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sprawozdanie 2009

1. O Fundacji / misja

Misją Fundacji jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności
lokalnych.

Cele Fundacji:
a)

Wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej.

b)

Upowszechnienie i ochrona praw i swobód obywatelskich.

c)

Upowszechnienie równości szans.

d)

Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa oraz profesjonalizacja

instytucji i podmiotów na rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionów.
e)

Rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.

f)

Profesjonalizacja trzeciego sektora.

g)

Zacieśnienie

współpracy

partnerskiej

integracji

europejskiej

w tym

międzysektorowej

i międzynarodowej.
h)

Wzmocnienie

i współpracy

pomiędzy

społeczeństwami.

2. Dane teleadresowe

adres siedziby: ul Majora 5B/32, 31-422 Kraków
adres biura: ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków

3. Zarząd

Ewa Chromniak – Prezes zarządu
Dorota Kobylec – Członek Zarządu
ElŜbieta Kosieniak – Członek Zarządu
Anna Pasieka – Członek Zarządu
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Tomasz Otko – Członek Zarządu

4. Pracownicy i współpracownicy

Ewa Chromniak, Dorota Kobylec, ElŜbieta Kosieniak, Anna Pasieka, Tomasz
Otko, Anna Mazgaj, Bartosz Rodacki, Paweł Pasieka, Kinga Wójcik, Joanna
Spuła, Łukasz Woźniak, Katarzyna Rodacka, Lidia Mostek.
Wolontariuszki: Olga Gulla, Alicja Kuna, Anna Sobczyk.

5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2009r.:
Misją Fundacji jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności
lokalnych. W myśl tej zasady Biuro Inicjatyw Społecznych podejmuje działania
mające na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla inicjatyw
obywatelskich i społecznych w regionie.

Fundacja świadczy usługi

informacyjne, szkoleniowe i doradcze w obszarze inicjowania i zakładania
organizacji (inkubowania aktywności obywatelskiej) prawa, rachunkowości,
planowania długofalowego rozwoju organizacji pozarządowych oraz źródeł
finansowania działalności statutowej. BIS podejmuje równieŜ kroki na rzecz
rozwoju współpracy wewnątrz i międzysektorowej w regionie. Przedstawiciele
Fundacji

są

współinicjatorami

powołania

Krakowskiego

Porozumienia

Organizacji Obywatelskich oraz starają się aktywnie budować relacje III
Sektora z administracją samorządową poprzez działania edukacyjne. BIS,
poza stałą działalnością, obecnie rozwija usługi w zakresie ekonomizacji
organizacji pozarządowych oraz animowania oddolnej aktywności lokalnej.

W 2009r. przedstawicielka Fundacji BIS - Ewa Chromniak uzyskała poparcie
organizacji pozarządowych z subregionu krakowskiego i została wybrana,
obok Księdza Jacka Stryczka ze Stowarzyszenia WIOSNA oraz Pawła
Wójtowicza z Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
MATIO, do udziału w pracach Małopolskiej Rady PoŜytku Publicznego II
kadencji. Rada ma charakter opiniodawczo – doradczy i słuŜy kształtowaniu
właściwej

współpracy

samorządu

województwa

z organizacjami
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pozarządowymi

z regionu.

MRPP

jest

powoływana

przy

Marszałku

Województwa Małopolskiego.
13 stycznia 2009r. Fundacja BIS została przyjęta do Sieci Wspierania
Organizacji
związkiem

Pozarządowych
organizacji

SPLOT.

wspierających

Sieć

SPLOT

rozwój

jest

sformalizowanym

sektora

pozarządowego

w Polsce. Ośrodki Sieci SPLOT, pracujące wg wspólnie przyjętych standardów,
obecnie działają juŜ w trzynastu województwach. W ramach współpracy
sieciowej Fundacja BIS w 2009 r. rozpoczęła współpracę w ramach projektów
Sieci SPLOT: „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce” oraz „Mój
samorząd”.

6. BIS w liczbach:

Liczba zrealizowanych
11
projektów
Liczba kompleksowych cykli
8
szkoleń
Liczba dni szkoleniowych
99
Ilość godzin udzielonych porad
555,5
Liczba seminariów
12
Liczba konferencji
1
Inne wydarzenia:
• Święto
Organizacji
Pozarządowych
(zorganizowane
w powiecie: wielickim, myślenickim, miechowskim, bocheńskim,
brzeskim i w gminie Krzeszowice)
• BISletter - elektroniczny newsletter wydawany przez Fundacje
Biuro Inicjatyw Społecznych i rozsyłany do około 500 organizacji
pozarządowych z terenu całej Małopolski (7 numerów)
• Publikacja "Pomiędzy toŜsamością a skutecznością. Dobre
praktyki społecznego konstruowania partnerstw" wydana we
współpracy ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL z Warszawy
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7. Opis zrealizowanych projektów:

A) BUDZIMY AKTYWNOŚĆ I ROZWIJAMY KOMPETENCJE MAŁOPOLSKICH
ORGANIZACJI

Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
BudŜet projektu w roku 2009: 172 772,00 PLN w tym 111 190,00 PLN ze środków
dotacji (wydatkowano 147 226,4 PLN ze środków z dotacji: 97 934,85 PLN).
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 r. – 31 października 2010 r.

Cele projektu:

Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału sektora organizacji
pozarządowych w Małopolsce poprzez następujące cele szczegółowe:
•

wzmocnienie

kompetencji

pozarządowych,

ok.

w szczególności

400
młodych

małopolskich
staŜem

organizacji

organizacji

oraz

z mniejszych miast i obszarów wiejskich
•

podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i gotowości do współpracy
administracji lokalnej z organizacjami w 5 małopolskich społecznościach

•

rozszerzenie i zdywersyfikowanie oferty wsparcia dla małopolskich NGOs
w regionie.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja projektu

Działania prowadzone było w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2009.
poprzez

podstronę

http://www.bis-krakow.pl/aktualne-projekty/budzimy-

aktywnosc.html?layout=default gdzie zamieszczane są bieŜące informacje
dotyczące projektu. Projekt jest teŜ promowany poprzez BISLetter –
elektroniczny

newsletter

wydawany

przez

Fundacje

Biuro

Inicjatyw
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Społecznych i rozsyłany do około 500 organizacji pozarządowych z terenu
całej

Małopolski,

dostępny

na

stronie

Fundacji

http://bis-

krakow.pl/bisletter.html, informacje zamieszczane na stronie www.ngo.pl ,
www.wrotamalopolski.pl

oraz

informacje

umieszczane

na

stronach

Internetowych gmin i powiatów.
Do promocji były wykorzystywane zakupione z dotacji notesy (200 szt.),
długopisy (500 szt.) oraz ulotki (500 szt.).

DZIAŁANIE II Szkoły Liderów NGO i coaching – poziom podstawowy
i zaawansowany

W

roku

2009

została

zorganizowana

Szkoła

Liderów

na

poziomie

zaawansowanym. Działanie było realizowane od 15 sierpnia 2009 do 31
grudnia 2009. Zajęcia odbywały się w Krakowie i obejmowały 10 dni
szkoleniowych obejmujących 5 tematów, w zajęciach brało udział 20
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Rekrutacja do Szkoły Liderów
poziom zaawansowany była prowadzona od początku września 2009 roku.
Rekrutacja prowadzona była III etapowo, pierwszy etap obejmował ocenę
formalną przesłanych zgłoszeń, drugi ocenę merytoryczną, w trzecim etapie
odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Liderów NGO. W
rekrutację zaangaŜowany był: koordynator, opiekun merytoryczny Szkoły,
członkowie Zarządu Fundacji BIS, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
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Liczba
Nr

Tytuł szkolenia

Termin

uczestników

Prowadzący

szkolenia
1

Animacja współpracy

25-27.09.2009

12/15/13

Jolanta

lokalnej
2

Zarządzanie

Woźnicka
23-24.10.2009

17/17

Katarzyna

organizacją
3

Ekonomizacja

Kozłowska
6-7.11.2009

18/15

Damian Dec

21.11.2009

15

Marta

działalności
organizacji
pozarządowej – wstęp
do Ekonomii
Społecznej
4

Ekonomizacja
działalności

Kołodziej-

organizacji

Hajdo

pozarządowej –
metody tworzenia
biznesplanu
5

Public Relations dla
organizacji

4-5.12.2009

13/11

Tomasz
Schimanek

pozarządowej

Warunkiem zaliczenia Szkoły Liderów było przygotowanie pracy zaliczeniowej.
Praca zaliczeniowa miała na celu przećwiczenie w praktyce umiejętności
zdobytych podczas sesji szkoleniowych, była ona wykonywana przez
uczestnika samodzielnie, kaŜdy uczestnik szkoły Liderów mógł korzystać
z indywidualnych konsultacji podczas których razem z doradcą analizował
i poprawiał treść pracy zaliczeniowej. Uczestnicy Szkoły Liderów skorzystali z 57
godzin doradztwa. Powstało 17 prac, gdyŜ jedna praca mogła być
7
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przygotowywana przez więcej niŜ jedną osobę. Jedna osoba zrezygnowała
w trakcie zajęć z uczestnictwa.

DZIAŁANIE III „Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych” i coaching

Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych (SAOP) była przeznaczona dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu nowotarskiego, suskiego
i tatrzańskiego.
Celem

SAOP

była

aktywizacja

organizacji

z tego

terenu

poprzez

zorganizowanie zintegrowanego cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji
oraz udzielenia im szerokiego wsparcia coachingowego.
•

Rekrutacja uczestników

Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych była promowana poprzez
BISLetter, stronę Fundacji BIS, informacje na portalu www.ngo.pl, mailing do
organizacji pozarządowych z bazy Fundacji BIS oraz mailing do samorządów
z terenu powiatu

nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Oferta była

adresowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liderów
lokalnych grup nieformalnych. Rekrutacja rozpoczęła się w drugiej połowie
sierpnia i trwała do pierwszej połowy września 2009. Osoby zainteresowane
przesyłały formularze zgłoszeniowe oraz CV. Otrzymano 24 zgłoszenia.
Rekrutacja była dwu etapowa, w pierwszej kolejności koordynator oraz
opiekun

Szkoły

sprawdzili

zgłoszenia

pod

względem

formalnym

i merytorycznym, drugim etapem były rozmowy z kandydatami w Nowym
Targu. Do Szkoły zakwalifikowani 16 osób, ostatecznie w zajęciach brało
udział 13 osób gdyŜ jedna osoba zrezygnowała dzień przed pierwszymi
zajęciami, natomiast z dwoma osobami nie byliśmy się w stanie skontaktować
(nie odbierały telefonów od nas). Z listy rezerwowej nikt nie chciał dołączyć
do grupy z uwagi na to iŜ zaplanował sobie juŜ czas na inne zajęcia.
•

Prowadzenie Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych
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Zajęcia w ramach Szkoły odbywały się we wrześniu, październiku i listopadzie
2009 roku w Nowym Targu. Miejscem zajęć był Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu. Cykl zajęć obejmował 64 godziny szkoleniowe (8 dni).

Liczba
Nr

Tytuł szkolenia

Termin

uczestników

Prowadzący

szkolenia
1

Podstawy prawne

25.09.2009

11

Łukasz

funkcjonowania

Waszak

organizacji
i współpraca
z samorządem
2

Księgowość

26.09.2009

10

Anna

w organizacji

Mazgaj

pozarządowej
3

Współpraca

9.10.2009

11

w środowisku lokalnym
4

Planowanie

Ewa
Chromniak

10.10.2009

10

w organizacji

Ewa
Chromniak

pozarządowej
5

Praca metodą

23.10.2009

11

Dorota

projektu
6

Praca metodą

Kobylec
24.10.2009

9

Dorota

projektu
7

Praca metodą

Kobylec
5.11.2009

12

projektu cd (BudŜet)
8

Przegląd źródeł
finansowania

Dorota
Kobylec

6.11.2009

12

Dorota
Kobylec

organizacji
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pozarządowej

•

Wsparcie doradcze dla uczestników

Uczestnicy

Szkoły

uczestnictwa

Aktywnych

w zajęciach

Organizacji

mieli

za

Pozarządowych

zadanie

oprócz

przygotowanie

prac

zaliczeniowych polegających na np. opracowaniu planu budowy struktur
współpracy partnerskiej na danym obszarze, czy przygotowania zarysu
strategii PR organizacji, projektu i wniosku o dotację. Praca miała na celu
wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas trwania zajęć w Szkole.
KaŜdy z uczestników mógł skorzystać z 3 godzin doradztwa, które miało słuŜyć
pomocą

w przygotowaniu

pracy

zaliczeniowej.

