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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 zrównoważonego rozwoju regionów.
e) Rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.
f) Profesjonalizacja trzeciego sektora.
g) Zacieśnienie współpracy partnerskiej w tym międzysektorowej i międzynarodowej.
h) Wzmocnienie integracji europejskiej i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

2. Dane teleadresowe / adres siedziby i biura: ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków
3. Zarząd / Ewa Chromniak – Prezeska Zarządu; Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Anna Pasieka, Tomasz
Otko – Członkowie Zarządu

4. Pracownicy i współpracownicy / Julia Chojnacka, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Małgorzata
Ćwiżewicz, Witold Ekielski, Małgorzata Głuszak, Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Robert Kowalski, Mateusz
Łatka, Anna Mazgaj, Barbara Mirochna, Lidia Mostek, Tomasz Otko, Anna Pasieka, Paweł Pasieka, Anna
Rodacka, Bartosz Rodacki, Sylwia Sajak, Bernadeta Sędrak-Legut, Anna Sobczyk-Turek, Joanna Spuła.
Wolontariat / Olga Gulla, Jarosław Jędrzejczyk, Alicja Kuna, Elżbieta Madej, Marta Libiszewska, Paulina
Owsińska,

5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2010 roku / Fundacja BIS jako
jedyna organizacja z województwa małopolskiego należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, która w oparciu o wypracowywane od ponad 10 lat standardy wspiera rozwój polskiego
sektora pozarządowego. Fundacja jest członkiem Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej –
jedynego w Polsce, który łączy organizacje zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej. BIS podejmuje
również kroki na rzecz rozwoju współpracy wewnątrz i międzysektorowej w regionie.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych tworzy zespół ludzi, który działa na rzecz rozwoju III Sektora. Misją
Fundacji BIS jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Pomaga organizacjom
pozarządowym i grupom nieformalnym jak efektywniej działać i realizować swoje pomysły.
Realizowane w 2010 roku programy / projekty: SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
(SAPES); SAMORZĄDOWA AKADEMIA WSPÓŁPRACY (SAW); MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH (MOWOP) pozwoliły organizacjom oraz grupom nieformalnym nieodpłatnie otrzymać
wiedzę i nabyć niezbędne umiejętności, między innymi: zarządzania organizacją, możliwości finansowania
działań obywatelskich, pracy metodą projektów, współpracy z otoczeniem czy zarządzania finansami.
Prowadzone szkolenia, konsultacje, wsparcie animatorów przekładają się na konkretne umiejętności
przedstawicieli małopolskich organizacji. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy, porady księgowe i formalno-prawne
przyczyniają się do wzrostu stabilności organizacji. Część działań służyła rozwojowi społeczności lokalnych.
W listopadzie 2010 otwarte zostały dwa biura regionalne Fundacji BIS w Oświęcimiu i Zakopanem –
MAŁOPOLSKICH OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (MOWES). Dążymy do tego, aby problemy
społeczne rozwiązywane były przy zaangażowaniu różnych instytucji działających na tym samych polu, w tym
samym celu. Fundacja promuje model pracy partnerskiej, gdzie instytucje samorządowe, organizacje
pozarządowe czy grupy nieformalne wspólnie wypracowują pomysły na lepsze życie w swoim otoczeniu.
Animujemy te grupy – czyli pomagamy diagnozować i określać zasoby lokalne, pokazujemy przykłady jak można
je wykorzystać. W ten sposób chcemy budzić aktywność społeczną i dążymy do sytuacji, w której społeczności
lokalne będą same rozwiązywały swoje problemy.
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Fundacja BIS od 2009 roku animuje integrację środowiska krakowskich organizacji pozarządowych. Działalność
ta zaowocowała powołaniem w 2010 roku Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich (KPOO),
którego Fundacja BIS - obok czternastu innych krakowskich NGO’s – była współinicjatorką. Porozumienie opiera
się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa.
Przedstawiciele Fundacji włączają się w budowanie relacji III Sektora z administracją samorządową, poprzez
działania edukacyjne oraz aktywny udział w pracach Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego.
Od września 2010 roku działa przy Fundacji REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU. Celem jego jest
pośredniczenie między wolontariuszem a organizacjami pozarządowymi poszukującymi osób, które chcą
wesprzeć ich działania, pomóc innym, zdobyć doświadczenie. Zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe
informacje na stronie www.wolontariat.org.pl/krakow.
Ponadto Fundacja wzięła udział w programie CENTRUM PRO BONO, którego głównym celem jest pośrednictwo
w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi.

6. BIS w liczbach:
Liczba zrealizowanych projektów
10
Liczba kompleksowych cykli szkoleń
12
Liczba dni szkoleniowych
204
Ilość godzin udzielonych porad
503
Liczba seminariów
52
Liczba konferencji
1
Inne wydarzenia:
• 3 września 2010 V Piknik Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu, podczas pikniku na
stoisku MOWOP została przedstawiona działalność Ośrodka.
• 5 grudnia 2010 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, spotkanie integracyjne
wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych współpracujących z RCW poprzedzone
zostało odbywającą się na terenie starego Miasta Krakowa grą miejską „Mania pomagania zaraź się wolontariatem”.

7. Opis zrealizowanych projektów /

BUDZIMY AKTYWNOŚĆ I ROZWIJAMY KOMPETENCJE
MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI

Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Budżet projektu w roku 2010:
188 810,00 PLN + 13 422,00 PLN wkład własny

Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 - 30 października 2010
CELE PROJEKTU:
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych w Małopolsce
poprzez następujące cele szczegółowe:
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•
•
•

wzmocnienie kompetencji ok. 400 małopolskich organizacji pozarządowych, w szczególności młodych
stażem 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 NGO’s w regionie;

