz

http://www.bip.pup.swiecie.lo.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

zaprezentowało realizowane zadania:
• Domy Pomocy Społecznej,

• Placówki opiekuńczo- wychowawcze,

• Pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym

placówki opiekuńczo-wychowawcze,

• Mieszkania chronione,

• Opieka nad rodzinami zastępczymi, w tym kampania promująca tworzenie rodzin zastępczych,

• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (WTZ, likwidacja barier, system dofinansowań),

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

• System przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

• Program „Aktywni na rynku pracy” w ramach PO KL.

Kontakt: 86-100 Świecie

ul. Wojska Polskiego 195a

tel. 052 33-32-153

www.swiecie.pcpr.info

Anna Dudzińska

Karolina  Gapska-Kostrzewa 

http://www.swiecie.pcpr.info/


Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu

zaprezentowało dobre praktyki działań 

na rzecz osób wykluczonych społecznie na przykładzie

projektu „Stokrotkowa Szansa” w tym:
• Film promocyjny projektu „Stokrotkowa Szansa”,

• Zasady funkcjonowania centrum oraz zakres działalności,

• Reintegrację zawodową uczestników projektu,

• Reintegrację społeczną uczestników projektu,

• Efektywność projektu,

• Ofertę współpracy we wdrażaniu dobrej praktyki Cistoru 

na terenie powiatu świeckiego.

kontakt: 87-100 Toruń

ul. Stokrotkowa 22

tel. 056 654-92-79

www.cistor.plMałgorzata Kowalska

Marta Rębska

Joanna Danicka

Michał Siromski

http://www.cistor.pl/


Wielobranżowa  Spółdzielnia Socjalna „Lidia” w Świeciu

zaprezentowała:

• Czym jest spółdzielnia socjalna,

• Jak doszło do powstania spółdzielni w Świeciu,

• Trudności jakie musieli pokonać by wyjść 

z wykluczenia społecznego,

• Co spółdzielnia zmieniła w ich życiu,

• Spółdzielnie jako dobry sposób 

pomocy osobom wykluczonym społecznie.

kontakt: 86-100 Świecie

ul. Św. Wincentego 1

tel. 691-483-137

www.sobswiecie.republika.pl
Ludmiła Młynik 

Prezes spółdzielni 

z życia spółdzielni

http://www.sobswiecie.republika.pl/


Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” w Chełmnie

zaprezentowała:

• Historię powstania spółdzielni,

• Zakres działalności,

• Współpracę pomiędzy innymi spółdzielniami,

• Wojewódzkie Biuro Doradczo-Szkoleniowe

świadczące wraz z instytutem LAUDATOR

usługi z zakresu ekonomii społecznej.

kontakt: 86-200 Chełmno

ul. Kamionka 3

tel. 0-56 686-36-04

www.socjalna-chelmno.pl

Roman Jakubowski
Prezes spółdzielni 

z życia 
spółdzielni

http://www.socjalna-chelmno.pl/


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” 

zaprezentowało dobre praktyki na podstawie:
• Programu „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości”,

• Programu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”,

• Programu „Gminne Centrum Informacji”,

• Programu „Działaj Lokalnie”,

• Działalności Regionalnego Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”,

• Działalności punktu obsługi Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego,

• Działalności Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

kontakt: 86-100 Świecie

ul. Chmielniki 2b

tel. 052 33-12-868

www.inkubator.com.pl

Zdzisław Plewa

Katarzyna Lipowiec

http://www.inkubator.com.pl/


Konferencja we wsi Gawroniec 
Gmina Bukowiec

13 października 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 22 liderów wiejskich, w tym:

• Adam Licznerski – Wójt Gminy, 

• 9 Sołtysek,

• 3 Sołtysów,

• 4 przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich,

• 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Konferencja we wsi Gawroniec 
Gmina Bukowiec



Konferencja we wsi Dragacz 
Gmina Dragacz

15 października 2008

Konferencja odbyła się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Uczestniczyło w niej 26 liderów wiejskich, w tym:

• Andrzej Lorenc – Wójt Gminy, 

• 6 Sołtysek,

• 4 Sołtysów,

• 6 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Konferencja we wsi Dragacz 
Gmina Dragacz



Konferencja we wsi Sierosław
Gmina Drzycim

20 października 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 22 liderów wiejskich, w tym:

• Waldemar Moczyński – Wójt Gminy, 

• 5 Sołtysek,

• 5 Sołtysów,

• 5 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Konferencja we wsi Sierosław
Gmina Drzycim



Konferencja we wsi Taszewo
Gmina Jeżewo

22 października 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 25 liderów wiejskich, w tym:

• Mieczysław Pikuła – Wójt Gminy, 

• 7 Sołtysek,

• 5 Sołtysów,

• 6 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Konferencja we wsi Taszewo
Gmina Jeżewo



Konferencja we wsi Jędrzejewo
Gmina Lniano

27 października 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 17 liderów wiejskich, w tym:

• Zofia Topolińska – Wójt Gminy,

• 4 Sołtyski,

• 1 Sołtys,

• 2 przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich,

• 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 2 przedstawicieli administracji publicznej,



Konferencja we wsi Jędrzejewo
Gmina Lniano



Konferencja we wsi Osiny
Gmina Nowe

05 listopada 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 18 liderów wiejskich, w tym:

• Marzena Kempińska – Starosta Świecki (gość honorowy),

• Stanisław Butyński – Burmistrz Nowego,

• 4 Sołtyski,

• 2 Sołtysów,

• 2 przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich,

• 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 2 przedstawicieli administracji publicznej.