Powstało

11

prac

zaliczeniowych, przygotowanych przez 13 uczestników, część prac była
wykonywana przez więcej niŜ jedną osobę.

DZIAŁANIE

IV

Seminaria

dla

organizacji

pozarządowych

i

inicjatyw

obywatelskich

Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu październiku, listopadzie
i grudniu 2009 roku w pięciu miejscowościach: Chrzanowie, Kwaczale,
Nowym Targu (2 razy), Tomicach i Zakopanem. Łącznie było to 6 seminariów.

Seminaria:
• 2.10.2009 Obowiązki sprawozdawcze w OPP, Nowy Targ, (Anna Mazgaj)
• 21.10.2009 Działalność odpłatna, nieodpłatna i zatrudnianie pracowników,
Chrzanów (Anna Mazgaj)
• 28.10.2009 Działalność odpłatna, nieodpłatna i zatrudnianie pracowników,
Zakopane, (Anna Mazgaj)
• 26.11.2009 Jak uzyskać status OPP, Nowy Targ, (Tomasz Otko)
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• 1.12.2009 Jak jeszcze lepiej działać i współpracować lokalnie, Tomice,
(Ewa Chromniak)
• 4.12.2009 Podstawowe źródła finansowania działań organizacji
pozarządowych – przegląd grantodawców, Kwiczała, (Tomasz Otko)

Seminarium trwało 4 godziny. W seminariach wzięło udział 84 przedstawicieli
małopolskich organizacji pozarządowych.

DZIAŁANIE V Szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych

Szkolenia otwarte zostały przeprowadzone w miesiącu wrześniu, listopadzie
i grudniu

2009

roku

w trzech

miastach:

Andrychowie,

Chrzanowie

i Oświęcimiu. Łącznie było to 5 szkoleń trwających 8 dni szkoleniowych.
Szkolenia otwarte:
•

14-15.09.2009 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oświęcim, (Dorota Kobylec)

•

18.11.2009 Współpraca w środowisku lokalnym, Andrychów, (Ewa
Chromniak)

•

19.11.2009 Planowanie w organizacji pozarządowej, Andrychów, (Ewa
Chromniak)

•

26-27.11.2009 Zarządzanie projektem - jak skutecznie zrealizować projekt,
Chrzanów, (Dorota Kobylec)

•

10-11.12.2009 Rachunkowość w organizacji pozarządowej, Oświęcim,
(Anna Mazgaj)

Odbyło się 8 dni szkoleniowych (1 dzień - 8 godzin dydaktycznych tj. 45
minut), które składały się na 5 szkoleń. W szkoleniach wzięły udział 44 osoby
co daje średnią 8,8 osoby na szkolenie i 8,75 na dzień szkoleniowy.

DZIAŁANIE VI Mobilny Punkt Doradczy i doradztwo specjalistyczne
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Zrealizowano

18

dyŜurów

doradczych

w ramach

Mobilnych

Punktów

Doradczych. DyŜury były realizowane w miesiącach: październiku, listopadzie
i grudniu 2009 roku. DyŜury zostały przeprowadzone w: Alwerni, Bolesławiu,
Brzeszczach, Chrzanowie (2 razy), Chełmku, Juszczynie, Kętach, Krościenku
nad Dunajcem, Osieku, Oświęcimiu, Nowym Targu, Rabce, Szczawnicy,
Trzebini, Zakopanem, Zatorze oraz Zawoi.

Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące
zakresy:
•

zakładanie

organizacji

(przygotowanie

dokumentów

do

rejestracji

organizacji)
•

źródła finansowania NGO;

•

przygotowanie projektu i wniosku o dotację;

•

zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, status OPP)

•

księgowość NGO;

•

zasady realizacji projektu;

•

zasady rozliczania dotacji.

Zrealizowano 224,5 godziny doradztwa specjalistycznego, z czego 41 h
w ramach

Szkoły

Aktywnych

Organizacji

Pozarządowych,

57

godzin

w ramach Szkoły Liderów NGO oraz 126,5 godzin w ramach doradztwa
specjalistycznego ogólnego.

DZIAŁANIE VII Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych

W ramach projektu w miesiącu sierpniu 2009 roku został uruchomiony Punkt
Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych. Punkt Informacyjny udziela
podstawowej informacji w zakresie zakładania i funkcjonowania NGOs. Punkt
działa od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, jak
i popołudniowych.

Przede

wszystkim

udzielane

są

w nim

informacje

telefoniczne. W Punkcie dostępne są materiały informacyjne dla organizacji
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pozarządowych oraz grup nieformalnych. Cześć materiałów jest do uŜytku
w Punkcie, natomiast cześć jest rozdawana osobom odwiedzającym go.
Udzielono 245 informacji klientom Punktu.

DZIAŁANIE VIII- Współpraca z samorządem

Realizacja w roku 2010.

DZIAŁANIE IX Podniesienie kompetencji zespołu fundacji BIS - Planowanie
strategiczne w organizacji pozarządowej

W dniach 21 - 23 grudnia 2009 roku odbyło się szkolenie dotyczące
planowania strategicznego dla pracowników Fundacji Biuro Inicjatyw
Społecznych. Szkolenie w zastępstwie pana Jerzego Boczonia, który nie
dysponował wolnym terminem prowadziła pani Jolanta Woźnicka. Celem
szkolenia było podsumowanie dotychczasowej pracy Fundacji, omówienie
popełnionych

błędów

i wypracowanie

strategii

działania

w przyszłości

z uwzględnieniem wniosków wynikających z dotychczasowej działalności.

DZIAŁANIE X Monitoring i ewaluacja projektu

Po kaŜdym seminarium, szkoleniu otwartym, szkoleniu w ramach Szkoły
Liderów i Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych uczestnicy wypełniali
ankietę ewaluacyjną.
Frekwencja na zajęciach była mierzona przy pomocy list obecności.
Koordynator projektu był w stałym kontakcie z opiekunami Szkół i otrzymywał
na bieŜąco informację o postępach uczestników jak i o problemach.

Rezultaty ilościowe w 2009 roku:

PRODUKTY:
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Promocja
•

powstała podstrona internetowa projektu

•

informacje

na

małopolskim

portalu

www.malopolskie.ngo.pl

oraz

w newsletterze portalu www.ngo.pl – 28
•

informacje na stronach WWW samorządów lokalnych – 5

•

zamówiono i wykonano 500 ulotek

•

zamówiono i wykonano 500 długopisów

•

zamówiono i wykonano 200 notesów

Szkoła Liderów NGO i coaching
•

zrealizowano 1 cykl szkoleniowy (Szkoła Liderów)

•

zrealizowano 10 dni szkoleń w ramach Szkół Liderów NGO

•

objęto wsparciem szkoleniowym – 19 przedstawicieli małopolskich NGO

•

powstało 17 prac zaliczeniowych

•

udzielono 57 godzin wsparcia dla uczestników „Szkoły” – coaching
(średnio 3h dla 1 uczestnika – formularze doradcze)

•

powstał raport z ewaluacji „Szkoły”

Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych i coaching
•

przeprowadzono 8 dni szkoleń

•

objęto wsparciem szkoleniowym – 13 przedstawicieli małopolskich NGO

•

powstało 11 prac zaliczeniowych przygotowanych przez 13 uczestników

•

udzielono 41 godzin wsparcia dla uczestników „Szkoły” – coaching
(średnio 3h dla 1 uczestnika – formularze doradcze)

•

powstał raport z ewaluacji „Szkoły”

Seminaria dla organizacji pozarządowych
•

przeprowadzono 6 seminariów

•

udział w seminariach wzięło 84 przedstawicieli małopolskich organizacji
pozarządowych

Szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych
14
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•

przeprowadzono

5

szkoleń

dwu

i jednodniowych

(łącznie

8

dni

szkoleniowych)
•

44 przedstawicieli małopolskich NGOs ukończyło szkolenia

Mobilny Punkt Doradczy i doradztwo specjalistyczne
•

przeprowadzono 18 dyŜurów ekspertów w ramach Mobilnego Punktu
Doradczego, w których wzięło udział 90 przedstawicieli małopolskich
organizacji, reprezentujących 63 organizacje pozarządowe i inicjatywy
nieformalne

•

zrealizowano 126,5 godzin doradztwa specjalistycznego

•

ilość

organizacji,

które

skorzystały

z wsparcia

podczas

doradztwa

specjalistycznego – 32 organizacji

Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych
•

udzielono 245 Informacji

Podniesienie kompetencji zespołu Fundacji BIS - Planowanie strategiczne
w organizacji pozarządowej
•

przeprowadzenie

trzydniowego szkolenia dla zespołu

Fundacji

BIS,

w którym wzięło udział 8 pracowników Fundacji BIS

Rezultaty w roku 2009:
•

168

organizacji

pozarządowych

zostało

objętych

wsparciem

z 13

powiatów województwa małopolskiego

B) MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU NOWOTARSKIM

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

15
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
BudŜet projektu: 60 925,00 PLN w tym 59 925,00 PLN ze środków dotacji
(wydatkowano 57 587,45 PLN ze środków z dotacji: 56 587,45 PLN).
Okres realizacji: 10 marca 2009 r. – 11 grudnia 2009 r.

Cele projektu:

Wsparcie

rozwoju

wyrównanie

infrastruktury

szans

organizacji

społecznej

trzeciego

pozarządowych

sektora

z terenu

poprzez

powiatów:

tatrzańskiego, suskiego i nowotarskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest
podnoszenie standardów działania organizacji pozarządowych poprzez
profesjonalizację ich kadry.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja projektu

Promocja była realizowana przez cały czas trwania projektu. Informacje
o seminariach, Szkole Aktywnych Organizacji Pozarządowych i dyŜurach
w ramach Mobilnego Punktu Doradczego były zamieszczane na stronach
internetowych

starostw

www.maloplskie.ngo.pl

i urzędów

wysyłane

gmin,

pocztą

zamieszczane

tradycyjną

na

stronie

i elektroniczną

do

organizacji pozarządowych znajdujących się w bazach danych Fundacji
Biuro Inicjatyw Społecznych, w bazie organizacji na stronie www.ngo.pl oraz
w bazach

danych

organizacji

znajdujących

się

na

stronach

Urzędu

Marszałkowskiego oraz były zamieszczane na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw
Społecznych

gdzie

powstała podstrona pt. MOWOP

dla organizacji

pozarządowych w okręgu nowotarskim i oświęcimskim patrz: http://www.biskrakow.pl/aktualne-projekty/mowop.html
finansowanych

ze

środków

Urzędu

dotycząca
Marszałkowskiego

projektów
Województwa

Małopolskiego. Powstała zakładka Poszukiwany – poszukiwana http://biskrakow.pl/aktualne-projekty/mowop/poszukiwany-poszukiwana.html słuŜąca
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do poszukiwania partnera do wspólnych przedsięwzięć. Poszukiwany –
poszukiwana miał w roku 2009 charakter pilotaŜowy.
•

Mapa Aktywności Lokalnej

W ramach projektu powstała Mapa Aktywności Lokalnej, która jest dostępna
na

stronie

internetowej

Fundacji

BIS

pod

adresem

http://bis-

krakow.pl/aktualne-projekty/mowop/mapa-aktywnosci-lokalnej.html. Na MAL
umieszczane są istotne dla organizacji pozarządowych wydarzenia. W roku
2009

Mapa

miała

charakter

pilotaŜowy.

MAL

będzie

funkcjonował

w kolejnych latach.
•

BISletter

Opiekun merytoryczny Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych we
współpracy z wolontariuszami przygotowywał i rozesłał siedem numerów
elektronicznej wersji BISletter. Publikacja ta zawierała aktualne informacje
dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu – seminariów,
konsultacji prowadzonych w ramach mobilnych dyŜurów doradczych, Szkoły
Aktywnych Organizacji Pozarządowych, a takŜe wyborów do MRPP. BISletter
zawierał moduł dotyczący trwających konkursów grantowych, w których
o dofinansowanie

mogą

ubiegać

się

organizacje

pozarządowe.

Opracowanie i rozesłanie w wersji elektronicznej 7 numerów BISlettera do
organizacji pozarządowych z okręgu nowotarskiego znajdujących się w bazie
internetowej Fundacji BIS.