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja projektu
Działania prowadzone było w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 października 2010. poprzez podstronę
http://www.bis-krakow.pl/aktualne-projekty/budzimy-aktywnosc.html?layout=default gdzie zamieszczane są
bieżące informacje dotyczące projektu. Projekt jest też promowany poprzez BISLetter – elektroniczny
newsletter wydawany przez Fundacje Biuro Inicjatyw 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.
DZIAŁANIE II / Szkoły Liderów NGO i Coaching – poziom podstawowy i zaawansowany
W roku 2010 została zorganizowana Szkoła Liderów na poziomie podstawowy. Działanie było realizowane od
lutego 2010 do lipca 2010. Zajęcia odbywały się w Krakowie i obejmowały 10 dni szkoleniowych, w zajęciach
brało udział 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Rekrutacja do Szkoły Liderów była trzy etapowa.
Szkolenia w ramach Szkoły Liderów:
Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa (26.03.2010)
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i dobre praktyki (27.03.2010)
Zarządzanie organizacją – budowa strategii rozwoju (9-10.04.2010)
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej (14.05.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (15.05.2010)
Zarządzanie cyklem projektu (28-29.05.2010)
Zarządzanie cyklem projektu (budżet) (18.06.2010)
Źródła finansowania działalności organizacji (19.06.2010)
Warunkiem zaliczenia Szkoły Liderów było uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej.
Uczestnicy Szkoły Liderów skorzystali z 57 godzin doradztwa (na uczestnika przypadało średnio po 3 godziny,
ale kilka osób skorzystało z większej liczby godzin). Powstało 18 prac zaliczeniowych przygotowanych przez 18
osób, reprezentujące 17 organizacji pozarządowych. Z przebiegu Szkoły Liderów opiekunka przygotowała
raport.
DZIAŁANIE III / Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych i coaching - realizacja w 2009 roku.
DZIAŁANIE IV / Seminaria dla organizacji pozarządowych
Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 roku w sześciu
miejscowościach.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Zembrzyce 28.05.2010)
Zagadnienia księgowe organizacji – rozliczanie dotacji (Klucze 16.06.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Chrzanów 21.06.2010)
Współpraca w środowisku lokalnym (Głogoczów 25.06.2010)
Zagadnienia księgowe – rachunkowość w organizacji pozarządowej (Dobczyce 7.07.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Czernichów 26.08.2010)
W seminariach wzięło udział 79 przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, reprezentujących 52
organizacje pozarządowe.
DZIAŁANIE V / Szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych
Szkolenia otwarte zostały przeprowadzone w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i październiku
2010 roku w dziesięciu miejscowościach. Łącznie było to 15 szkoleń trwających 21 dni szkoleniowych. W roku
2010 zrealizowano 19 dni szkoleń przewidzianych w budżecie oraz wykonano 2 dni szkoleń zaległe z 2009 roku.
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Przygotowanie projektu i wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego (Kraków 24-25.04.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
(Niepołomice 5-6.05.2010)
Przygotowanie projektu i wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego (Krzeszowice 13-14.05.2010)
Podstawowe źródła finansowania działań organizacji pozarządowych - przegląd grantodawców
(Zielonki 21.05.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
(Miechów 24-05.06.2010)
Budowa strategii rozwoju organizacji (Czernichów 28.06.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Kraków 28.06.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (Kraków 8-9.07.2010)
Przygotowanie projektu i wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego (Czernichów 13-14.07.2010)
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej (Kraków 22.07.2010)
Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy? (Dobczyce 19.08.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
(Wadowice 12.10.2010)
Prowadzenie biura i księgowości organizacji pozarządowej (Kraków 14.10.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Oświęcim 16.10.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Nowy Targ 20.10.2010)
Odbyło się 21 dni szkoleniowych (1 dzień - 8 godzin dydaktycznych tj. 45minut), które składały się na 15
szkoleń. W szkoleniach wzięły udział 231 osoby, ze 177 organizacji pozarządowych.
DZIAŁANIE VI / Mobilny Punkt Doradczy i doradztwo specjalistyczne
Zgodnie z ofertą z zaplanowanych 22 dyżurów doradczych dla organizacji pozarządowych, udało się zrealizować
19 dyżurów doradczych. Dyżury były realizowane w miesiącach: marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, we
wrześniu i październiku 2010 roku.
Mobilne Punkty Doradcze: Brzesko (10.03.2010), Bochnia (27.04.2010), Libiąż (11.05.2010), Rabka – Zdrój
(7.06.2010), Nowy Targ (29.06.2010), Oświęcim (29.06.2010), Rabka–Zdrój (14.07.2010), Głogoczów
(20.07.2010), Jaroszowice (22.07.2010), Skawina (21.09.2010), Głogoczów (23.09.2010) Kraków (28.09.2010),
Alwernia (7.10.2010), Dobczyce (11.10.2010), Zawoja (12.10.2010), Chrzanów (13.10.2010), Wola Radziszowska
(13.10.2010), Książnice Wielkie (28.10.2010), Skawina (28.10.2010). Z doradztwa w Mobilnych Punktach
Doradczych skorzystało 115 przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących 71
organizacje pozarządowe.
Doradztwo specjalistyczne (konsultacje): obejmowało głównie następujące zakresy: źródła finansowania NGO;
przygotowanie projektu i wniosku o dotację; zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie
dokumentów do rejestracji organizacji, status OPP); księgowość NGO; zasady realizacji projektu; zasady
rozliczania dotacji. Zrealizowano 244 godzin doradztwa specjalistycznego, z czego 57 godzin w ramach Szkoły
Liderów NGO poziom podstawowy oraz 187 godzin w ramach doradztwa specjalistycznego ogólnego.
Zrealizowano zaległe doradztwo za 2009 rok (16,5 godziny) oraz w związku z niezrealizowaniem 8 Mobilnych
Punktów Doradczych, w ramach rekompensaty uczestnikom projektu, zrealizowano dodatkowo 40,5 godziny
doradztwa (finansowane było z wkładu własnego). Z doradztwa skorzystało 96 osób reprezentujące 84
organizacje pozarządowe.
DZIAŁANIE VII / Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych
W ramach projektu działał Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych. Punkt Informacyjny działał od
poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, jaki i popołudniowych. W Punkcie dostępne były
materiały informacyjne dla organizacji pozarządowych. Udzielono 190 informacji klientom Punktu.
DZIAŁANIE VIII / Współpraca z Samorządem
Celem działania VIII było rozwijanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacji
pozarządowymi poprzez wspólną pracę nad programami współpracy. Działanie było realizowane przez partnera
projektu Stowarzyszenie OPUS. W ramach tego działania planowano udział 5 samorządów. Ostatecznie w
działaniu wzięły udział 4 samorządy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe
w Myślenicach, Urząd Miasta Tarnowa i Urząd Gminy Brzeszcze. Z uwagi na powódź, która wystąpiła w maju i
czerwcu 2010 roku z udziału w Działaniu musiał wycofać się Urząd Miasta Brzeszcze, było to spowodowane
zaangażowaniem się w walkę z żywiołem oraz usuwaniem jego skutków. Urząd Marszałkowski Województwa
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Małopolskiego uczestniczył w działaniu po zatwierdzeniu aneksu do wniosku o dofinansowanie. Z planowanych
6 spotkań konsultacyjnych odbyły się tylko 3, było to spowodowane późnym upublicznieniem przez UMWM
projektu programu współpracy Województwa na rok 2011. Spotkania odbyły się w Krakowie (15 i 17 września
2010) i Nowym Sączu (16 września 2010). Pozostałe spotkania były planowane na 1-3 września 2010, miały one
się odbyć w Oświęcimiu, Tarnowie i Nowym Targu. W spotkaniach wzięły udział łącznie 53 osoby. W obu
samorządach odbyło się 5 z planowanych 6 spotkań. Nie odbyło się ostatnie seminarium zakańczające cykl
spotkań z uwagi na przeciągające się prace nad programami współpracy na rok 2011. W spotkaniach łącznie
wzięło udział 139 osób, reprezentujących 73 organizacje pozarządowe. Podczas spotkań, które odbywały się
przy pomocy lokalnych samorządów przedstawiciele organizacji w nich uczestniczący oraz przedstawiciele
samorządu starali się wypracować program współpracy na rok 2011.
DZIAŁANIE IX / Podniesienie kompetencji zespołu fundacji BIS - Planowanie strategiczne w organizacji
pozarządowej - realizacja w 2009 roku.
DZIAŁANIE X / Monitoring i ewaluacja projektu
Po każdym seminarium, szkoleniu otwartym, szkoleniu w ramach Szkoły Liderów uczestnicy wypełniali ankietę
ewaluacyjną. Powstał raport ze Szkoły Liderów NGO.

REZULTATY:
- promocja / podstrona internetowa projektu, informacje na małopolskim portalu www.malopolskie.ngo.pl, w
newsletterze portalu www.ngo.pl – ok. 40, na stronach internetowych samorządów lokalnych – ok. 20
- Szkoła Liderów NGO i coaching / zrealizowanie 1 cyklu szkoleniowego (Szkoła Liderów), 10 dni szkoleń w
ramach Szkół Liderów NGO, objęcie wsparciem szkoleniowym – 20 przedstawicieli małopolskich NGO, 18 prac
zaliczeniowych
- 57 h wsparcia dla uczestników „Szkoły” – coaching
- raporty z ewaluacji „Szkoły”
- seminaria dla organizacji pozarządowych
- 6 seminariów
- udział 79 przedstawicieli organizacji pozarządowych
- szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych
- 15 szkoleń dwu i jednodniowych trwających 21 dni szkoleniowych
- 231 uczestników szkoleń- przedstawicieli małopolskich NGO’s
- Mobilny Punkt Doradczy i doradztwo specjalistyczne
- 19 dyżurów ekspertów w ramach Mobilnego Punktu Doradczego
- zrealizowano 187 h doradztwa specjalistycznego
- 155 organizacji skorzystało ze wsparcia podczas dyżurów i doradztwa specjalistycznego
- Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych
- udzielono 190 Informacji
- współpraca z Samorządem
- 3 Samorządy (gmin i /lub powiatów) objętych działaniem
- 13 spotkań dotyczących konsultacji programów współpracy
- 139 uczestników spotkań reprezentujących sektor pozarządowy i samorządowy
- 474 małopolskich organizacji pozarządowych objętych wsparciem z 14 powiatów województwa
małopolskiego / 3 programy współpracy skonsultowane w lokalnym środowisku pozarządowym
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SAMORZĄDOWA AKADEMIA WSPÓŁPRACY
Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweski Mechanizm Finansowy oraz
budżet Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Komponent I: Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie
Partner projektu: Województwo Małopolskie

Zrealizowany budżet projektu: 239 661,77 PLN, w tym 214 702,97 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 01.11.2009 – 31.10.2010
CELE PROJEKTU:
Wzmocnienie jakości współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa
małopolskiego z organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe:
- wzmocnienie kompetencji 14 samorządowców w zakresie współpracy z NGO’s
- zwiększenie świadomości małopolskich samorządów w zakresie wagi współpracy z NGO’s
- podniesienie poziomu świadomości i wiedzy ok. 140 przedstawicieli lokalnych NGO’s w zakresie możliwości
współpracy z JST