Konferencja we wsi Osiny
Gmina Nowe



Konferencja we wsi Osie
Gmina Osie

12 listopada 2008

Konferencja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Uczestniczyło w niej 18 liderów wiejskich, w tym:

• Michał Grabski – Wójt Gminy,

• 2 Sołtyski,

• 7 Sołtysów,

• 4 przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich,

• 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 1 przedstawiciel administracji publicznej.



Konferencja we wsi Osie
Gmina Osie



Konferencja we wsi Parlin
Gmina Pruszcz

17 listopada 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 18 liderów wiejskich, w tym:

• 2 Sołtyski,

• 6 Sołtysów,

• 5 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 2 przedstawicieli administracji publicznej.



Konferencja we wsi Parlin
Gmina Pruszcz



Konferencja we wsi Wiąg
Gmina Świecie

19 listopada 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 44 liderów wiejskich, w tym:

• Tadeusz Pogoda – Burmistrz Świecia,

• 12 Sołtysek,

• 7 Sołtysów,

• 14 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 3 przedstawicieli administracji publicznej.



Konferencja we wsi Wiąg
Gmina Świecie



Konferencja we wsi Zalesie Królewskie
Gmina Świekatowo
24 listopada 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 26 liderów wiejskich, w tym:

• Marek Topoliński – Wójt Gminy,

• 4 Sołtyski,

• 9 Sołtysów,

• 7 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

• 1 przedstawiciel administracji publicznej.



Konferencja we wsi Zalesie Królewskie
Gmina Świekatowo



Konferencja we wsi Płochocinek
Gmina Warlubie

26 listopada 2008

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Uczestniczyło w niej 23 liderów wiejskich, w tym:

• Krzysztof Michalak– Wójt Gminy,

• 5 Sołtysek,

• 6 Sołtysów,

• 5 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,

• 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.



Konferencja we wsi Płochocinek
Gmina Warlubie



Podsumowanie
Specyficznym charakterem projektu było to, że konferencje odbywały się w
większości w świetlicach wiejskich z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, które
mogły poza prelekcjami zaprezentować nie tylko swoją działalność, ale
również przygotowane przez siebie produkty lokalne, że ich działalność jest też
przykładem dobrych praktyk w zakresie pobudzania i aktywnego integrowania
mieszkańców w swoich środowiskach do wspólnych działań, co jest jedną z
metod zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
Na konferencjach kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały
różnorodność przygotowanych przez siebie produktów lokalnych m.in: pierogi
z kapustą, fasolą i soczewicą, chleb wiejski, pieczeń z warzywami, pączki
ziemniaczane, golonki w piwie, kluski ziemniaczane z kapustą, barszcze,

paszteciki, krokiety. Zaprezentowały również wyroby wędliniarskie i

mleczarskie okolicznych zakładów.
W 11 konferencjach gminnych łącznie uczestnictwo 259 osób w tym:

• 55 Sołtysów,
• 60 Sołtysek,
• 60 przedstawicielek KGW,
• 63 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
• 21 przedstawicieli sektora publicznego.



Uczestniczący w konferencjach liderzy oceniali, że pozyskana przez nich od prelegentów
wiedza jest potrzebna i niezbędna w ich codziennych kontaktach z mieszkańcami.
Szczególnie pomocna w rozwiązywaniu problemów często natury osobistej. Podkreślano, że
w każdym środowisku liderzy mają do spełnienia ważną rolę w zakresie pomocy w
wychodzeniu z wykluczenia tym więcej, że występuje duża różnorodność zagrożeń
wykluczeniem społecznym dla grup osób lub jednostek.
Do nich głównie należą:

• długotrwale bezrobotni,
• zatrudnieni w niepewnych warunkach pracy (starsi, niechronieni KP),
• nisko opłacani pracownicy i ubodzy,
• osoby bez kwalifikacji, przerywające naukę w szkole,
• osoby upośledzone i niepełnosprawne,
• uzależnieni,
• przestępcy, więźniowie, ludzie z kryminalną przeszłością,
• samotni rodzice,
• wykorzystywane dzieci, wyrastające w problemowych rodzinach,
• młodzież, szczególnie bez doświadczenia zawodowego,
• kobiety,
• cudzoziemcy, uchodźcy, imigranci,
• odbiorcy pomocy społecznej.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że tego typu konferencje są potrzebne w 
środowiskach wiejskich i powinny być częściej organizowane.



Kadra projektu:

Ewa Kminikowska – koordynator programu
Sabina Noetzelmann – specjalista ds. rozliczeń

Anna Wolicka - Arym – główna księgowa

Opracowanie publikacji:
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