DZIAŁANIE

II

Seminaria

dla

organizacji

pozarządowych

i

inicjatyw

nieformalnych

Seminaria

zostały

przeprowadzone

w miesiącu

maju,

czerwcu,

lipcu,

październiku i listopadzie 2009 roku w czterech miejscowościach: Krościenku
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nad Dunajcem, Nowym Targu (2 razy), Zakopanem (2 razy), Zembrzycach.
Łącznie było to 6 seminariów.

Seminaria:
•

14.05.2009

Podstawowe

źródła

finansowania

działań

organizacji

pozarządowych – przegląd grantodawców, Zembrzyce, (Tomasz Otko)
•

1.06.2009 Jak ułatwić prace biura organizacji pozarządowej – zasady
dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów, Zakopane, (Anna
Mazgaj)

•

22.07.2009

Podstawowe

źródła

finansowania

działań

organizacji

pozarządowych – przegląd grantodawców, Krościenko nad Dunajcem,
(Tomasz Otko)
•

2.10.2009 Obowiązki sprawozdawcze w OPP, Nowy Targ, (Anna Mazgaj)

•

28.10.2009 Działalność odpłatna, nieodpłatna i zatrudnianie pracowników,
Zakopane, (Anna Mazgaj)

•

26.11.2009 Jak uzyskać status OPP, Nowy Targ, (Tomasz Otko)

DZIAŁANIE III Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Informacyjny oraz
doradztwo specjalistyczne

Zrealizowano 8 dyŜurów doradczych. DyŜury były realizowane w miesiącach
czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2009 roku. DyŜury zostały
przeprowadzone w Juszczynie, Krościenku nad Dunajcem, Nowym Targu,
Rabce, Szczawnicy, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem oraz Zawoi.

Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące
zakresy:
•

zakładanie organizacji (przygotowanie dokumentów, rejestracja)

•

źródła finansowania NGO;
18
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•

przygotowanie projektu i wniosku o dotację;

•

zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, status OPP)

•

księgowość NGO;

•

zasady realizacji projektu;

•

zasady rozliczania dotacji.

Doradztwo było świadczone na w biurze Fundacji BIS, mailowo oraz
u zainteresowanych beneficjentów. Zrealizowano 89,5 h doradztwa. Z czego
41 h w ramach Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych, a 48,5
w ramach doradztwa specjalistycznego ogólnego.
Telefoniczny Punkt Informacyjny funkcjonował w biurze Fundacji BIS we wtorki
(od 10:00 do 12:00) i czwartki (od 12:00 do 14:00). Podczas dyŜurów
koordynator oraz opiekun merytoryczny Szkoły udzielali podstawowych
informacji zainteresowanym przedstawicielom organizacji pozarządowych,
osoby które miały bardziej skomplikowane pytania były kierowane na
doradztwo.

DZIAŁANIE IV Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych

Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych (SAOP) była przeznaczona dla
przedstawicieli
obywatelskich

organizacji
(liderów

pozarządowych

lokalnych)

z powiatu

i

nieformalnych

nowotarskiego,

grup

suskiego

i tatrzańskiego. Celem SAOP była aktywizacja organizacji z tego terenu
poprzez zorganizowanie zintegrowanego cyklu szkoleń dla przedstawicieli
organizacji oraz udzielenia im szerokiego wsparcia coachingowego.
•

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja rozpoczęła się w drugiej połowie sierpnia i trwała do pierwszej
połowy września 2009 roku. Osoby zainteresowane przesyłały formularze
zgłoszeniowe oraz CV. Otrzymano 24 zgłoszenia. Rekrutacja była dwu
etapowa. W pierwszej kolejności koordynator oraz opiekun Szkoły sprawdzili
zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym. Drugim etapem były
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rozmowy z kandydatami w Nowym Targu. Do Szkoły zakwalifikowano 16 osób,
ostatecznie

w zajęciach

brało

udział

13

osób

gdyŜ

jedna

osoba

zrezygnowała dzień przed pierwszymi zajęciami, natomiast z dwoma osobami
nie byliśmy się w stanie skontaktować (nie odbierały telefonów od nas). Z listy
rezerwowej nikt nie chciał dołączyć do grupy z uwagi na to, iŜ zaplanował
sobie juŜ czas na inne zajęcia.
•

Prowadzenie Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych

Zajęcia w ramach Szkoły odbywały się we wrześniu, październiku i listopadzie
2009 roku w Nowym Targu. Miejscem zajęć był Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu. Cykl zajęć obejmował 64 godziny szkoleniowe (8 dni).
Liczba
Nr

Tytuł szkolenia

Termin

uczestników

Prowadzący

szkolenia
1

Podstawy prawne

25.09.2009

11

Łukasz

funkcjonowania

Waszak

organizacji
i współpraca
z samorządem
2

Księgowość

26.09.2009

10

Anna

w organizacji

Mazgaj

pozarządowej
3

Współpraca

9.10.2009

11

w środowisku lokalnym
4

Planowanie

Ewa
Chromniak

10.10.2009

10

w organizacji

Ewa
Chromniak

pozarządowej
5

Praca metodą

23.10.2009

11

projektu

Dorota
Kobylec
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6

Praca metodą

24.10.2009

9

Dorota

projektu
7

Kobylec

Praca metodą

5.11.2009

12

projektu cd (BudŜet)
8

Przegląd źródeł

Dorota
Kobylec

6.11.2009

12

finansowania

Dorota
Kobylec

organizacji
pozarządowej

•

Wsparcie doradcze dla uczestników

Uczestnicy

Szkoły

uczestnictwa

Aktywnych

w zajęciach

mieli

Organizacji
za

Pozarządowych

zadanie

oprócz

przygotowanie

prac

zaliczeniowych polegających na np. opracowaniu planu budowy struktur
współpracy partnerskiej na danym obszarze, czy przygotowania zarysu
strategii PR organizacji, projektu i wniosku o dotację. Praca miała na celu
wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas trwania zajęć w Szkole.
KaŜdy z uczestników mógł skorzystać z 3 godzin doradztwa, które miało słuŜyć
pomocą

w przygotowaniu

pracy

zaliczeniowej.

Powstało

11

prac

zaliczeniowych, przygotowanych przez 13 uczestników, część prac była
wykonywana przez więcej niŜ jedną osobę.

DZIAŁANIE V Małopolska Rada PoŜytku Publicznego

W ramach projektu przeprowadzono wybory do Małopolskiej Rady PoŜytku
Publicznego II kadencji. W ramach promocji wyborów do MRPP wysłano 50
listów pocztą tradycyjną do NGOs, mailing wysłano do około 150 NGO.
Ponadto informacja o wyborach do MRPP została umieszczona na stronie
Internetowej Fundacji BIS www.bis-krakow.pl, wysłano ją do wszystkich gmin
oraz powiatów z terenu okręgu z prośbą o umieszczenie jej na stronie
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internetowej danej JST oraz przekazania lokalnym NGO. Umieszczono
ogłoszenie prasowe w Dzienniku Polskim, wydanie Podhalańskie w dniu 21
kwietnia 2009 r. Informacja o wyborach została zawarta w BISletterze.
Informację umieszczono na stronie www.ngo.pl .
Z terenu okręgu nowotarskiego zgłosiło się 4 kandydatów: pani Małgorzata
Bochnak (Stowarzyszenie Regionalne "Sieniawianie"), pan Andrzej Sekuradzki
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Zakopanem), pan Maciej Szostak (Podhalańska Lokalna Grupa Działania)
oraz pan Maciej Motor - Grelok (Związek Podhalan). W dniu 28 maja 2009 roku
odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu spotkanie wyborcze
w którym udział wzięli wszyscy kandydaci, a takŜe przedstawiciele MOWOP –
pan Bartosz Rodacki i pan Tomasz Otko. Obserwatorem ze strony Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego była pani Małgorzata Pyka.
Spotkanie wyborcze składało się z części jawnej i niejawnej. Na członka MRPP
II kadencji, wybrano pana Macieja Motor-Greloka, jako jego ewentualny
następca w MRPP II kadencji został wybrany pan Maciej Szostak. Z kaŜdej
części spotkania sporządzono protokół. Protokoły przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

C) MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU OŚWIĘCIMSKIM

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
BudŜet projektu: 60 955,00 PLN w tym 59 955,00 PLN ze środków dotacji
(wydatkowano 55 726,62 PLN ze środków z dotacji: 54 726,62 PLN).
Okres realizacji: 10 marca 2009 r. – 11 grudnia 2009 r.

Cele projektu:

22
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
Wsparcie

rozwoju

wyrównanie

infrastruktury

szans

oświęcimskiego,

organizacji

chrzanowskiego,

społecznej

trzeciego

pozarządowych
olkuskiego

sektora

z terenu

poprzez

powiatów:

i wadowickiego.

Głównym

celem przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działania organizacji
pozarządowych poprzez profesjonalizację ich kadry.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja projektu

Promocja realizowana była przez cały czas trwania projektu. Informacje
o seminariach,
Doradczego

szkoleniach
były

i dyŜurach

zamieszczane

na

w ramach
stronach

Mobilnego

internetowych

Punktu
starostw

i urzędów gmin, zamieszczane na stronie www.maloplskie.ngo.pl wysyłane
pocztą

tradycyjną

i elektroniczną

do

organizacji

pozarządowych

znajdujących się w bazach danych Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,
w bazie organizacji na stronie www.ngo.pl oraz w bazach danych organizacji
znajdujących się na stronach Urzędu Marszałkowskiego, bazach organizacji
pozarządowych w na stronach internetowych urzędów gmin i starostw oraz
były zamieszczane na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych gdzie
powstała podstrona pt. MOWOP dla organizacji pozarządowych w okręgu
nowotarskim

i oświęcimskim

patrz:

http://www.bis-krakow.pl/aktualne-

projekty/mowop.html dotycząca projektów finansowanych ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W zakładce tej
zamieszczane

były

aktualności

dotyczące

projektu

oraz

formularze

zgłoszeniowe na szkolenia i seminaria.
Koordynator

projektu

brał

udział

w VII

Olkuskim

Forum

Organizacji

Pozarządowych, gdzie przedstawił działalność Małopolskiego Ośrodka
Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim.
Powstała

takŜe

zakładka

Poszukiwany

–

poszukiwana

http://bis-

krakow.pl/aktualne-projekty/mowop/poszukiwany-poszukiwana.html. SłuŜąca
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do poszukiwania partnera do wspólnych przedsięwzięć. Poszukiwany –
poszukiwana miał w roku 2009 charakter pilotaŜowy i był szeroko promowany.
•

Mapa Aktywności Lokalnej

W ramach projektu powstała Mapa Aktywności Lokalnej która jest dostępna
na

stronie

internetowej

Fundacji

BIS

pod

adresem

http://bis-

krakow.pl/aktualne-projekty/mowop/mapa-aktywnosci-lokalnej.html

.

Na

MAL umieszczane są istotne dla organizacji pozarządowych wydarzenia.
W roku 2009 Mapa miała charakter pilotaŜowy i była szeroko promowana.
MAL będzie funkcjonował w kolejnych latach.
•

BISletter

Opiekun merytoryczny Szkoły Aktywnych Organizacji Pozarządowych we
współpracy z wolontariuszami przygotowywał i rozsyłał siedem numerów
elektronicznej wersji BISletter. Publikacja ta zawierała aktualne informacje
dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu – seminariów,
konsultacji

prowadzonych

w ramach

mobilnych

dyŜurów

doradczych,

szkoleń, a takŜe wyborów do MRPP. BISletter zawierał moduł dotyczący
trwających konkursów grantowych, w których o dofinansowanie mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe. Opracowano i rozesłanie w wersji
elektronicznej 7 numerów BISlettera do organizacji pozarządowych z okręgu
oświęcimskiego znajdujących się w bazie internetowej Fundacji BIS.