DZIAŁANIA: (zrealizowane w 2010 roku)
DZIAŁANIE I / Rekrutacja do Samorządowej Akademii Współpracy (SAW)
W styczniu i lutym została przeprowadzona rekrutacja do SAW, która zakończyła się ostatecznie
zrekrutowaniem grupy 14 samorządowych koordynatorów do spraw współpracy z NGO z następujących JST:
Starostwo Powiatowe w Bochni, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Wieliczce,
Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Urząd Miasta Bochnia, Urząd Miasta Jordanowa, Urząd Miasta Krakowa,
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Urząd Gminy Liszki, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Urząd Gminy
Raciechowice, Urząd Miasta Trzebinia, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka oraz Urząd Miasta Zakopane.
DZIAŁANIE II / Samorządowa Akademia Współpracy (SAW) – cykl szkoleniowy dla uczestników
W okresie od III do IX 2010 roku został zrealizowany cykl szkoleniowy dla uczestników SAW, który objął
następującą tematykę:
• Miejsce i rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego (16 h
szkoleniowych), prowadzący: Z. Wejcman
• Aspekty prawne współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (16 h szkoleniowych),
prowadzący: Ł. Waszak
• Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce (16 h szkoleniowych), prowadząca: J.
Krasnodębska
• Praktyczne aspekty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz partnerstwa lokalne.
Dobre praktyki we współpracy partnerskiej – (32 h szkoleniowe), prowadzący: J. Boczoń
• Trzydniowa wizyta studyjna na Pomorzu / wizyta objęła następujące tematy: Centra wsparcia
organizacji pozarządowych prowadzone przez NGO i przez samorządy, Dobre praktyki we współpracy z
organizacjami pozarządowymi na przykładzie Powiatu Kartuskiego, Gdańskie przykłady partnerstwa
społecznego i doświadczenia współpracy JST-NGO
Przez cały czas trwania cyklu grupą opiekował się opiekun merytoryczny, do którego zadań należało m.in.
dobieranie odpowiedniej tematyki zajęć do potrzeb szkoleniowych uczestników, konsultowanie z uczestnikami
prac domowych oraz monitorowanie poziomu zadowolenia uczestników z udziału w cyklu szkoleniowym.
Ponadto zostało zorganizowane 1 jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli władz samorządowych z JST
biorących udział w SAW pt. „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w świetle nowelizacji
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazywanie zadań samorządu do realizacji
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organizacjom pozarządowym oraz budowanie kultury kontraktu i partnerstwa.” poprowadzone przez
J.Boczonia.
DZIAŁANIE III / Działania lokalne
W okresie od maja do października 2010 roku prowadzone były działania lokalne w samorządach
uczestniczących w SAW:
• 12 seminariów informacyjnych dla organizacji pozarządowych zachęcających je do zapoznania się i
aktywnego włączania w proces konsultacji programu współpracy NGO-JST
• 11 szkoleń nt. współpracy JST-NGO odpowiedzialnych za współpracę JST-NGO. Tematyka szkoleń
objęła m.in.: diagnozę potrzeb społeczności lokalnych, analizę SWOT współpracy organizacji
pozarządowych z samorządem, podstawy prawne współpracy samorządu z organizacjami oraz
wypracowanie rekomendacji do programu współpracy na rok 2011
• 23 seminaria konsultacyjne i 1 szkolenie w Krakowie. Tematyka spotkań bazowała w większości
przypadków na materiale wypracowanym podczas szkoleń JST-NGO, a zwłaszcza na pogłębionej
analizie rekomendacji do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok i
wyznaczeniu obszarów priorytetowych we współpracy.
DZIAŁANIE IV/ Konferencja podsumowująca
18 października 2010 roku została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu SAW pn.
„Praktyka współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Projekty wybranych
rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Wzięło w niej udział 52 przedstawicieli władz samorządowych z terenu województwa małopolskiego. Na
konferencji gościła m.in. Pani Marta Żołędowska, przedstawicielka Departamentu Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która zaprezentowała nowelizację ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz wybrane projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących wzoru oferty,
umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

REZULTATY:
- 14 pracowników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z NGO zostało objętych Samorządową
Akademią Współpracy;
- 12 uczestników Akademii ukończyło kompleksowy cykl szkoleń
- 3-dniowa wizyta studyjna dot. dobrych praktyk współpracy JST-NGO
- 10 dodatkowych przedstawicieli samorządów zostało objętych 1-dniowym szkoleniem w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi;
- 14 samorządów terytorialnych zostało objętych działaniami lokalnymi Samorządowej Akademii Współpracy:
- odbyło się 15 dni szkoleniowych dot. współpracy JST-NGO, w których wzięło udział 253 przedstawicieli NGO i
28 przedstawicieli samorządów
- odbyło się również 35 spotkań warsztatowych (seminaria informacyjne i seminaria konsultacyjne), w których
wzięło udział 556 przedstawicieli NGO i 34 przedstawicieli samorządów
- 1 konferencja – 52 uczestników.

SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Budżet projektu w roku 2010: 312 053,98 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.03.2012
CELE PROJEKTU:
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Celem projektu była wsparcie sektora ekonomii społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych oraz
zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację środowisk wiejskich.
Cele szczegółowe:
- wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania organizacjami, w
szczególności ekonomizowania ich działalności,
- aktywizacja w lokalnych społecznościach wiejskich poprzez tworzenie nowych podmiotów ekonomii
społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych,
- wzrost zaangażowania lokalnych partnerów w ich wsparcie, poprzez tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz
ekonomii społecznej,
- zwiększenie umiejętności i prawidłowości prowadzenia księgowości w nowo powstałych podmiotach
ekonomii społecznej z terenu Małopolski.
Projekt był adresowany do:
- reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej z terenu Małopolski w szczególności organizacji
pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym zwłaszcza organizacji
pozarządowej.

DZIAŁANIA:
ZADANIE I / Zarządzanie i promocja
W ramach zarządzania projektem realizowane były bieżące zadania związane z organizacją działań,
monitoringiem realizacji harmonogramu rzeczowego i finansowego projektu oraz sprawozdawczością.
W ramach działań promocyjnych przygotowano podstroję projektu oraz zamieszczano informację o bieżących
działaniach. Informacje o realizowanych działaniach znalazły się również na stronach internetowych m.in.
informacyjnych dla organizacji pozarządowych, stronach jednostek samorządu terytorialnego, stronach
lokalnych organizacji i instytucji.
W ramach promocji zamieszczono informacje o projekcie w prasie lokalnej. Przeprowadzono 9 spotkań
informacyjnych dotyczących Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej oraz nawiązano współpracę z
Lokalnymi Grupami Działania.
Opracowano i wydrukowano materiały informacyjne i promocyjne m.in. ulotki, plakaty, teczki, notesy,
długopisy.
ZADANIE II / Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla PES
Celem działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego było udzielane wsparcia informacyjne osobom i
organizacjom w zakresie prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej. Zrealizowano 83,25 godzin
konsultacji specjalistycznych dotyczących między innymi zagadnień prawnych, księgowych, źródeł finansowania
działalności PES, planowania i zakładania PES, marketingu i promocji w PES. W 2010 roku w konsultacjach
wzięło udział 22 organizacje pozarządowe oraz 5 osób fizycznych zainteresowanych założeniem nowego
podmiotu.
ZADANIE III / Uniwersytet Przedsiębiorczości Społecznej
Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES):
Celem programu jest przygotowanie organizacji pozarządowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, jako dodatkowego źródła finansowania działalności. W roku 2010 rozpoczęto realizację I edycji
programu. Przeprowadzono rekrutację - do udziału zakwalifikowano 15 uczestników reprezentujących 11 PES.
W ramach cyklu przeprowadzono dwa spośród przewidzianych w programie szkoleń: „Wstęp do ekonomii
społecznej” (15-16.10.2010, prowadzący: Damian Dec, 16h, udział 14 ucz. I 2 os. kadry, wyjazdowe- Ochotnica
Dln) oraz „Planowanie i zarządzanie finansami” (10-11.12.2010, prowadząca; Joanna Krasnodębska, 16h, udział
13 ucz. i 2 os. kadry, Kraków). Uczestnicy wzięli także udział w w wizycie studyjnej, w ramach której poznali
przykłady dobrych praktyk – organizacji działających w Bielsko-Białej i Cieszynie (18-20.11.2010, udział 11 ucz i
2 os kadry).
Kuźnia Profesjonalistów (KP):
W ramach działania prowadzone są otwarte szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, których
celem jest wsparcie organizacji w różnych obszarach jej funkcjonowania oraz przygotowanie do
ekonomizowania działalności. W 2010 roku przeprowadzono 9 szkoleń w tym 2 dwudniowe i 7 jednodniowych
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dotyczących tematyki: przedsiębiorczości społecznej, księgowości i finansów, pozyskiwania funduszy na
działalność organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i PR w organizacji.
Przeprowadzone szkolenia:
Sposób na stabilność finansową organizacji pozarządowej – działalność odpłatna statutowa i gospodarcza (8h,
Kraków 02.07.2010) - prowadząca: Anna Mazgaj, ilość ucz.: 20, ilość org.: 19,
Rachunkowość i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej (16h, Kraków 24-25.11.2010) - prowadząca:
Anna Mazgaj, ilość ucz.: 16, ilość org.: 16
Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowej (8h, Kraków 30.11.2010) prowadząca: Ewa Chromniak, ilość ucz.: 16, ilość org.: 14
Końcoworoczne sprawozdania finansowe w organizacjach pozarządowych (8h, Kraków 02.12.2010) prowadząca: Anna Mazgaj, ilość ucz.: 18, ilość org.: 16
Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowej (8h, Wieliczka 08.12.2010) prowadząca: Ewa Chromniak, ilość ucz.: 9, ilość org.: 8
Graj na ludzi – zarządzanie ludźmi w organizacji pozarządowej (16h, Kraków 13-14.12.2010) - prowadząca:
Joanna Czarnik, Dagmara Kanik, ilość ucz.: 14, ilość org.: 14
Końcoworoczne sprawozdania finansowe w organizacjach pozarządowych (8h, Kraków 15.12.2010) prowadząca: Anna Mazgaj, ilość ucz.: 17, ilość org.: 16
Kampania społeczna jako narzędzie budowy wizerunku profesjonalnej organizacji pozarządowej (8h, Kraków
16.12.2010) - prowadzący: Piotr Pogon ilość ucz.: 16, ilość org.: 15
Jeśli nie dotacje – to co? Metody i techniki pozyskiwania funduszy na działalność społeczną ze źródeł
pozabudżetowych (16h, Kraków 20-21.12.2010) - prowadząca: Barbara Siorek ilość ucz.: 14, ilość org.: 14
Łącznie w szkoleniach KP w wzięło udział 120 osób reprezentujących 100 organizacji.
ZADANIE IV / Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej
Celem programu jest aktywizacja środowisk wiejskich i przygotowanie liderów społeczności lokalnej do
podjęcia działalności na rzecz jej rozwoju.
W 2010 roku realizowane były działania w ramach I edycji cyklu. Do udziału w programie rekrutowano 15 osób
– przedstawicieli 4 środowisk. Przeprowadzono 2 szkolenia wyjazdowe zrealizowane w Ochotnicy Dolnej:
30.09-02.10.2010, (24h), „Diagnoza społeczności lokalnej”, prowadząca: Ewa Jasińska, udział 15 ucz. i 4 osoby
kadry oraz 25-27.11.2010, (24h) „Współpraca w środowisku lokalnym”, udział 15 ucz i 5 osób kadry. Uczestnicy
programu wzięli także udział w pierwszej wizycie studyjnej, podczas której odwiedzili podmioty ekonomii
społecznej działające w Kluczach, Rodakach i Lanckoronie (25-26.10.2010, prowadząca: Alina Hałoń, udział 13
uczestników i 3 osób kadry).
Równolegle do prowadzonych szkoleń realizowane były działania animacyjne skierowane do środowisk, których
przedstawiciele biorą udział w programie. Uczestnicy WIES skorzystali również z konsultacji specjalistycznych w
ramach Punktu Informacyjno Konsultacyjnego.
Wsparcie w prawidłowej realizacji programu stanowiły spotkania animatorów z opiekunką merytoryczną –
Jolantą Woźnicką.