DZIAŁANIE

II

Seminaria

dla

organizacji

pozarządowych

i

inicjatyw

nieformalnych

Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu maju, czerwcu, październiku
i grudniu 2009 roku w sześciu miejscowościach: Chrzanowie, Kluczach,
Kwaczale, Oświęcimiu, Tomicach i Zatorze. Łącznie było to 6 seminariów.
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Seminaria:
•

28.05.2009 Jak ułatwić prace biura organizacji pozarządowej – zasady
dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów, Oświęcim, (Anna
Mazgaj)

•

8.06.2009

Podstawowe

źródła

finansowania

działań

organizacji

pozarządowych – przegląd grantodawców, Klucze, (Tomasz Otko)
•

15.06.2009 Jak jeszcze lepiej działać i współpracować lokalnie, Zator, (Ewa
Chromniak)

•

21.10.2009 Działalność odpłatna, nieodpłatna i zatrudnianie pracowników,
Chrzanów, (Anna Mazgaj)

•

1.12.2009 Jak jeszcze lepiej działać i współpracować lokalnie, Tomice,
(Ewa Chromniak)

•

4.12.2009

Podstawowe

źródła

finansowania

działań

organizacji

pozarządowych – przegląd grantodawców, Kwiczała, (Tomasz Otko)

DZIAŁANIE III Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Informacyjny oraz
doradztwo specjalistyczne

Zrealizowano 12 dyŜurów doradczych. DyŜury były realizowane w miesiącach
czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2009 roku. DyŜury zostały
przeprowadzone

Alwerni,

Bolesławiu,

Brzeszczach,

Chrzanowie(2

razy),

Chełmku, Kętach, Osieku (2 razy), Oświęcimiu, Trzebini i Zatorze. Doradztwo
w ramach

Mobilnego

Punktu

Doradczego

było

organizowane

we

współpracy z miejscowymi samorządami, samorządy pomagały w naborze
na doradztwo. KaŜdy dyŜur był przewidziany na 4 godziny. Mobilne Punkty
Doradcze odbywały się w części w mniejszych miejscowościach skąd
organizacją mają problem z korzystaniem z takich forma wsparcia gdyŜ
wymaga to dojazdu do większej miejscowości.
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Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące
zakresy:
•

zakładanie

organizacji

(przygotowanie

dokumentów

do

rejestracji

organizacji)
•

źródła finansowania NGO;

•

przygotowanie projektu i wniosku o dotację;

•

zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, status OPP)

•

księgowość NGO;

•

zasady realizacji projektu;

•

zasady rozliczania dotacji.

Zrealizowano 70 godzin doradztwa z czego 10 godzin będących wkładem
własnym.
Telefoniczny Punkt Informacyjny funkcjonował w biurze Fundacji BIS we wtorki
(od 10:00 do 12:00) i czwartki (od 12:00 do 14:00). Podczas dyŜurów
koordynator

udzielał

podstawowych

informacji

zainteresowanym

przedstawicielom organizacji pozarządowych, osoby które miały bardziej
skomplikowane pytania były kierowane na doradztwo specjalistyczne bądź
Mobilne Punkty Doradcze.

DZIAŁANIE IV Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Szkolenia zostały przeprowadzone w miesiącu czerwcu, wrześniu, listopadzie
i grudniu 2009 roku w pięciu miastach: Andrychowie, Chrzanowie, Kluczach,
Oświęcimiu, Wadowice. Łącznie było to 7 szkoleń trwających 12 dni
szkoleniowych.
Szkolenia otwarte:
•

15-16.06.2009 Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy,
Klucze, (Tomasz Otko)

•

23-24.06.2009 Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy,
Wadowice, (Dorota Kobylec)

•

14-15.09.2009 Zarządzanie zasobami ludzkim, Oświęcim, (Dorota Kobylec)
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•

18.11.2009

Współpraca

w środowisku

lokalnym,

Andrychów,

(Ewa

Chromniak)
•

19.11.2009 Planowanie w organizacji pozarządowej, Andrychów, (Ewa
Chromniak)

•

26-27.11.2009 Zarządzanie projektem - jak skutecznie zrealizować projekt,
Chrzanów, (Dorota Kobylec)

•

10-11.12.2009 Rachunkowość w organizacji pozarządowej, Oświęcim,
(Anna Mazgaj)

Odbyło się 12 dni szkoleniowych (1 dzień - 8 godzin dydaktycznych tj.
45minut), które składały się na 7 szkoleń. W szkoleniach wzięły udział 64 osoby
co daje średnią 9,14 osoby na szkolenie i 9,25 na dzień szkoleniowy.

DZIAŁANIE V Małopolska Rada PoŜytku Publicznego

W ramach projektu przeprowadzono wybory do Małopolskiej Rady PoŜytku
Publicznego II kadencji. W ramach promocji wyborów do MRPP wysłano 50
listów poczta tradycyjną do NGOs, mailing wysłano do około 180 NGO (21
kwietnia 2009, 24 kwietnia 2009). Ponadto informacja o wyborach do MRPP
została umieszczona na stronie Internetowej Fundacji BIS www.bis-krakow.pl ,
wysłano ją do wszystkich gmin oraz powiatów z terenu okręgu z prośbą
o umieszczenie jej na stronie internetowej danej JST oraz przekazania
lokalnym

NGO

(15 kwietnia 2009).

Umieszczono ogłoszenie

prasowe

w Dzienniku Polskim, wydanie Małopolska Zachodnia w dniu 29 kwietnia 2009
roku. Informacja o wyborach została zawarta w BISletterze. Informację
umieszczono na stronie www.ngo.pl .
Z terenu okręgu nowotarskiego zgłosiło się 9 kandydatów: pani Barbara Kawa
(Małopolska Sieć LGD), pani Halina Zelech (Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników

i Sympatyków

Środowiskowych

Domów

Samopomocy

z siedzibą w Oświęcimiu), pani Maria Jędrysik (Stowarzyszenie Dobroczynne
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"Res Sacra Miser" w Olkuszu), pani Maria Kufel (Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Osieku), pani Barbara Pasich (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu), pan Jacek Jończyk
(Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać
Szansę" w Wadowicach), pan Zbigniew Braś (Towarzystwo Oświatowe Ziemi
Chrzanowskiej), pan Marian Pajdak (Stowarzyszenie Polska Sahara) oraz pan
Marek

Ciepły

(Wadowickie

Stowarzyszenie

Integracji

Społecznej

Klub

Abstynentów "Victoria"). W dniu 3 czerwca 2009 roku odbyło się w Starostwie
Powiatu Oświęcimskiego w Oświęcimiu spotkanie wyborcze w którym udział
wzięło 8 kandydatów, a takŜe przedstawiciele MOWOP – pan Bartosz Rodacki
i pan Tomasz Otko. W spotkaniu nie wziął udziału pan Zbigniew Braś
(Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej). Obserwatorem ze strony
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego była pani Justyna
Golba. Spotkanie wyborcze składało się z części jawnej i niejawnej. Na
członka MRPP II kadencji, wybrano pana Jacek Jończyk, jako jego
ewentualną następczynię w MRPP II kadencji została wybrana pani Maria
Jędrysik.

Z

kaŜdej

części

spotkania

sporządzono

protokół.

Protokoły

przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
W dniu 8 grudnia 2009 w Oświęcimiu odbyło się spotkanie członka MRPP
z terenu

okręgu

z przedstawicielami

organizacji

pozarządowych

i samorządów z powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. W dniu 10 grudnia
2009 w Olkuszu odbyło się spotkanie członka MRPP z terenu okręgu
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów z powiatu
chrzanowskiego i olkuskiego.

D) SAMORZĄDOWA AKADEMIA WSPÓŁPRACY

śródło

dofinansowania:

Gospodarczego,

Mechanizm

Norweski

Finansowy

Mechanizm

Europejskiego

Finansowy

oraz

Obszaru
budŜet
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Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent I: Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie
Partner projektu: Województwo Małopolskie
BudŜet projektu: 257 988 PLN, w tym 231 888 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 listopada 2009 r. - 31 października 2010 r.

Cele projektu:

Wzmocnienie

jakości

terytorialnego

z terenu

współpracy

wybranych

województwa

jednostek

małopolskiego

samorządu

z organizacjami

pozarządowymi.

Cele szczegółowe:
•

wzmocnienie kompetencji 14 samorządowców w zakresie współpracy
z NGOs

•

zwiększenie świadomości małopolskich samorządów w zakresie wagi
współracy z NGOs

•

podniesienie

poziomu

świadomości

i wiedzy

ok. 140

przedstawicieli

lokalnych NGOs w zakresie moŜliwości współpracy z JST

Działania:

DZIAŁANIE I Konferencja

17 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja pod nazwą „Nowe perspektywy
współpracy

samorządu

z organizacjami

pozarządowymi”,

która

zainaugurowała projekt „Samorządowej Akademii Współpracy”. Konferencję
zorganizował Partner projektu – Województwo Małopolskie w „Auli Floriance”
Akademii Muzycznej w Krakowie, który we własnym zakresie rozesłał
zaproszenia do wszystkich gmin i powiatów województwa małopolskiego.
Dodatkowo zostały wysłane zaproszenia mailowe do samorządowych
koordynatorów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz do gmin
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i powiatów województwa małopolskiego, które znajdują się w bazie Fundacji
BIS.
Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej zatytułowanej „O idei
współpracy”

zostały

przedstawione

załoŜenia

projektu

„Samorządowa

Akademia Współpracy” oraz planowane zmiany w ustawie o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie. Na drugą część spotkania złoŜyły się
prezentacje dobrych praktyk z zakresu współpracy JST-NGO. Warszawskie
doświadczenia

w zakresie

konsultowania

Programów

Współpracy

oraz

funkcjonowania Komisji Dialogu Społecznego przedstawiła Martyna Leciak
z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.
Natomiast przykłady skutecznej współpracy samorządu z organizacjami
w ramach partnerskich przedsięwzięć Powiatu Świdnickiego przedstawiła
Anna Borowska, Dyrektor Biura do Spraw Europejskich i Promocji Powiatu
Świdnickiego.
W konferencji wzięło udział 79 przedstawicieli małopolskich samorządów.
KaŜdy z uczestników otrzymał formularz zgłoszeniowy wraz z informacją
o zakresie planowanych szkoleń i warunkach wzięcia udziału w Akademii.

DZIAŁANIE II Rekrutacja do Samorządowej Akademii Współpracy

W grudniu 2009 roku do wszystkich potencjalnych uczestników SAW przedstawicieli JST odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami - zostały
rozesłane zaproszenia pocztą tradycyjną. Łącznie wysłanych zostało 200
zaproszeń do wszystkich gmin i powiatów województwa małopolskiego.
Ponadto informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej
Fundacji BIS oraz na portalu Województwa Małopolskiego.

Osiągnięte rezultaty:

Wysłanych zostało:
•

200 zaproszeń na konferencję za pośrednictwem poczty (Partner projektu
– Województwo Małopolskie)
30
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
•

ok. 300 maili z zaproszeniem na konferencję i opisem projektu SAW

•

200

zaproszeń

do

udziału

w Samorządowej

Akademii

Współpracy

(zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, regulamin projektu)
Zrealizowana została:
•

Konferencja „Nowe perspektywy współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi” w Krakowie – 79 uczestników

Realizowany

projekt

przyczynił

się

do

większego

zainteresowania

małopolskich samorządów współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Stosunkowo duŜe zainteresowanie konferencją promocyjną spowodowane
było głównie planowanymi zmianami w ustawie o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie i stojącymi w związku z tym przed samorządami
nowymi

zadaniami.

Konferencja

rozjaśniła

z jednej

strony

wątpliwości

związane z wprowadzanymi zmianami w ustawie, z drugiej strony uczestnicy
mieli okazję do zapoznania się z dobrymi praktykami współpracy sektora
samorządowego z pozarządowym.

E) AKTYWNI W EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.2
Kwota zlecenia: 196 359,00 PLN
Termin realizacji: 1 stycznia 2009 r. - 1 lipca 2009 r.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie efektywności działania sektora
ekonomii społecznej w województwie małopolskim poprzez zwiększenie
wiedzy

i umiejętności

116

osób

reprezentujących

podmioty

ekonomii

społecznej lub zainteresowanych prowadzeniem działalności w sektorze
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ekonomii

społecznej

z terenu

województwa

w zakresie

zakładania,

prowadzenia i zarządzania tymi instytucjami, w ciągu 7 miesięcy.
Działania:

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla osób reprezentujących podmioty
ES lub zainteresowanych prowadzeniem działalności w sektorze ES składające
się z informacji, doradztwa oraz szkoleń.
W ramach projektu została załoŜona podstrona projektu na stronie www.biskrakow.pl, Wydrukowano 100 sztuk plakatów (100szt.). Wszelkie materiały inf.,
promocyjne oraz dokumentacja projektu zostały oznakowane wymaganymi
logotypami, zg. Z Planem Komunikacji PO KL.
Uruchomiono Punkt informacyjno - doradczy. Informacje były udzielane
osobiście, pocztą elektroniczna i tradycyjną lub telefonicznie, w zaleŜności od
potrzeb klientów. Odbiorcami działalności Punktu były osoby fizyczne
zainteresowane podjęciem działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz
przedstawiciele podmiotów zainteresowanych ekonomizacją. W punkcie
udzielane informacje na temat zakładania organizacji pozarządowych
i spółdzielni, informacje na temat procedur KRS, pomoc przy konstruowaniu
statutu,

podstawowe

informacje

na

temat

prowadzenia

działalności

gospodarczej, informacje o moŜliwości finansowania działalności III sektora.
Było

równieŜ

biznesplanu,

prowadzone

doradztwo

księgowości,

prawnych

specjalistyczne:

dot.

i okołoprawnych,

tworzenia

zarządzania

i planowania, zarządzania projektami
Łącznie przeprowadziliśmy 137 godz. doradztwa w projekcie. W ramach
projektu zrealizowana została SZKOŁA EKONOMII SPOŁECZNEJ cykl zajęć dla
osób reprezentujących młode podmioty ekonomii społecznej z zakresu:
wstęp do ES, planowanie strategiczne, Public Relations dla podmiotów ES,
prowadzenie

księgowości,

tworzenie

biznes

planu,

metodologia

przygotowania projektu i budŜetowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi,
wolontariat w podmiotach ES. Grupa liczyła 15 osób - łącznie 7 modułów (14
dni po 8 godzin lekcyjnych).
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SZKOLENIA OTWARTE Dodatkowo przeprowadzono 8 dni szkoleń dla osób
zainteresowanych

rozpoczęciem

działalności

w sektorze

es.