REZULTATY:
- w działaniach projektu wzięło udział łącznie 171 osób
- wsparciem objętych zostało 109 organizacji pozarządowych
- zostały przeprowadzone 83 godziny konsultacji specjalistycznych
- przeprowadzono 10 dni szkoleń otwartych
- przeprowadzono 4 dni szkoleń i 3 dni wizyty studyjnej w ramach Szkoły Ekonomii Społecznej
- przeprowadzono 6 dni szkoleń i 2 dni wizyty studyjnej w ramach Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej
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Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu w roku 2010: 79835,00 PLN + 900,00 PLN wkład własny
Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.11.2010
CELE PROJEKTU:
Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu krakowskim” miał na celu wsparcie
rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora poprzez wyrównanie szans organizacji pozarządowych z
terenu powiatów: miechowskiego, proszowickiego, krakowskiego, wielickiego i miasta Krakowa. Głównym
celem przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działania organizacji pozarządowych poprzez
profesjonalizację ich kadry.

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja projektu
Na stronie internetowej Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych powstała podstrona pt. MOWOP dla organizacji
pozarządowych w okręgu krakowskim, nowotarskim i oświęcimskim (patrz: http://www.biskrakow.pl/aktualne-projekty/mowop-nok/o-projekcie.html), dotycząca projektów finansowanych ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
BISletter / Wolontariusze przygotowali i rozesłali sześć numerów elektronicznej wersji BISletter’a. Wszystkie
numery BISletter’a są dostępne pod adresem http://bis-krakow.pl/bis/2-o-nas/82-archiwum-bislettera.html
oraz jest podlinkowany na stronie http://www.malopolskie.pl/NGO/ngo_wolontariat/. Publikacja ta zawierała
aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu – seminariów, konsultacji
prowadzonych w mobilnych punktach doradczych, szkoleń, forów organizacji i Szkoły Liderów. BISletter
zawierał moduł dotyczący trwających konkursów grantowych, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe.
DZIAŁANIE II / Seminaria dla organizacji pozarządowych
Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu sierpniu, wrześniu i listopadzie 2010 roku w pięciu
miejscowościach: Czernichowie, Gdowie, Krakowie (3 razy), Proszowicach i Skawinie. Uczestniczyło 83
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Czernichów 26.08.2010)
Zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych (Kraków 7.09.2010)
Dobre praktyki we współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym (Skawina 16.09.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Proszowice 11.10.2010)
Zagadnienia księgowe – rozliczanie dotacji i sprawozdawczość w organizacji (Kraków 26.10.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Gdów 22.11.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Kraków 30.11.2010)
DZIAŁANIE III / Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Informacyjny oraz doradztwo
specjalistyczne
Zgodnie z ofertą zrealizowano 8 planowanych dyżurów doradczych. W dyżurach doradczych uczestniczyło 44
osoby reprezentujące 25 organizacji pozarządowych. Mobilne Punkty Doradcze: Skawina (21.09.2010), Kraków
(28.09.2010), Wola Radziszowska (13.10. 2010), Książnice Wielkie (28.10.2010), Michałowice (8.11.2010),
Wielka – Wieś (Szyce) (15.11. 2010), Michałowice (22.11. 2010) i Miechów (30.11.2010).
Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące zakresy: źródła finansowania NGO;
przygotowanie projektu i wniosku o dotację; zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie
dokumentów do rejestracji organizacji, status OPP); księgowość NGO; zasady realizacji projektu; zasady
rozliczania dotacji. Zrealizowano 73 godziny doradztwa z 73 zaplanowanych. Telefoniczny Punkt Informacyjny
funkcjonował w biurze Fundacji BIS we wtorki (od 10:00 do 12:00) i czwartki (od 12:00 do 14:00).
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DZIAŁANIE IV / Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Szkolenia zostały przeprowadzone w miesiącu czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2010 roku.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kraków 28.06.2010
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w środowisku lokalnym
Kraków 20.07.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kraków 29.07.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Skawina 2.09.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Mogilany 9.09.2010
Prowadzenie biura i księgowości organizacji pozarządowej
Kraków 14.10.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kraków 23.11.2010
Odbyło się 7 dni szkoleniowych (1 dzień - 8 godzin dydaktycznych tj. 45minut), w szkoleniach wzięły udział 91
osoby.
DZIAŁANIE V / SZKOŁA LIDERÓW NGO
Rekrutacja rozpoczęła się w drugie połowie sierpnia i trwała do pierwszej połowy września 2010. Osoby
zainteresowane przesyłały formularze zgłoszeniowe oraz CV. Otrzymano 29 zgłoszeń. Rekrutacja była trzy
etapowa.
Zajęcia w ramach szkoły odbywały się we wrześniu, październiku i listopadzie 2010 w Krakowie.
Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa
24.09.2010
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i dobre praktyki
25.09.2010
Zarządzanie organizacją – budowa strategii rozwoju
08-09.10.2010
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
22.10.2010
Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej
23.10.2010
Zarządzanie cyklem projektu
5-6.11.2010
Zarządzanie cyklem projektu (budżet)
19.11.2010
Źródła finansowania działalności organizacji
20.11.2010
Cykl zajęć obejmował 80 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbywały się w piątki i w soboty. Uczestnicy Szkoły
Liderów mieli za zadanie 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. Każdy z uczestników mógł skorzystać z 3 - 4 godzin doradztwa. Powstało 16 prac
zaliczeniowych, przygotowanych przez 16 uczestników. Łącznie uczestnicy Szkoły Liderów skorzystali z 57
godzin konsultacji.
DZIAŁANIE VI / Wsparcie działania Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego
Działanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak chęci członków rady z okręgu krakowskiego w udziałem w
spotkaniach. W związku z powyższym nie było możliwe zorganizowanie spotkań.
DZIAŁANIE VII / Fora Organizacji Pozarządowych
W celu integracji organizacji z terenów okręgów odbyły się dwa spotkania w formie forum organizacji
pozarządowych. Podczas forum zaprezentowano ciekawe pomysły na działalność organizacji pozarządowych w
aspekcie ekonomii społecznej. Fora odbyły się w Mogilanach (23.11.2010) i Niepołomicach (30.11.2010). W
forach wzięło udział 33 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
DZIAŁANIE VIII / Promocja ciekawych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na
terenie Okręgu
W ramach promocji ciekawych projektów oraz pomysłów na projekty, zaplanowano powstanie 8 artykułów
które maiły być umieszczone na stronie www.ngo.pl oraz 3 artykuły do BISletter’a. W ramach projektu powstały
6 artykułów na stronie www.ngo.pl oraz 2 artykuły do BISletter’a. Nie udało się stworzyć wszystkich artykułów
z uwagi na brak zainteresowania organizacji do dzielenia się swoimi sukcesami w aplikowaniu i udzielaniu
szczegółowych informacji o realizowanych przez siebie projektach. W ramach Działania powstał mini-raport
z pozyskiwania funduszy przez organizacje z terenu okręgu. Uczestnicy szkoleń każdorazowo wypełniali ankietę
ewaluacyjną po szkoleniu.

REZULTATY:
- w działaniach projektu wzięło udział łącznie 270 osób z organizacji pozarządowych
- zostało przeprowadzonych 73 godzin konsultacji
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- przeprowadzono 7 dni szkoleń otwartych
- zrealizowano 7 seminariów
- zrealizowano 8 Mobilnych Punktów Doradczych
- zrealizowano 10 dni szkoleniowych w ramach Szkoły Liderów
- zorganizowano 2 Fora Organizacji Pozarządowych

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU NOWOTARSKIM

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu w roku 2010: 39942,00 PLN + 900,00 PLN wkład własny
Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.11.2010
CELE PROJEKTU:
Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu nowotarskim” ma na celu wsparcie
rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora poprzez wyrównanie szans organizacji pozarządowych z
terenu powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest
podnoszenie standardów działania organizacji pozarządowych poprzez profesjonalizację ich kadry.

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja projektu
Na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych gdzie powstała podstrona pt. MOWOP dla organizacji
pozarządowych w okręgu krakowskim, nowotarskim i oświęcimskim (patrz: http://www.biskrakow.pl/aktualne-projekty/mowop-nok/o-projekcie.html), dotycząca projektów finansowanych ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Opis BISletter’a w MOWOP Kraków.
DZIAŁANIE II /Seminaria dla organizacji pozarządowych
Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i listopadzie 2010 roku, uczestniczyło
w nich 48 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematyka seminariów:
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zembrzyce 28.05.2010)
Współpraca w środowisku lokalnym (Głogoczów 25.06.2010)
Zagadnienia księgowe – rachunkowość w organizacji pozarządowej (Dobczyce 07.07.2010)
Elementy metodologii przygotowania projektu (Raciechowice 05.11.2010)
DZIAŁANIE III / Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Informacyjny oraz doradztwo
specjalistyczne
Zgodnie z ofertą zaplanowano 7 dyżurów doradczych w okręgu nowotarskim, zrealizowano wszystkie
zaplanowane dyżury. Dyżury były realizowane w miesiącach czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku 2010 roku.
W dyżurach doradczych uczestniczyło 49 osób reprezentujących 11 organizacji pozarządowych. Mobilne Punkty
Doradcze: Rabka–Zdrój (7.06.2010), Nowy Targ (29.06.2010), Rabka–Zdrój (14.07. 2010), Głogoczów (20.07.
2010 i 23.09. 2010), Dobczyce (11.10.2010) i Zawoja (12.10. 2010).
Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące zakresy: źródła finansowania NGO;
przygotowanie projektu i wniosku o dotację; zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie
dokumentów do rejestracji organizacji, status OPP); księgowość NGO; zasady realizacji projektu; zasady
rozliczania dotacji. Zrealizowano 71 godzin doradztwa z 68 zaplanowanych. Telefoniczny Punkt Informacyjny
funkcjonował w biurze Fundacji BIS we wtorki (od 10:00 do 12:00) i czwartki (od 12:00 do 14:00).
DZIAŁANIE IV / Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Szkolenia zostały przeprowadzone w miesiącach sierpniu, październiku i listopadzie 2010 roku w czterech
miastach: Dobczycach, Jordanowie, Nowym Targu i Suchej Beskidzkiej.
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Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy? Dobczyce 19.08.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sucha Beskidzka 4.10.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nowy Targ 20.10.20
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Jordanów 29.11.2010
W szkoleniach wzięło udział 69 osób.
DZIAŁANIE V / Wsparcie działania Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego
W ramach projektu przewidziano organizację 3 spotkań organizacji z terenu okręgu z członkiem MRPP z terenu
okręgu. W ramach realizacji zadania zrealizowano jedno spotkanie. Spotkanie odbyło się w Zakopanem
(16.11.2010). Spotkanie w Zakopanem odbyło się z razem z Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu
wzięło udział 16 osób z organizacji pozarządowych a ze strony MRPP pan Maciej Motor-Grelok. Planowano
organizację spotkania w Myślenicach w listopadzie 2010 jednak z uwagi na okres przedwyborczy mimo
promocji spotkania poprzez mailing oraz telefony do organizacji pozarządowych nie było zainteresowania
udziału w nim pośród organizacji pozarządowych.
DZIAŁANIE VI / Fora Organizacji Pozarządowych
W celu integracji organizacji z terenów okręgów odbyło się jedno spotkania w formie forum organizacji
pozarządowych. Podczas forum zaprezentowano ciekawe pomysły na działalność organizacji pozarządowych w
aspekcie ekonomii społecznej. Forum odbyły się w Zakopanem. Forum w Zakopanem (16.11.2010) było
połączone ze spotkaniem z członkiem Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. W forum wzięło udział 18
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Planowano organizację forum w Myślenicach w listopadzie 2010
jednak z uwagi na okres przedwyborczy mimo promocji spotkania poprzez mailing oraz telefony do organizacji
pozarządowych nie było zainteresowania udziału w nim pośród organizacji pozarządowych.
DZIAŁANIE VII / Promocja ciekawych pomysłów na projekty realizowane przez organizacje
pozarządowe na terenie Okręgu
W ramach promocji ciekawych projektów i pomysłów na projekty zaplanowano powstanie 8 artykułów które
maiły być umieszczone na portalu www.ngo.pl oraz 3 artykułów do BISletter’a. W ramach projektu powstały 2
artykuły na www.ngo.pl oraz 1 artykuł do BISletter’a. Nie udało się stworzyć wszystkich artykułów, z uwagi na
brak zainteresowania organizacji do dzielenia się swoimi sukcesami w aplikowaniu i udzielaniu szczegółowych
informacji o realizowanych przez siebie projektach. W ramach Działania powstał mini-raport z pozyskiwania
funduszy przez organizacje z terenu okręgu. Uczestnicy szkoleń każdorazowo wypełniali ankietę ewaluacyjną po
szkoleniu.

REZULTATY:
- w działaniach projektu wzięło udział łącznie 170 osób z organizacji pozarządowych
- zostało przeprowadzonych 71 godzin konsultacji
- przeprowadzono 4 dni szkoleń otwartych
- zrealizowano 4 seminaria
- zrealizowano 7 Mobilnych Punktów Doradczych
- zorganizowano 2 Fora Organizacji pozarządowych
- zorganizowano 1 spotkanie z przedstawicielem MRPP

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU OŚWIĘCIMSKIM

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu w roku 2010: 39992,00 PLN + 900,00 PLN wkład własny
Okres realizacji: 01.05. 2010 – 30.11. 2010
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CELE PROJEKTU:
Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim” ma na celu
wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora poprzez wyrównanie szans organizacji
pozarządowych z terenu powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego. Głównym
celem przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działania organizacji pozarządowych poprzez
profesjonalizację ich kadry.