Szkolenia

dotyczyły załoŜenia podmiotu ES, planowania strategicznego dla podmiotów
ES, PR, pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności.
Szkolenia

były

prowadzone

w modułach

dwudniowych,

po

8

godz.

lekcyjnych kaŜde. Szkolenia prowadzone były poza Krakowem aby ułatwić
udział potencjalnym BO. (Oświęcim, Zabierzów, Nowy Sącz, Liszki)

Osiągnięte rezultaty:
•

została załoŜona podstrona projektu na stronie www.bis-krakow.pl

•

wydrukowano 100 sztuk plakatów

•

udzielono 300 informacji w Punkcie Informacyjnym

•

przeprowadzono 137 godz. Doradztwa

•

zrealizowana została SZKOŁA EKONOMII SPOŁECZNEJ - łącznie 7 modułów,
14 dni

•

przeprowadzono 8 dni szkoleń dla osób zainteresowanych rozpoczęciem
działalności w sektorze es

Zwiększono wiedzę i umiejętności 116 osób reprezentujących podmioty
ekonomii społecznej lub zainteresowanych prowadzeniem działalności
w sektorze

ekonomii

społecznej

z terenu

województwa

małopolskiego

w zakresie zakładania, prowadzenia i zarządzania tymi instytucjami.

F) AKTYWNE ORGANIZACJE – SKUTECZNA INTEGRACJA - PROGRAM WSPARCIA
NGOS Z POWIATU MYŚLENICKIEGO I WIELICKIEGO

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
BudŜet projektu: 50 000 PLN, ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 stycznia 2009r. - 31 maja 2009r.
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Projekt

był

realizowany

we

współpracy

ze

Starostwem

Powiatowym

w Wieliczce oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach.

Cele projektu:

Celem

projektu

pozarządowych

była

profesjonalizacja

z powiatu

przedstawicieli

myślenickiego

i wielickiego

organizacji
działających

w obszarze integracji społecznej.

Cele szczegółowe:
•

wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora
w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej,

•

wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału
NGOs w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy
kapitału społecznego.

Projekt

był

adresowany

do

przedstawicieli

lokalnych

organizacji

pozarządowych (członków, współpracowników, wolontariuszy) działających
w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
rozumianych jako: wsparcie dla młodzieŜy, rodzin ze środowisk ubogich lub
zagroŜonych

patologią,

osób

wychodzących

z nałogów,

długotrwale

bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek powracających na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim, osób opuszczających zakłady karne, osób powyŜej
50 roku Ŝycia, mniejszości etnicznych itp.
W

przedsięwzięciu

uczestniczyli

mieszkańcy

powiatów

myślenickiego

i wielickiego.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja
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Informacje na temat projektu umieszczane były na stronie internetowej
Fundacji

Biuro

Inicjatyw

Społecznych

www.bis-krakow.pl,

jak

równieŜ

Partnerów oraz samorządów funkcjonujących na obszarze realizacji projektu,
a takŜe na stronie ngo.pl. W lokalnej prasie ukazały się 3 artykuły nt realizacji
przedsięwzięcia.

DZIAŁANIE II Cykl szkoleń

Realizacja

działania
oraz

w Integracji

rozpoczęła

rekrutacji

się

od

uczestników.

promocji
Rekrutacja

Szkoły
miała

Aktywnych
charakter

dwuetapowy: I etap – CV + zgłoszenie, II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli: koordynatorka projektu, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Myślenicach i w Wieliczce. Dokonano wyboru 14
uczestników.

W ramach projektu został zorganizowany cykl szkoleń pod nazwą Szkoła
Aktywnych w Integracji.

Program:
Zjazd I

4-6 marca 2009r.

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca z samorządem.
Planowanie w organizacji pozarządowej
Współpraca w środowisku lokalnym

Zjazd II

19-20 marca 2009r.

Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowej
Przykłady projektów dobrych praktyk

Zjazd III

1-3 kwietnia 2009r.

Praca metodą projektu

Zjazd IV

23-24 kwietnia 2009r.
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Księgowość w organizacji pozarządowej
Jak współpracować z wolontariuszami

Zajęcia

odbywały

się

w miesiącu

marcu

w Starostwie

Powiatowym

w Myślenicach, a w miesiącu kwietniu w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.
W ramach projektu zapewniono 14 uczestnikom przedsięwzięcia zwrot
kosztów dojazdu na szkolenia. W ramach projektu powstało 10 prac
zaliczeniowych - projektów moŜliwych do sfinansowania ze źródeł krajowych
lub europejskich.

DZIAŁANIE III Doradztwo

Przedstawiciele
Aktywnych

organizacji

w Integracji

specjalistycznego

pozarządowych

skorzystali

z zakresu:

łącznie

prowadzenie

biorących
z 25,5

udział

godz.

księgowości

w Szkole

doradztwa
organizacji

pozarządowej, zmian formalno-prawnych, źródeł finansowania działalności
statutowej.

DZIAŁANIE IV Święto Organizacji

W dniu 17 maja 2009r. w Tomaszkowicach odbyło się Święto Organizacji
Pozarządowych

Powiatu

Wielickiego.

W

jego

organizację,

zgodnie

z załoŜeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie, aktywnie
zaangaŜowali

się

uczestnicy

projektu

–

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych z powiatu wielickiego. Przedsięwzięcie zostało zakrojone na
duŜą skalę, przyjęło – zgodnie z preferencjami BO – konwencję pikniku
rodzinnego. W ramach przygotowań do święta zorganizowano dwa
spotkania dla lokalnych organizacji pozarządowych aby zaprosić je do
włączenia się w przedsięwzięcie. W efekcie spotkań aŜ 25 organizacji wzięło
udział w Święcie Organizacji Pozarządowych. Imprezie patronował starosta
wielicki. W święcie wzięło udział wielu przedstawicieli władz samorządowych.
Na estradzie zaprezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. KaŜda
36
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
z organizacji biorących udział w święcie przygotowała własne stoisko
prezentując swoją działalność. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano
warsztaty plastyczne i atrakcje przygotowane przez Powiatową StraŜ PoŜarną.
Przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście mogli skorzystać z bezpłatnego
poczęstunku.
Tydzień później, tj. w dniu 24 maja 2009r. na Zarabiu w Myślenicach odbyło się
Święto Organizacji Pozarządowych Powiatu Myślenickiego. RównieŜ i w tym
przypadku

w ramach

przygotowań

do

święta

zostało

zorganizowane

spotkanie dla lokalnych organizacji pozarządowych zachęcające je do
włączenia

się

zaprezentowało

w inicjatywę.
swój

Łącznie

dorobek

12

podczas

organizacji
święta

pozarządowych

przygotowując

stoiska

prezentujące ich działalność. Na scenie odbyły się występy artystyczne
Młodych Pcimian, podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Myślenicach oraz Teatru Alegorycznego działającego
przy WTZ w Dobczycach. Dla najmłodszych zorganizowano konkursy, loterie,
turniej szachowy. Przybyli mieszkańcy oraz zgromadzeni przedstawiciele
organizacji pozarządowych mogli skorzystać z bezpłatnego poczęstunku.
Nad przedsięwzięciem honorowy patronat objął starosta myślenicki.

Osiągnięte rezultaty:
•

14 osób ukończyło cykl szkoleń

•

Powstało 10 prac zaliczeniowych

•

Zostały przeprowadzone 25,5 godz. doradztwa specjalistycznego

•

Uczestnicy projektu zorganizowali 2 Święta Organizacji Pozarządowych

Dzięki realizacji projektu 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych
podniosło poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i rozwoju
swoich NGO.
Zorganizowanie Świąt Organizacji Pozarządowych w powiecie wielickim
i myślenickim

przyczyniło się do wzmocnienia świadomości znaczenia

organizacji pozarządowych w zakresie aktywnej integracji w środowisku
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lokalnym i promocji działalności NGOs wśród mieszkańców. Dzięki realizacji
projektu, w szczególności organizacji szkoleń i imprez z udziałem lokalnych
organizacji, wzrosła integracja NGOs z obydwóch powiatów. Organizacje
pozarządowe

zdobyły

wiedzę

i doświadczenie

pomagające

im

m.in.

w budowaniu inicjatyw partnerskich, co w znaczący sposób przyczyniło się do
wzmocnienia ich potencjału.

G) AKTYWNE ORGANIZACJE – SKUTECZNA INTEGRACJA - PROGRAM
WSPARCIA NGOS Z TERENU MIECHOWA I POWIATU MIECHOWSKIEGO

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
BudŜet projektu: 49 994 PLN, ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r.
Projekt

był

realizowany

we

współpracy

ze

Starostwem

Powiatowym

w Miechowie oraz Urzędem Gminy i Miasta w Miechowie.

Cele projektu:

Celem

projektu

była

profesjonalizacja

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych z powiatu miechowskiego działających w obszarze integracji
społecznej.

Cele szczegółowe:
•

wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora
w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej,

•

wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału
NGOs w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy
kapitału społecznego.
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Projekt

był

adresowany

do

przedstawicieli

lokalnych

organizacji

pozarządowych (członków, współpracowników, wolontariuszy) działających
w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
rozumianych jako: wsparcie dla młodzieŜy, rodzin ze środowisk ubogich lub
zagroŜonych

patologią,

osób

wychodzących

z nałogów,

długotrwale

bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek powracających na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim, osób opuszczających zakłady karne, osób powyŜej
50 roku Ŝycia, mniejszości etnicznych itp…
W przedsięwzięciu uczestniczyli mieszkańcy powiatu miechowskiego.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja

Informacje na temat projektu umieszczane były na stronie internetowej
Fundacji

Biuro

Inicjatyw

Społecznych

www.bis-krakow.pl,

jak

równieŜ

Partnerów oraz samorządów funkcjonujących na obszarze realizacji projektu,
a takŜe na stronie ngo.pl. W lokalnej prasie ukazały się 2 artykuły nt realizacji
przedsięwzięcia.

DZIAŁANIE II Cykl szkoleń

Realizacja

działania

w Integracji

oraz

rozpoczęła

rekrutacji

się

od

uczestników.

promocji
Rekrutacja

Szkoły

Aktywnych

miała

charakter

dwuetapowy: I etap – CV + zgłoszenie, II etap – rozmowa kwalifikacyjna. W
skład

Komisji

Rekrutacyjnej

weszli:

koordynator

projektu,

animatorka,

przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Miechowie. Dokonano wyboru 14
uczestników.

W ramach projektu został zorganizowany cykl szkoleń pod nazwą Szkoła
Aktywnych w Integracji.
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Program:
Zjazd I

30 września -2 października 2009r.

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca
z samorządem.(1DZ)
Współpraca w środowisku lokalnym (1 DZ)
Planowanie w organizacji pozarządowej (1DZ)

Zjazd II

15-16 października 2009r.

Zarządzanie zespołem w organizacji pozarządowej (1DZ)
Księgowość w organizacji pozarządowej (1DZ)

Zjazd III

4-6 listopada 2009r

Jak współpracować z wolontariuszami (1DZ)
Praca metodą projektu (2DNI)

Zjazd IV

19-20 listopada 2009r.

Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowej (1DZ)
Przykłady projektów dobrych praktyk (1DZ)

W ramach projektu powstało 12 prac zaliczeniowych - projektów moŜliwych
do sfinansowania ze źródeł krajowych lub europejskich.