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja projektu
Na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych gdzie powstała podstrona pt. MOWOP dla organizacji
pozarządowych w okręgu krakowskim, nowotarskim i oświęcimskim patrz: http://www.bis-krakow.pl/aktualneprojekty/mowop-nok/o-projekcie.html dotycząca projektów finansowanych ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Zespół projektowy brał udział w V Pikniku Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu w dniu 3 września 2010,
podczas pikniku na stoisku MOWOP została przedstawiona działalność Ośrodka.
Prowadzona
była
zakładka
Poszukiwany
–
poszukiwana
http://bis-krakow.pl/aktualneprojekty/mowop/poszukiwany-poszukiwana.html . Służąca do poszukiwania partnera do wspólnych
przedsięwzięć. W ramach działała Mapa Aktywności Lokalnej która była dostępna na stronie internetowej
Fundacji BIS pod adresem http://bis-krakow.pl/aktualne-projekty/mowop/mapa-aktywnosci-lokalnej.html .
BISletter
Opis BISlettera w MOWOP Kraków.
DZIAŁANIE II / Seminaria dla organizacji pozarządowych
Seminaria zostały przeprowadzone w miesiącu czerwcu i wrześniu 2010 roku. Uczestniczyło w nich 59
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zagadnienia księgowe organizacji – rozliczanie dotacji
Klucze 16.06.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Chrzanów
21.06.2010
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Brzeszcze
8.09.2010
Zagadnienia księgowe organizacji – rozliczanie dotacji
Brzeszcze
29.09.2010
DZIAŁANIE III / Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Informacyjny oraz doradztwo
specjalistyczne
Zgodnie z ofertą zaplanowano 8 dyżurów doradczych w okręgu oświęcimskim, zrealizowano wszystkie 8
dyżurów. Dyżury były realizowane w miesiącach maju, czerwcu, lipcu, październiku i listopadzie 2010 roku. W
dyżurach doradczych uczestniczyło 57 osób reprezentujących 40 organizacje pozarządowych. Mobilne Punkty
Doradcze: Libiąż (11.05.2010), Oświęcim (29.06.2010), Jaroszowice (22.07. 2010), Alwernia (7.10. 2010),
Chrzanów (13.10. 2010), Zator (4.11. 2010), Kęty (16.11. 2010) i Zator (18.11. 2010).
Doradztwo specjalistyczne (konsultacje) obejmowało głównie następujące zakresy: źródła finansowania NGO;
przygotowanie projektu i wniosku o dotację; zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie
dokumentów do rejestracji organizacji, status OPP); księgowość NGO; zasady realizacji projektu; zasady
rozliczania dotacji. Zrealizowano 64 godziny doradztwa z 64 zaplanowanych. Telefoniczny Punkt Informacyjny
funkcjonował w biurze Fundacji BIS we wtorki (od 10:00 do 12:00) i czwartki (od 12:00 do 14:00).
DZIAŁANIE IV / Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Szkolenia zostały przeprowadzone w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie 2010 roku.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Wadowice 17.09.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (Wadowice
12.10.2010)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Oświęcim 16.10.2010)
Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (Oświęcim 27.11.2010)
W szkoleniach wzięło udział 81 osób.
DZIAŁANIE V / Wsparcie działania Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego
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W ramach projektu przewidziano organizację 4 spotkań organizacji z terenu okręgu z członkiem Małopolskiej
Rady Pożytku Publicznego z terenu okręgu oświęcimskiego. W ramach realizacji zadania zrealizowani 3
spotkania. Spotkania odbywały się w czerwcu, październiku i listopadzie 2010. Spotkania odbyły się w:
Chrzanowie (21.06.2010), Olkuszu (21.10.2010) i w Oświęcimiu (03.11.2010). Spotkaniu w Chrzanowie
towarzyszyło seminarium, natomiast spotkanie w Oświęcimiu odbyło się z razem z Forum Organizacji
Pozarządowych. W spotkaniach wzięło udział 60 osób z organizacji pozarządowych. W spotkaniach uczestniczył
Jacek Jończyk przedstawiciel Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego.
DZIAŁANIE VI / Fora Organizacji Pozarządowych
W celu integracji organizacji z terenów okręgów odbyły się dwa spotkania w formie forów organizacji
pozarządowych. Podczas forów zaprezentowano ciekawe pomysły na działalność organizacji pozarządowych w
aspekcie ekonomii społecznej. Fora odbyły się w Oświęcimiu (3.11.2010) i Wadowicach (16.11.2010). Forum w
Oświęcimiu było połączone ze spotkaniem z członkiem Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Łącznie w
Forach wzięło udział 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mimo promocji forum w Wadowicach
poprzez mailing oraz telefony do organizacji pozarządowych na forum przybyło tylko 6 osób.
DZIAŁANIE VII / Promocja ciekawych pomysłów na projekty realizowane przez organizacje
pozarządowe na terenie Okręgu
W ramach promocji ciekawych projektów i pomysłów na projekty zaplanowano powstanie 8 artykułów które
maiły być umieszczone na stronie ngo.pl oraz 3 artykułów do BISletter’a. W ramach projektu powstały1 artykuł
na ngo.pl oraz 3 artykuły do BISletter’a. W załączeniu przekazujemy kserokopie artykułów. Nie udało się
stworzyć wszystkich artykułów z uwagi na brak zainteresowania organizacji do dzielenia się swoimi sukcesami w
aplikowaniu i udzielaniu szczegółowych informacji o realizowanych przez siebie projektach. Często organizacje
mimo początkowego zainteresowania napisaniem o nich artykułu z czasem rezygnowały. Do organizacji były
wysyłane maile z pytaniami które miały zanieść się w artykule, organizacje mimo telefonicznych monitów nie
odpowiadały.
W ramach Działania powstał mini-raport z pozyskiwania funduszy przez organizacje z terenu okręgu.

REZULTATY:
- w działaniach projektu wzięło udział łącznie 225 osób z organizacji pozarządowych
- przeprowadzono 64 godzin konsultacji
- przeprowadzono 4 dni szkoleń otwartych
- zrealizowano 4 seminaria
- zrealizowano 8 Mobilnych Punktów Doradczych
- zorganizowano 2 Fora Organizacji Pozarządowych
- zorganizowano 3 spotkania z przedstawicielem MRPP

PROFESJONALNIE ZNACZY SKUTECZNIE - PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Źródło finansowania: Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Budżet Projektu: 134054,86 PLN (kwota dofinansowana 50280,62 PLN)
Okres realizacji: 01.06.2010 – 31.10.2011
CELE PROJEKTU:
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Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych działających na
terenie województwa małopolskiego.
Cele szczegółowe to:
• wzmocnienie kompetencji małopolskich organizacji pozarządowych w szczególności: młodych stażem
organizacji z mniejszych miast lub obszarów wiejskich, jak również doświadczonych organizacji
pozarządowych, w tym z większych aglomeracji miejskich;
• podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i gotowości do współpracy administracji lokalnej z
organizacjami w małopolskich samorządach
• wzmocnienie wiedzy i umiejętności osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu w zakresie pracy
woluntarystycznej;
• rozszerzenie i zdywersyfikowanie oferty wsparcia dla małopolskich organizacji w regionie.
W projekcie Fundacja BIS będzie dążyć do zwiększenia udziału NGO’s w realizacji zadań publicznych.

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja Projektu
Promocja projektu rozpoczęła się pierwszego dnia jego realizacji. Powstała podstrona projektu http://www.biskrakow.pl/aktualne-projekty/profesjonalnie-znaczyskutecznie.html. Projekt był też promowany poprzez
BISletter – elektroniczny newsletter wydawany przez Fundacje Biuro Inicjatyw Społecznych i rozsyłany do około
500 organizacji pozarządowych z terenu całej Małopolski oraz poprzez stronę www.ngo.pl.
DZIAŁANIE II / Regionalne Centrum Wolontariatu
Podstawowym celem działalności jest promocja idei wolontariatu w środowisku akademickim oraz współpraca
z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie.
Promocja Regionalnego Centrum Wolontariatu:
Promocja Regionalnego Centrum Wolontariatu została przede wszystkim skierowana do osób
zainteresowanych pracą woluntarystyczną oraz do małopolskich organizacji pozarządowych, które rozpoczynają
współpracę z wolontariuszami po raz pierwszy, a także tych, które już współpracują. W tym celu do studentów
krakowskich uczelni wyższych w okresie wrzesień - październik skierowana została akcja promocyjna. W ramach
akcji na krakowskich uczelniach wyższych rozwieszone zostały plakaty w ilości 250 sztuk, rozdano 500 sztuk
ulotek. Promocja działań realizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu realizowana była poprzez
Biura Karier krakowskich uczelni wyższych. Informacje o wydarzeniu specjalnym, jakie zostało zorganizowane
5 grudnia - z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, spotkanie integracyjne poprzedzone grą miejską
„Mania pomagania - zaraź się wolontariatem” rozpowszechnione zostało ponadto poprzez portale studenckie:
www.dlastudenta.pl oraz www.studentnews.pl. Promocja Regionalnego Centrum Wolontariatu wśród
małopolskich organizacji pozarządowych realizowana była głównie poprzez stronę internetową projektu, stronę
www.ngo.pl oraz newsletterze Fundacji BIS – BISletterze. Do organizacji pozarządowych będących w bazie
Fundacji BIS, które nie korzystają regularnie z poczty mailowej zostało wysłanych 150 listów z informacją o
działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu wraz z ulotką RCW. Ponadto do organizacji biorących udział w
różnego rodzaju działaniach realizowanych przez Fundację BIS rozprowadzonych zostało około 200 sztuk ulotek
promujących działania Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach promocji projektu odbyły się 4 audycje
radiowe.
Punkt Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej:
Punkt Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej pełniący rolę pośrednictwa wolontariatu pomiędzy NGO’s
poszukującymi wolontariuszy, a osobami chcącymi podjąć wolontariat. Punkt rozpoczął działalność 1 września
2010r. Czynny jest przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach rannych jak i po
południowych. Organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane pracą woluntarystyczną zgłaszają się do
Punktu za pośrednictwem strony internetowej projektu www.bis-krakow.pl oraz strony
www.wolontariat.or.pl/krakow, poczty tradycyjnej oraz przychodzą do Punktu zlokalizowanego w biurze
Fundacji BIS osobiście. W ciągu 4 miesięcy działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej do bazy
wolontariuszy zgłosiło się 65 osób zainteresowanych wolontariatem oraz 34 organizacje pozarządowe
poszukujące wolontariuszy. Każda osoba zainteresowana rozpoczęciem wolontariatu została skierowana do
organizacji odpowiadającej jej zainteresowaniom, predyspozycjami i charakterem pracy. Ponadto osobom
rozpoczynającym swoją drogę z wolontariatem została przekazana broszura „Pomaganie nakręca mnie –
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Informator dla wolontariuszy” w celu zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu,
która została wydrukowana w dodatkowych egzemplarzach za zgodą autorów – Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu z Warszawy-partnera.
Szkolenia:
W okresie październik – grudzień zorganizowano 3 jednodniowe szkolenia dla osób zainteresowanych
podjęciem wolontariatu pod tytułem, „Dlaczego warto być wolontariuszem?” oraz 2 szkolenia jednodniowe dla
koordynatorów wolontariatu w NGO’s pod tytułem „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?”. Szkolenia
prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu z Warszawy – partnera projektu. W
szkoleniach dla wolontariuszy wzięło udział 38 osób zainteresowanych podjęciem pracy woluntarystycznej, w
szkoleniach dla koordynatorów wolontariatu wzięło udział 27 przedstawicieli NGO’s.
Szkolenia dla wolontariuszy:
Lp

Data

1.

22.10.2010r.

2.

19.11.2010r.

3.

26.11.2010r.

Tytuł szkolenia
„Dlaczego warto być
wolontariuszem?”
„Dlaczego warto być
wolontariuszem?”
„Dlaczego warto być
wolontariuszem?”

Miejsce

Trener

Liczba
uczestników

Kraków

Małgorzata
Misztela

14

Kraków

Dariusz Pietrowski

15

Kraków

Monika
Bełdowska

9

Miejsce

Trener

Liczba
uczestników

Kraków

Małgorzata
Misztela

13

Kraków

Dariusz Pietrowski

14

Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu:
Lp.

Data

1.

21.10.2010r.

2.

18.11.2010r.

Tytuł szkolenia
„Jak zdobyć i zatrzymać
wolontariusza?”
„Jak zdobyć i zatrzymać
wolontariusza?”

Wydarzenie specjalne:
W ramach działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu 5 grudnia 2010r. zorganizowano wydarzenie
specjalne z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkanie integracyjne wolontariuszy oraz
organizacji pozarządowych współpracujących z RCW poprzedzone zostało odbywającą się na terenie starego
Miasta Krakowa grą miejska „Mania pomagania - zaraź się wolontariatem”. Gra miała na celu zapoznanie
wolontariuszy z obszarami działalności organizacji pozarządowych szczególnie, iż wśród współorganizatorów
znalazły się organizacje działające na rzecz dzieci, zwierząt, osób niepełnosprawnych, chorych oraz budowania
społeczeństwa obywatelskiego. W wydarzeniu specjalnym wzięło udział 34 wolontariuszy oraz 12
przedstawicieli 7 organizacji pozarządowych. Po zakończeniu gry miejskiej wszyscy uczestnicy oraz
współorganizatorzy spotkali się w celu integracji i bliższego poznania. Zwycięska grupa została nagrodzona
bezpłatnymi wejściówkami do kina oraz książkami, które Regionalnemu Centrum Wolontariatu udało się
pozyskać poprzez zaprzyjaźniona organizację. Ponadto wszyscy wolontariusze oraz koordynatorzy wolontariatu
zostali uhonorowani drobnymi upominkami - gadżetami (torby, kalendarze). Wydarzenie specjalne cieszyło się
sporym zainteresowaniem. Promocja odbywała się poprzez kontakt z wolontariuszami i NGO’s znajdującymi się
w bazie RCW, poprzez stronę internetową Fundacji BIS www.bis-krakow.pl, www.wolontariat.org.pl/krakow,
www.ngo.pl, portale studenckie oraz biura karier krakowskich uczelni wyższych. Udało się także wypromować
to wydarzenie poprzez wywiad w radio RMFMAXXX (nagranie na płycie).
DZIAŁANIE III / Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych
Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych działał w ramach projektu od 1.11.2010r. Zostało udzielonych około 40
informacji.
DZIAŁANIE V / Ewaluacja projektu
W 2010 roku ewaluacja przeprowadzona została w oparciu o ankiety po szkoleniach dla koordynatorów
wolontariatu oraz dla wolontariuszy.
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REZULTATY:
I Promocja
- podtsrona internetowa projektu - http://www.bis-krakow.pl/aktualne-projekty/profesjonalnie-znaczyskutecznie.html
- 8 informacji na małopolskim portalu www.malopolskie.ngo.pl oraz w newsletterze portalu www.ngo.pl
- 5 informacji w BISletterze Fundacji BIS
II Regionalne Centrum Wolontariatu
- podstrona internetowa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie na stronie Sieci Centrów
Wolontariatu www.wolontarait.org.pl/krakow
- 3 dni szkoleń dla wolontariuszy
- 2 dni szkoleń dla koordynatorów Wolontariatu w NGO
- 1000 plakatów promujących RCW
- 2500 ulotek promujących RCW
- 160 torb lnianych promujących RCW
- 160 kalendarzy promujących RCW
- spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
- 2 audycje radiowe nt. wolontariatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi (jedna w radio studenckim,
druga w radio o zasięgu wojewódzkim)
- 2 wywiady w radio nt. Wolontariatu (radio o zasięgu całego kraju)
- 5 informacji w BISletterze Fundacji BIS
- 38 kandydatów na wolontariuszy zostało przeszkolonych
- 27 kandydatów na koordynatorów Wolontariatu w NGO’s zostało przeszkolonych

SIEĆ MOWES - MAŁOPOLSKIE OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
NA RZECZ WZMOCNIENIA POTENCJAŁU I ROZWOJU SEKTORA ES W REGIONIE
Źródło dofinansowania: POKL 7.2.2
Lider projektu: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Partnerzy projektu: Fundacja BIS,
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Budżet Fundacji BIS w ramach projektu: 1 097 800,00 PLN
Okres realizacji: 01.10 2010 – 31.12.2011
Otwarcie biur regionalnych Fundacji BIS – Małopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES):
Biura MOWES w Oświęcimiu i Zakopanem rozpoczęły działalność od 1 listopada 2010. Zatrudniono 3 nowych
pracowników na łącznie 2 pełne etaty. W okresie listopad-grudzień 2010 roku zrealizowano 23,5 godziny
doradztwa w biurach regionalnych.
Promocja Ekonomii Społecznej
• 2 seminaria pt. „Lepiej zrozumieć ES” w Nowym Targu i Oświęcimiu
• Mailing do organizacji pozarządowych oraz pełnomocników ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi z terenu powiatów wchodzących w skład MOWES z informacją o realizowanym
projekcie wraz z zaproszeniem do współpracy i korzystania z usług MOWES
• 4 ogłoszenia w prasie lokalnej promujące działania projektu
Szkolenia jednodniowe
• 2 szkolenia jednodniowe pt. „Sposób na stabilność finansową organizacji pozarządowej – działalność
odpłatna statutowa i gospodarcza” w Zakopanem i w Olkuszu
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REZULTATY:
•
•
•
•
•

otwarcie 2 biur regionalnych
4 ogłoszenia w prasie lokalnej
2 seminaria – 54 uczestników
2 szkolenia – 29 uczestników
23,5 h doradztwa

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 oraz
organizacja szkoleń specjalistycznych w ramach zadań Stowarzyszenia CAL realizowanych w Programie Rozwoju
Bibliotek
Okres realizacji: 01.10 2009 - 28. 02. 2011
Opiekunki regionalne: Kinga Przedzimirska-Karadeniz, Joanna Spuła