DZIAŁANIE III Doradztwo

Pomimo

częstego

informowania

przez

animatorkę

podczas

szkoleń

o moŜliwości korzystania z doradztwa w ramach projektu uczestnicy projektu
nie byli zainteresowani tą usługą.

DZIAŁANIE IV Święto Organizacji

Święto Organizacji Pozarządowych Powiatu Miechowskiego odbyło się dnia 6
grudnia 2009 r. w Miechowskim Domu Kultury. W ramach akcji promocyjnej
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zostały wydrukowane plakaty, które następnie zostały rozwieszone na terenie
powiatu oraz rozesłane zaproszenia imienne do najwaŜniejszych gości. Druk
plakatów sfinansowało Starostwo Powiatowe, natomiast druk zaproszeń Urząd
Miasta

i Gminy.

Rozesłaniem

zaproszeń

zajęła

się

Fundacja

BIS.

Organizatorami Święta byli uczestnicy zajęć przy wsparciu Fundacji BIS,
a takŜe Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Miechowie – Partnerów projektu. Przedsięwzięcie honorowym patronatem
objął starosta miechowski oraz burmistrz Miechowa. Głównym załoŜeniem
Święta była integracja lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja
ich działalności w środowisku. Świętowanie rozpoczęła wspólna zabawa
w Sali

Obrad

Starostwa

Powiatowego

w Miechowie,

w postaci

gry

strategicznej pod nazwą „Łowisko”, która jest swoistym laboratorium
współpracy. W tej części imprezy, zgodnie z załoŜeniami, uczestniczyli
wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Następnie w Domu
Kultury miała miejsce część otwarta Święta przeznaczona dla mieszkańców
powiatu miechowskiego. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji
pozarządowych prezentowali swoją działalność w formie krótkich wystąpień
urozmaiconych

prezentacjami

multimedialnymi.

Prezentacje

NGOs

przeplatały się z występami artystycznymi osób niepełnosprawnych oraz
organizacji działających w obszarze kultury. Dodatkową atrakcją był św.
Mikołaj, który wraz ze ŚnieŜynkami rozdawał słodycze przybyłym gościom.
Przygotowano równieŜ poczęstunek w postaci ciast, kawy, herbaty i soków.
W realizację Święta włączyło się aktywnie ok. 10 organizacji pozarządowych.
W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób.

Osiągnięte rezultaty:
•

14 osób ukończyło cykl szkoleń

•

Powstało 10 prac zaliczeniowych

•

Uczestnicy projektu zorganizowali Święto Organizacji Pozarządowych
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Dzięki realizacji projektu 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych
podniosło poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i rozwoju
swoich NGO.
Zorganizowanie Święta Organizacji Pozarządowych Powiatu Miechowskiego
przyczyniło

się

pozarządowych

do

wzmocnienia

w zakresie

świadomości

aktywnej

integracji

znaczenia

organizacji

w środowisku

lokalnym

i promocji działalności NGOs wśród mieszkańców. Dzięki realizacji projektu,
w szczególności organizacji szkoleń i imprezy z udziałem lokalnych organizacji,
wzrosła

integracja

NGOs.

Organizacje

pozarządowe

zdobyły

wiedzę

i doświadczenie pomagające im m.in. w budowaniu inicjatyw partnerskich,
co w znaczący sposób przyczyniło się do wzmocnienia ich potencjału.
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H) AKTYWNE ORGANIZACJE – SKUTECZNA INTEGRACJA – PROGRAM WSPARCIA
NGO’S Z POWIATU BOCHEŃSKIEGO I BRZESKIEGO

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL
BudŜet projektu w roku 2009 roku: 49 999,00 PLN ze środków dotacji
(wydatkowano kwotę 46 390,08 PLN, pozostała kwota w wysokości 3 608,92
PLN)
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
Projekt ten był inicjatywą partnerską: realizowaną przez Fundację Biuro
Inicjatyw

Społecznych

z Krakowa

-

Lidera

Projektu

we

współpracy

z Starostwem Powiatowym w Bochni oraz Starostwem Powiatowym w Brzesku
– Partnerami Projektu.
Zarządzanie projektem: Z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
Koordynatorem Projektu był w okresie sierpień 2009r. - grudzień 2009 r. pan
Bartosz Rodacki. Funkcję animatora grupy w projekcie, przez cały okres jego
trwania, pełniła pani Kinga Wójcik.

Cele projektu:

Głównym celem projektu była profesjonalizacja 14 przedstawicieli organizacji
pozarządowych z powiatu bocheńskiego i brzeskiego działających
w obszarze integracji społecznej:

Cele szczegółowe:
•

Wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora
w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej,

•

Wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału
NGO’s w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy
kapitału społecznego.
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Grupa docelowa:

Przedstawiciele

lokalnych

organizacji

pozarządowych

(członkowie,

współpracownicy, wolontariusze) działający w obszarze pomocy społecznej i
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozumianemu jako: wsparcie dla
młodzieŜy, rodzin ze środowisk ubogich lub zagroŜonych patologią, osób
wychodzących z nałogów, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych,
matek powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osób
opuszczających zakłady karne, osób powyŜej 50 roku Ŝycia, mniejszości
etnicznych itp. W przedsięwzięciu mogli uczestniczyć mieszkańcy powiatów
bocheńskiego i brzeskiego.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja projektu
•

Zorganizowano spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji projektu i
rekrutacji potencjalnych uczestników - (IX 2009 roku),

•

Publikowano informacje dotyczące postępów w realizacji projektu na
stronach internetowych Lidera (9 informacji) i Partnerów projektu w okresie
IX - XII 2009 roku,

•

Promowano projekt w mediach lokalnych (IX - XII 2009 roku).

DZIAŁANIE II Cykl szkoleń
•

Zorganizowano cykl szkoleń specjalistycznych (4 zjazdy szkoleniowe) – 10
dni szkoleń, 80 godzin szkoleniowych

•

14

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

z terenu

powiatu

bocheńskiego
i brzeskiego rozpoczęło cykl szkoleń specjalistycznych.
•

Na skutek zaistniałych wypadków losowych (choroba) cykl szkoleń
ukończyło 12 osób.
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•

10

osób

uczestników

projektu,

którzy

ukończyli

cykl

szkoleniowy

i przygotowali pracę zaliczeniową uzyskało dyplomy ukończenia, zgodnie
z pierwotnymi załoŜeniami projektu.

Nr
1

zjazd

Tytuł szkolenia

Termin

Miejsce

Prowadzący

23.09.09r.

Bochnia

24.09.09r.

Bochnia

25.09.09r.

Bochnia

07.10.09r.

Brzesko

08.10.09r.

Brzesko

26.10.09r.

Bochnia

mgr Tomasz Otko

27.10.09r.

Bochnia

mgr Tomasz Otko

28.10.09r.

Bochnia

mgr Anna Pytlik

Podstawy prawne
funkcjonowania
organizacji i
współpracy

mgr Łukasz
Waszak

z samorządem
(1 dzień, 8h)
Zarządzanie zespołem
w organizacji
pozarządowej (1 dzień,

mgr Dorota
Kobylec

8h)
Księgowość
w organizacji
pozarządowej (1 dzień,

mgr Anna
Mazgaj

8h)
2 zjazd

Współpraca
w środowisku lokalnym

mgr Ewa
Chromniak

(1 dzień, 8h)
Planowanie
w organizacji
pozarządowej (1 dzień,

mgr Ewa
Chromniak

8h)
3 zjazd

Praca metodą projektu
(1 dzień, 8h)
Praca metodą projektu
(1 dzień, 8h)
Jak współpracować
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z wolontariuszami (1
dzień, 8h)
4 zjazd

Przegląd źródeł
finansowania
organizacji

23.11.09r.

Brzesko

24.11.09r.

Brzesko

mgr Dorota
Kobylec

pozarządowych (1
dzień, 8h)
Przykłady projektów
dobrych praktyk (1

mgr Dorota
Kobylec

dzień, 8h)

•

Beneficjenci ostateczni wzięli równieŜ udział w szkoleniach indywidualnych
dotyczących przygotowania wniosku i budŜetu – prace zaliczeniowe
uczestników projektu. W celu zapewnienia wyŜszej skuteczności działań
zajęcia były realizowane w grupach 3-4 osobowych, średnio 12 godzin/4
grupy. W projekcie przewidziano na to w sumie 48 godzin.

•

Zrealizowano 48 godzin.

DZIAŁANIE III Doradztwo
•

W celu lepszego zaspokojenia indywidualnych potrzeb beneficjentów
ostatecznych

w ramach

pozwalające

na

projektu

dodatkowe

zaplanowano

wsparcie

równieŜ

organizacji

doradztwo

pozarządowych,

poprzez poradnictwo księgowe, prawne, w zakresie źródeł finansowania,
PR, itp.
•

Z poradnictwa tego mogli skorzystać równieŜ inne członkowie organizacji
pozarządowych.

•

W projekcie przewidziano średnio 2 godziny/BO, w sumie 28 godzin.

•

Zrealizowano 9 godzin

DZIAŁANIE IV Święto organizacji
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•

W celu dodatkowego zmobilizowania organizacji pozarządowych do
aktywności i współdziałania załoŜono, iŜ organizacje z kaŜdego powiatu
zaplanują

i wspólnie

zrealizują

dwie

imprezy

(święta

organizacji

pozarządowych) dla swoich członków oraz sympatyków społeczności
lokalnych.
•

Konwencja wydarzeń zaleŜała od inwencji uczestników.

•

W efekcie zorganizowano dwa Święta Organizacji Pozarządowych:

Nazwa święta

Data

Miejsce

ZaangaŜowane

Program

organizacje

imprezy

Stowarzyszenie

- wymarsz św.

Bochniaków i

Mikołaja wraz

pozarządowych

Miłośników Ziemi

z orszakiem i

z terenu

Bocheńskiej,

kapelą z Bazyliki

powiatu

Stowarzyszenie na

św. Mikołaja,

bocheńskiego

Rzecz Osób

przemarsz

pn. „Klucze dla

Niepełnosprawnych orszaku na

św. Mikołaja”

i Przewlekle

Rynek

Chorych Ulka,

- powitanie św.

Bocheński Klub

Mikołaja przez

Abstynenta,

władze

Katolickie

powiatu i

Stowarzyszenie

miasta

Civitas Christiana

- przekazanie

Oddział Miejski

kluczy do bram

w Bochni

miejskich i

organizacji
pozarządowych
Święto
organizacji

06.12.09r.

Rynek
w Bochni

władzy przez
Burmistrza
Miasta Bochni
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- prezentacja
organizacji
pozarządowych
z terenu
powiatu
bocheńskiego
- część
artystyczna
przygotowana
przez
uczestników
projektu wraz
z dziećmi
Święto
organizacji
pozarządowych

13.12.09r.

Aula

Stowarzyszenie

Chrystusa Rodzina Kolpinga
Króla

Łoniowa,

- powitanie
uczestników
Święta
Organizacji

z terenu

w Brzesku Towarzystwo Domu

powiatu

Ludowego im. prof.

- prezentacje

brzeskiego pn.

F. Bujaka

organizacji

„Magia świąt –

w Maszkienicach,

biorących

powrót do

Stowarzyszenie

udział

tradycji”

Rehabilitacyjno –

w Święcie,

Kinezjologiczne

wykonywanie

„Zawsze Aktywni”

ozdób

w Brzesku,

choinkowych

Stowarzyszenie

- zabawy dla

Rodzina Kolpinga

dzieci

w Brzesku,

prowadzone

Regionalne

przez Famę,

Towarzystwo

występ zespołu

Miłośników Kultury

Niedźwiedzioki i
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Ludowej

Maszkieniczanie

w Niedźwiedzy

Wartością dodaną projektu była integracja środowisk lokalnych oraz
nawiązanie bliŜszej współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji
z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Rezultaty projektu:

Rezultaty twarde

Rezultaty miękkie

Cykl szkoleniowy ukończyło 12 osób,

Wzrosła świadomość roli NGO’s

przygotowując pracę zaliczeniowa

w środowisku lokalnym w zakresie

(10 osób otrzymało dyplomy).

aktywnej integracji i budowy kapitału
społecznego.

12 osób podniosło poziom wiedzy

Dzięki wspólnym działaniom (cykl

w zakresie poprawnego

szkoleń specjalistycznych oraz

funkcjonowania NGO’s, tj. prawa,

imprezy – święta organizacji

finansów i księgowości NGO’s,

pozarządowych) integracja i

współpracy z samorządami i innymi

współpraca pomiędzy NGO’s uległa

partnerami, źródeł finansowania,

zacieśnieniu.

planowania strategicznego
12 osób wzmocniło umiejętności
w zakresie rozwoju organizacji, tj.
poszukiwania partnerów,
wolontariuszy, współpracy,
przygotowania projektu i wniosku,
inicjowania nowych działań.

I) AKTYWNE ORGANIZACJE – SKUTECZNA INTEGRACJA - PROGRAM WSPARCIA
NGOS Z TERENU GMIN KRZESZOWICE I TRZEBINIA
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Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
BudŜet projektu: 50 000 PLN, ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Projekt był realizowany we współpracy ze urzędem Gminy Krzeszowice
i Urzędem Gminy w Trzebini

Cel projektu:

Celem

projektu

pozarządowych

była
z

terenu

profesjonalizacja
Gmin

przedstawicieli

Krzeszowice

i Trzebinia

organizacji
działających

w obszarze integracji społecznej.

Cele szczegółowe:
•

wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora
w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej,

•

wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału
NGOs w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy
kapitału społecznego.

Projekt

był

adresowany

do

przedstawicieli

lokalnych

organizacji

pozarządowych (członków, współpracowników, wolontariuszy) działających
w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
rozumianych jako: wsparcie dla młodzieŜy, rodzin ze środowisk ubogich lub
zagroŜonych patologią, osób wychodzących z nałogów, długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek powracających na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim, osób opuszczających zakłady karne, osób powyŜej
50 roku Ŝycia, mniejszości etnicznych itp.
W przedsięwzięciu uczestniczyli mieszkańcy Gmin Krzeszowice i Trzebinia

Działania:
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DZIAŁANIE I Promocja

Informacje na temat projektu umieszczane były na stronie internetowej
Fundacji

Biuro

Inicjatyw

Społecznych

www.bis-krakow.pl,

jak

równieŜ

Partnerów, a takŜe na stronie ngo.pl. W lokalnej prasie ukazały się 2 artykuły nt
realizacji przedsięwzięcia.

DZIAŁANIE II Cykl szkoleń

Realizacja
w Integracji

działania
oraz

rozpoczęła

rekrutacji

się

od

uczestników.

promocji
Rekrutacja

Szkoły

Aktywnych

miała

charakter

dwuetapowy: I etap – CV + zgłoszenie, II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli koordynator projektu oraz animator.
Dokonano wyboru 14 uczestników.

W ramach projektu został zorganizowany cykl szkoleń pod nazwą Szkoła
Aktywnych w Integracji.

Program:
Zjazd I

5 - 6 października 2009r.

1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji i współpraca z
samorządem (1DZ)
2. Zarządzanie zespołem w organizacji pozarządowej (1DZ)

Zjazd II

22 - 23 października 2009r.

3. Współpraca w środowisku lokalnym (1 DZ)
4. Planowanie w organizacji pozarządowej (1DZ)

Zjazd III

3 - 4 listopada 2009r

5. Praca metodą projektu (2DNI)

Zjazd IV

16 - 17 listopada 2009r.
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6. Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowej (1DZ)
7. Przykłady projektów dobrych praktyk (1DZ)

Zjazd V

1 - 2 grudnia 2009r.

8. Jak współpracować z wolontariuszami (1DZ)
9. Księgowość w organizacji pozarządowej (1DZ)

Dodatkowym warunkiem ukończenia Szkoły Aktywnych w Integracji było
przygotowanie przez kaŜdego uczestnika, przy wsparciu merytorycznym
eksperta, pracy zaliczeniowej

DZIAŁANIE III Doradztwo

Pomimo

częstego

informowania

przez

animatora

podczas

szkoleń

o moŜliwości korzystania z doradztwa w ramach projektu uczestnicy projektu
nie byli zainteresowani tą usługą.

DZIAŁANIE IV Święto Organizacji

22 listopada 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini (Osiedle ZWM)
odbyło się pierwsze z dwóch Świąt Organizacji Pozarządowych. Swoje stoiska
przygotowały m.in. Fundacja „Dobry Start"; Fundacja im. Brata Alberta;
Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej; Parafialny Zespół „Caritas" przy
Parafii pw. Św. Barbary w Krystynowie; Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Inwalidów „Radość"; Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia"; Trzebiński Klub
Demokratycznej Unii Kobiet, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa";
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor"; Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków - Koło Trzebinia; Polski Komitet Pomocy Społecznej; Maltańska
SłuŜba Medyczna; Małopolski Uniwersytet dla Dzieci oraz Komenda Hufca
ZHP im. ks. M. Luzara w Trzebini. Przedstawiciele Fundacji im. Brata Alberta
zorganizowali

pokaz

i warsztaty

lepienia

naczyń

z

gliny.

Członkowie
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Maltańskiej SłuŜby Medycznej przygotowali pokaz ratownictwa medycznego
z uŜyciem defibrylatora. Natomiast na stoisku Regionalnego Stowarzyszenia
Diabetyków moŜna było zbadać poziom cukru we krwi, a na stoisku
Stowarzyszenia

Miłośników

Ziemi

Trzebińskiej

„Cor"

publiczność

mogła

zapoznać się z publikacjami przedstawiającymi oraz opisującymi historię
Trzebini

i okolic.

Pokazy

były

przerywane

prezentacjami

organizacji,

przedstawieniem i działalności i zachętą do współpracy.

Święto Organizacji Pozarządowych w Gminie Krzeszowicach odbyło się 12
grudnia 2009r. i przybrało formę spotkania integracyjnego organizacji i osób
zainteresowanych, przy których równieŜ istniała moŜliwość połamania się
opłatkiem z okazji nadchodzących świąt. Miało ono miejsce w Zalasiu
w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Organizatorzy zadbali o część
artystyczną, którą prezentowały dzieci z miejscowej szkoły oraz lokalne koło
gospodyń wiejskich. W przerwach między artystycznymi pokazami, nastąpiła
prezentacja organizacji pozarządowych z tego regionu.

Osiągnięte rezultaty:
•

12 osób ukończyło cykl szkoleń

•

Powstało 12 prac zaliczeniowych

•

Uczestnicy projektu zorganizowali dwa Święta Organizacji Pozarządowych

Dzięki realizacji projektu 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych
podniosło poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i rozwoju
swoich NGO. Zorganizowanie Świąt Organizacji Pozarządowych przyczyniło
się do wzmocnienia świadomości znaczenia organizacji pozarządowych
w zakresie
działalności

aktywnej
NGOs

integracji
wśród

w środowiskach

mieszkańców.

Dzięki

lokalnych
realizacji

i promocji
projektu,
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w szczególności organizacji szkoleń i imprez z udziałem lokalnych organizacji,
wzrosła

integracja

NGOs.

Organizacje

pozarządowe

zdobyły

wiedzę

i doświadczenie pomagające im m.in. w budowaniu inicjatyw partnerskich,
co w znaczący sposób przyczyniło się do wzmocnienia ich potencjału.

J) INTEGRACJA PODMIOTÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ
ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DĄBROWA
TARNOWSKA

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL
BudŜet projektu w roku 2009 roku: 49 995,00 PLN ze środków dotacji
(wydatkowano kwotę 48 185,35 PLN, pozostała kwota w wysokości 1809,65
PLN)
Okres realizacji: 1 kwietnia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
Projekt ten był inicjatywą partnerską: realizowaną przez Fundację Biuro
Inicjatyw Społecznych z Krakowa – Lidera Projektu we współpracy z Urzędem
Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – Partnerem Projektu.
Zarządzanie projektem: z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
Koordynatorem Projektu była w okresie kwiecień 2009r.-czerwiec 2009 r. pani
Małgorzata Głuszak, zastępstwo pełniła Pani Ewa Chromniak, a następnie
funkcję koordynatora projektu przejęła pani Kinga Wójcik, która prowadziła
projekt do końca jego trwania (od sierpnia do grudnia 2009 roku).
Przedstawicielem ze strony Partnera Projektu był pan Włodzimierz Słomczyński.

Cele projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie skuteczności działań w zakresie
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie:

Cele szczegółowe:
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•

Rozwijanie długofalowej współpracy pomiędzy róŜnymi podmiotami
z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, działającymi w sferze rozwiązywania
problemów społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

•

Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji z terenu
gminy, zaangaŜowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy,

•

Wzmacnianie

świadomości

problemu

przemocy

i moŜliwości

jego

rozwiązania wśród mieszkańców środowiska lokalnego.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska,
działających

w obszarze

przeciwdziałania

zapobiegania

wykluczeniu

i zwalczania

społecznemu

m.in.

przemocy

instytucje

oraz

pomocy

społecznej, Policja, sąd, prokuratura, szkoły, ośrodki zdrowia, gminna komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, parafie,
Mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska,
W wyniku rekrutacji (oceny formalnej i merytorycznej) do udziału w projekcie
zakwalifikowano 33 osoby z 19 instytucji z terenu gminy. Zgodnie z załoŜeniami
uczestnicy projektu utworzyli dwie 20 osobowe grupy: partnerską i szkoleniową
(7 osób z grupy partnerskiej uczestniczyło równieŜ w grupie szkoleniowej).
Wszyscy uczestnicy przystępujący do udziału w projekcie zakończyli projekt,
zgodnie z załoŜeniami.

Działania:

DZIAŁANIE I Promocja projektu

Zorganizowano

seminarium

promocyjno-informacyjne

poświęcone

prezentacji projektu i rekrutacji potencjalnych uczestników - (IV 2009 roku),
Na
z

seminarium
terenu

gminy

zaproszono

59

przedstawicieli

Dąbrowa Tarnowska.

W

instytucji

efekcie

w w/w

i organizacji
seminarium
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uczestniczyło 38 przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu gminy Dąbrowa
Tarnowska,
Publikowano informacje dotyczące postępów w realizacji projektu na
stronach internetowych Lidera (25

informacji) i Partnera projektu

(23

informacje) w okresie IV - XII 2009 roku,
Promowanie projektu w mediach lokalnych (IV, X 2009 roku).

DZIAŁANIE II Budowanie partnerstwa

Odbyło się szkolenie z zakresu budowania partnerstwa dla przedstawicieli
instytucji

i organizacji

z terenu

gminy

Dąbrowa

Tarnowska

(definicja

partnerstwa, korzyści z pracy partnerskiej, identyfikacja i analiza kluczowych
partnerów, fazy rozwoju partnerstwa, bariery w tworzeniu partnerstwa,
narzędzia niezbędne do budowania partnerstwa, facylitacja spotkań
partnerskich, dokumenty partnerstwa - V 2009 roku)
Odbyły

się

warsztaty

przygotowującego

do

partnerskie
tworzenia

-

dla

partnerstwa,

uczestników
słuŜące

szkolenia

wypracowaniu

płaszczyzny współpracy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie, zasad współdziałania i komunikacji (6 spotkań warsztatowych/25
godz.: V, VI, IX, X, XI, XII 2009 roku - 5 spotkań zaplanowanych w ramach w/w
projektu i 1-dno spotkanie zrealizowane dodatkowo przez trenera dla
uczestników bezkosztowo); W ramach powyŜszych uczestnicy wykonali kilka
zadań:
a)

Przeprowadzili diagnozę problemu przemocy w środowisku lokalnym,

b)

Opracowali załoŜenia i cele do gminnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie,
c)

Przygotowali poradnik (wydrukowano 500 sztuk) i ulotki (wydrukowano

1000 sztuk) dotyczące problemu przemocy w rodzinie,
d)

Opracowali plan imprezy integracyjno-edukacyjnej dla mieszkańców

lokalnej społeczności.
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Liczba
Nr

Tytuł szkolenia

Termin

uczestników

Prowadzący

szkolenia
e)

Budowanie
partnerstwa
(2 dni, 2 x 8h)

f)

g)

h)

uczestników

Chromniak

19

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

17

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

17

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

19

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

15

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

17

mgr Ewa

uczestników

Chromniak

II warsztaty partnerskie

26.06.09r.

III warsztaty

IV warsztaty

V warsztaty
partnerskie

k)

15.05.09r.

28.05.09r.

partnerskie
j)

20

I warsztaty partnerskie

partnerskie
i)

14.05.09r.

09.09.09r.

12.10.09r.