DZIAŁANIA:
Opieka nad 8 grupami szkoleniowymi podczas szkoleń podstawowych z następujących Bibliotek Wiodących:
1. Tuchów i Ryglice – trenerka M. Świergolik
2. Chrzanów i Kęty – trenerka E. Chromniak
3. Chrzanów – trenerka A. Miodyńska
4. Brzeszcze i Sucha Beskidzka – trenerka A. Hałoń
5. Stary Sącz i Biały Dunajec – trenerka E. Chromniak
6. Brzesko – trenerzy P. Henzler, L. Chotkiewicz
7. Krynica Zdrój i Kamienica – trenerka A. Miodyńska
8. Proszowice i Gnojnik – trenerzy J. Gralczyk, M. Wójcik
Organizacja 9 szkoleń specjalistycznych w Chrzanowie i w Krakowie:
1. Wiedza na wyciągnięcie ręki – trenerka J.Podolak, Kraków
2. Przestrzeń dla mieszkańców – trenerka S. Retmaniak, Kraków
3. Multimedia i nowoczesna komunikacja – trener J.Gralczyk, Chrzanów
4. Miejsce dla młodych – trenerka A.Slezanowska, Chrzanów
5. Miejsce dla obywateli – trener Sz. Ossowski, Chrzanów
6. Miejsce promocji kultury – trener A. Miodyńska, Chrzanów
7. Miejsce bez barier – trenerzy P.Todys, D.Rymer Kraków
8. Miejsce dla młodych – trenerka A.Slezanowska, Kraków
9. Miejsce dla młodych – trenerka Ł.Wojtacha, Kraków
Udział w spotkaniach zespołu PRB w Warszawie
1. 17-18.03.2010 – spotkanie z koordynatorami regionalnymi z ramienia WBP
2. 4-5.09.2010 – ToT przed szkoleniami specjalistycznymi

REZULTATY:
- realizacja cyklu 5 dwudniowych szkoleń podstawowych (warsztaty planowania pracy biblioteki) dla 8 grup
szkoleniowych z 13 bibliotek wiodących i 39 bibliotek partnerskich - cykl szkoleniowy ukończyło 175
uczestników
- realizacja 9 trzydniowych szkoleń specjalistycznych - 145 uczestników
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FORA PEŁNOMOCNIKÓW
Organizacja cyklu spotkań w województwie małopolskim w ramach Forum Pełnomocników
w ramach projektu: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie
i upowszechnienie standardów współpracy” realizowanego przez Departament Pożytku Publicznego w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i partnerów, m.in. Sieć SPLOT.
Źródło dofinansowania: POKL
Budżet projektu: maks. 7000,00 PLN na organizację 1 spotkania w ramach Forum
Okres realizacji: 12.05.2010 – 31.12.2011 (organizacja 3 spotkań w ramach Forum Pełnomocników)
I Forum Pełnomocników zostało zorganizowane 23.09.2010 w Krakowie w Hostelu Brama.
Ilość uczestników: 32 osoby
Tematyka Forum:
- Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w świetle znowelizowanej ustawy o DPPiW;
- Doświadczenia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie konsultacji społecznych;
- Dobre praktyki konsultacji – przedstawienie przykładów z wybranych miast.
Prelegenci:
Marcin Dadel – Dyrektor Sieci SPLOT, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego
Marcin Wojdat – - Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. organizacji pozarządowych

REZULTATY:
- organizacja 1 Forum Pełnomocników (32 uczestników)

CENTRUM PRO BONO
Realizator Programu / Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Partnerzy Programu / Fundacja BIS;
Wrocławskie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Okres realizacji: od 01.04 2010
Koordynatorka Regionalna: Dorota Kobylec

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych od 1 kwietnia 2010 roku pełni rolę regionalnego koordynatora w
programie Centrum Pro Bono realizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Partnerem
programu, poza Fundacją BIS, jest wrocławskie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
W ramach programu organizacje pozarządowe z całej Polski otrzymują bezpłatne porady prawne od kancelarii
prawnych. W 2010 roku z Centrum Pro Bono współpracowało 41 kancelarii, które udzieliły organizacjom
pozarządowym profesjonalnej pomocy w 83 sprawach. Problemy, z jakimi najczęściej zgłaszają się organizacje
dotyczą prawa cywilnego, podatkowego, prawa pracy, autorskiego, administracyjnego i zamówień publicznych.
Pomoc prawna często polega na przygotowywaniu opinii, ekspertyz i interpretacji prawnych, konsultowaniu
umów, wyjaśnianiu przepisów prawnych, ocenie prawnej zamierzonych działań, niekiedy ma też postać
reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi.
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KRAKOWSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
Fundacja BIS od 2009 roku animuje integrację środowiska krakowskich organizacji pozarządowych. Działalność
ta zaowocowała powołaniem 1 lutego 2010 roku Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich
(KPOO), którego Fundacja BIS - obok czternastu innych krakowskich NGO’s – była współinicjatorką.
Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie miasta
Krakowa, działa na zasadzie grupy partnerskiej (nie posiada osobowości prawnej) nie stanowi więc odrębnego
podmiotu w rozumieniu prawa. Celami strategicznymi Porozumienia jest reprezentacja organizacji
pozarządowych w kontaktach z samorządami i administracją publiczną oraz integracja środowiska organizacji
pozarządowych. Obecnie Porozumienie liczy 26 organizacji członkowskich. I Forum KPOO wybrało Radę
Porozumienia, w której skład weszły: Danuta Wiecha reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i
Zastępczych "Pro Familia", Alicja Papierz ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i
Administracji UJ oraz Ewa Chromniak przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w funkcji
Przewodniczącej Rady. Działalność KPOO w 2010 roku skoncentrowała się na podnoszeniu jakości współpracy
środowiska krakowskich NGO’s z Urzędem Miasta Krakowa. Zostały wypracowane m. in. Postulaty KPOO
dotyczące zasad współpracy UMK z organizacjami organizacji pozarządowych, z których znaczna większość
została wprowadzona do Programu Współpracy Gminy Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011r.
dzięki poparciu Rady Miasta Krakowa. Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich wystąpiło również z
inicjatywą powołania Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego oraz interweniowała u Prezydenta Krakowa w
sprawie likwidacji stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z
inicjatywy KPOO 13 listopada 2010r. została zorganizowana przedwyborcza debata prezydencka dotycząca wizji
współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi, w której wzięli udział czterej główni kandydaci do
Urzędu Prezydenta Krakowa. Fundacja BIS jest istotnym filarem aktywności KPOO stanowiąc jej ważne zaplecze
eksperckie, w działalność Porozumienia angażują się ze strony BIS: Ewa Chromniak i Tomasz Otko.

MÓJ SAMORZĄD

15. grudnia 2010 r. w "Klubie pod Gruszką" odbyła się debata obywatelska pt. JAK BYĆ OBYWATELEM MIĘDZY
WYBORAMI? WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI – SKUTECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE. Spotkanie
poświęcone było praktyce konsultacji społecznych w Krakowie. Organizatorami debaty były: Fundacja Biuro
Inicjatyw Społecznych wraz z Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. W spotkaniu uczestniczyły 42
osoby, obecni byli przedstawiciele Rady Miasta, Rad Dzielnic i Urzędu Miasta Krakowa. Licznie reprezentowany
był sektor pozarządowy, obecni byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz środowisk akademickich. Spotkanie było częścią ogólnopolskiego projektu „Mój samorząd”
realizowanego w trzydziestu dwóch miastach przez Sieć SPLOT, którego celem jest zwiększenie zaangażowania
obywateli w życie publiczne, dzięki uczestnictwu w procesach decyzyjnych. Projekt był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
Pierwsza część spotkania miała charakter prezentacyjny, swoimi doświadczeniami dialogu i konsultacji
społecznych dzieliły się przedstawicielki Urzędu Miasta Krakowa: pani Martyna Tajduś z Referatu ds. Komunikacji
Społecznej Wydziału Strategii i Rozwoju oraz pani Agnieszka Ślusarczyk-Motyka z Wydziału Inwestycji. Druga
część spotkania miała charakter debaty, zebrane grono dyskutowało wokół zagadnień:
1. Jakie decyzje władza powinna konsultować?
2. Jakie są / mogą być korzyści z konsultacji społecznych dla władz miasta a jakie dla obywateli?
3. W jakim zakresie wyniki konsultacji powinny być wykorzystane?
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Debata, była wstępem do dalszej dyskusji na temat konsultacji społecznych i już jej przebieg pozwolił odczuć, jak
silne emocje ten temat wywołuje u mieszkańców Krakowa: zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych
jak i reprezentantów władz miasta. W trakcie debaty wyraźnie zaznaczyły się obszary, którym warto poświęcić
więcej czasu, wokół których warto zorganizować dalsze spotkania:
•

Edukacja obywatelska i przestrzenna mieszkańców

•

Dostęp obywateli do informacji

•

Dobre praktyki w zakresie konsultacji społecznych z innych miast

•

Budowanie zaufania społecznego

SZKOŁA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach projektu Sieci SPLOT Sieć Wsparcia Ekonomii Społecznej Ewa Chromniak wzięła udział w Szkole
Trenerów Ekonomii Społecznej (80 godz.), przygotowującej do świadczenia usług edukacyjnych w temacie
przedsiębiorczości społecznej.
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