25.11.09r.

mgr Ewa

VI warsztaty
partnerskie
(zrealizowane
dodatkowo,

11.12.09r.

w sposób
bezkosztowy)

DZIAŁANIE I Szkolenia specjalistyczne

W ramach w/w projektu odbył się cykl szkoleń przeznaczonych dla
pracowników

instytucji

i organizacji

zaangaŜowanych

w tworzenie

partnerstwa na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie (6
dni/42 godz.: V, VI, IX, X, XI 2009 roku) obejmujący:

57
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
Liczba
Nr

Tytuł szkolenia

Termin

uczestników

Prowadzący

szkolenia
1.

Prawne aspekty
22.05.09r.

20 osób

przemocy w rodzinie

17.11.09r.

18 osób

mechanizmy

15.06.09r.

18osób

mgr Iwona

przemocy

16.06.09r.

19osób

Wiśniewska

21.09.09r.

17 osób

22.10.09r.

17 osób

(2 dni, 2 x 6h)
2.

mgr

przeciwdziałania

Bogusław
Baranowski

Psychologiczne

(2 dni, 2 x 8h)
3.

Tworzenie lokalnego
systemu
przeciwdziałania
przemocy (1 dzień,

mgr Jerzy
Szczepaniec

6h)
4.

Procedury
postępowania
wobec przemocy

mgr Kamila
Bandurska

(1 dzień, 8h)

DZIAŁANIE IV Impreza dla mieszkańców

Instytucje i organizacje zaangaŜowane w budowanie partnerstwa na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie zorganizowały 04.10.2009 r.
integracyjno-edukacyjną dla mieszkańców gminy, w której udział wzięło
około 300 osób. Celem imprezy było uwraŜliwienie na problem przemocy
i upowszechnienie informacji na temat moŜliwości uzyskania wsparcia. Udział
w projekcie był bezpłatny. Koszty organizacji szkoleń i warsztatów, wydruku

58
www.bis-krakow.pl

sprawozdanie 2009
poradnika i ulotek oraz organizacji imprezy dla mieszkańców pokrył Lider
projektu, zgodnie z budŜetem i harmonogramem projektu.

Rezultaty projektu:

Rezultaty twarde

Rezultaty miękkie

Deklaracje partnerskie podpisane

Wzrosły umiejętności współpracy

przez 5 podmiotów z terenu gm.

podmiotów zaangaŜowanych

Dąbrowa Tarnowska, które przystąpiły w budowanie partnerstwa na rzecz
do partnerstwa lokalnego na rzecz

zapobiegania

zapobiegania i zwalczania przemocy

i zwalczania przemocy w rodzinie

w rodzinie.

w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

20 osób, (BO), które podniosły swoje

Nastąpił wzrost świadomości instytucji

kwalifikacje w zakresie zapobiegania

partnerskich na temat współpracy

i zwalczania przemocy w rodzinie,

strategicznej w zakresie

ukończyły cykl szkoleń

przeciwdziałania przemocy.

specjalistycznych.
U 20 przedstawicieli instytucji

Zainicjowane partnerstwa lokalne

zaangaŜowanych w budowanie

przyczyniły się do wzmocnienia

partnerstwa wzrosła wiedza nt.

integracji słuŜb, a co za tym idzie, do

problemu przemocy

zwiększenia efektywności działań

(informacja wynikająca z ankiet

podejmowanych

wypełnianych po szkoleniach).

w przyszłości na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie.

Wzrosła wiedza mieszkańców nt.

Zainicjowane partnerstwo

zjawiska przemocy w rodzinie oraz

spowodowało poszerzenie obszarów

zadań

współpracy w krótkiej perspektywie

i kompetencji poszczególnych

czasowej. Dzięki temu nabyte

instytucji środowiska lokalnego, (280

umiejętności budowania partnerstwa

poradników dot. zjawiska przemocy

zostały wykorzystane w praktyce.

rozdanych na imprezie integracyjno-
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edukacyjnej).
Opracowano 1 raport zawierający

Nastąpił wzrost świadomości na

diagnozę problemu przemocy

temat problemu przemocy u

w społeczności lokalnej w/w Gminy.

mieszkańców Gminy Dąbrowa

Opracowano 1 projekt Gminnego

Tarnowska.

Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Dąbrowa
Tarnowska (projekt zawiera załoŜenia
i cele strategiczne)

K) KIERUNEK WSPÓŁPRACA- CZAS NA PIERWSZY KROK

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
BudŜet projektu: 15 400 PLN, w tym 15 000 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 kwietnia 2009 r. - 30 listopada 2009 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie gotowości krakowskich organizacji
pozarządowych do współpracy poprzez próbę zainicjowania porozumienia
wewnątrzsektora.

Działania:

DZIAŁANIE I Spotkania organizacji

1lipca Fundacja BIS zorganizowała w Krakowie pierwsze spotkanie organizacji
zainteresowanych

budowaniem

Spotkanie

charakter

miało

porozumienia

pilotaŜowy

-

NGOs

słuŜyło

z Gminy

Kraków.

prezentacji

pomysłu

budowania porozumienia, konsultacji jego załoŜeń, obaw oraz propozycji
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aktywnego włączenia obecnych organizacji do planowanych działań.
W spotkaniu

wzięło

udział

36

osób

–

przedstawicieli/lek

organizacji

pozarządowych działających na terenie Krakowa. Następnie odbyły się
kolejne spotkanie organizacji zainteresowanych budowaniem porozumienia.
W sumie w okresie realizacji projektu odbyło się pięć spotkań grupy
inicjatywnej (1 07, 3 09, 6 10, 24 11 2009r.).

DZIAŁANIE II Szkolenie dla organizacji zainteresowanych współpracą

W celu zwiększenia poziomu wiedzy oraz wzmocnienia motywacji do
współpracy 14 listopada odbyło się jednodniowe szkolenie dotyczące
zagadnień istotnych z punktu widzenia budowania porozumienia NGOs.
W trakcie szkolenia rozmawialiśmy o płaszczyznach i formach współpracy
wewnątrz porozumienia oraz moŜliwościach współdziałania organizacji
z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rezultaty :

Organizacje uczestniczące w spotkaniach po dyskusji zdecydowały, Ŝe
zacieśnianie współpracy między organizacjami jest strategiczną kwestią dla
rozwoju sektora. Zdecydowano równieŜ, Ŝe porozumienie powinno mieć (na
początek) nieformalną i otwartą formułę oraz, Ŝe będzie łączyć we
współpracy organizacje pozarządowe działające na terenie Krakowa.
Ponadto, na spotkaniach organizacje dokonały diagnozy potrzeb III sektora
w Krakowie oraz sformułowały następujące cele współpracy:
1. reprezentacja organizacji pozarządowych w kontaktach z samorządami
i administracją publiczną, jak równieŜ wypracowanie jednolitej płaszczyzny
współpracy organizacji pozarządowych z organami administracyjnymi.
2. integracja

środowiska

organizacji

pozarządowych,

co

oznacza

rozpoznanie działalności organizacji wchodzących w skład Porozumienia, jak
równieŜ rozwijanie między organizacjami szeroko pojętej współpracy,
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3. wzajemne wspieranie się członków Porozumienia oparte na informacji,
edukacji i wymianie doświadczeń;

Ustalono równieŜ nazwę porozumienia: Krakowskie Porozumienie Organizacji
Obywatelskich oraz wyłoniono dwa zespoły robocze: grupę ds. dzieci
i rodziny oraz grupę ds. trudnych. Przedstawiciele grupy ds. trudnych we
współpracy z koordynatorką projektu opracowali propozycje deklaracji
i regulaminu współpracy.

PROJEKTY PARTNERSKIE BIS

A) DOBRE PRAKTYKI WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowego EOG i Norweski Mechanizm
Finansowy w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych, Komponentu III
Równe szanse i integracja społeczna.
BudŜet projektu: 322 433 zł PLN, w tym 290 189 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 sierpnia 2008 r. - 30 września 2009 r.
Projekt jest wynikiem inicjatywy i twórczej, partnerskiej współpracy dwóch
organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL z Warszawy oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
z Krakowa.
Cele projektu:

Popularyzacja

idei

współpracy

partnerskiej

poprzez

upowszechnianie

przykładów dobrych praktyk.

Działania:
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•

Cel projektu został zrealizowany poprzez jakościowe badania pięciu
wybranych partnerstw:

•

Partnerstwo w obszarze kultury Szlak Reszków budowane wokół Ośrodka
Kultury w Częstochowie,

•

Grupę

Partnerską

Krzemienny

trójsektorową na rzecz

prezentujące

Krąg

zrównowaŜonego rozwoju

współpracę

danego

obszaru

geograficznego,
•

Federację Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniegoprzykład współpracy branŜowej, jednosektorowej,

•

Centrum Animacji Społecznej Horyzonty w Tarnowie - Lokalna Organizacja
Grantodawcza, która wokół prowadzonej działalności grantodawczej
animuje współpracę partnerską na wielu poziomach (funkcjonalne
zastosowanie partnerstwa).

W wyniku procesu badawczego opracowano studia przypadków dobrych
praktyk,

oraz

sformułowano

rekomendację

dot.

inicjowania

i rozwoju

współpracy partnerskiej. Na zakończenie projektu został opracowany raport
z badań

–

Pomiędzy

toŜsamością

a skutecznością.

Dobre

praktyki

społecznego konstruowania partnerstw.

B) OPIEKA REGIONALNA W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

Realizator Programu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL
Zadania wykonywane przez Fundację BIS:
Opieka

regionalna

nad

8

grupami

szkoleniowymi

w ramach

zadań

Stowarzyszenia CAL realizowanych w Programie Rozwoju Bibliotek
Okres realizacji: 1 października 2009 r. - 30 września 2010 r.

Działania:
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DZIAŁANIE I Podział grup bibliotecznych, wybór ośrodków szkoleniowych,
dobranie trenerów do grup

Po zapoznaniu się z lokalizacją bibliotek, ilością zgłoszonych uczestników oraz
zasobami

kadrowymi,

opiekunki

regionalne

dokonały

następującego

podziału grup bibliotecznych (według bibliotek wiodących):
1. Tuchów

i Ryglice

–

trenerka

M.

Świergolik;

Ośrodek

Szkoleniowo-

Wypoczynkowy RoŜnów.
2. Chrzanów i Kęty – trenerka E. Chromniak; Hotel Korona, Lanckorona.
1. Chrzanów – trenerka A. Miodyńska; Hotel Korona, Lanckorona.
2. Brzeszcze i Sucha Beskidzka – trenerka A. Hałoń; Hotel Korona, Lanckorona.
3. Stary Sącz i Biały Dunajec – trenerka E. Chromniak; Dworek Gorce,
Kamienica.
4. Brzesko – trenerzy P. Henzler, L. Chotkiewicz; Hotel Pod Kamieniem, Lipnica
Górna.
5. Krynica Zdrój i Kamienica – trenerka A. Miodyńska; Dworek Gorce,
Kamienica.
6. Proszowice i Gnojnik – trenerzy J. Gralczyk, M. Wójcik; Hotel Pod
Kamieniem, Lipnica Górna.
Stosownie do moŜliwości trenerów i sugestii bibliotekarzy oraz koordynatorki
w Stowarzyszeniu CAL zostały ustalone terminy szkoleń bibliotecznych.

DZIAŁANIE II Udział w spotkaniach i szkoleniach

24 września 2009 roku odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
spotkanie informacyjne dla finalistów I rundy Programu Rozwoju Bibliotek.
Opiekunka regionalna przedstawiła na nim informacje dotyczące szkoleń, ich
tematyki, lokalizacji i proponowanych terminów.
5 października 2009 roku opiekunki wzięły udział w spotkaniu w Warszawie, na
którym został szczegółowo omówiony Program Rozwoju Bibliotek oraz
zadania opiekuna regionalnego. Ponadto jedna z opiekunek wzięła udział
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w szkoleniu wyjazdowym dla trenerów, na którym zostały przepracowane
poszczególne moduły szkoleń bibliotecznych.

DZIAŁANIE III Realizacja I modułu szkoleń dla 5 grup

W grudniu 2009 roku zostały zrealizowane szkolenia z I modułu dla 5 grup
bibliotecznych. Bibliotekarki i bibliotekarze w duŜej mierze odbierali szkolenia
pozytywnie, szczególnie ceniąc sobie warsztatową formę zajęć.

Ponadto opiekunki na bieŜąco odpowiadały na zapytania i prośby bibliotek,
pośredniczyły między bibliotekami a trenerami, potwierdzały zamówienia
w ośrodkach, kontaktowały się z koordynatorem w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej i raportowały przebieg szkoleń koordynatorce w Stowarzyszeniu
CAL.
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