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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. Krasickiego 18, 30-503 Kraków
3. Zarząd / Ewa Chromniak – Prezeska Zarządu; Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Anna Pasieka, Tomasz
Otko – Członkowie Zarządu

4. Pracownicy i Współpracownicy / Aldona Barta, Julia Chojnacka, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik,
Małgorzata Ćwiżewicz, Witold Ekielski, Małgorzata Głuszak, Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Robert
Kowalski, Joanna Lay, Mateusz Łatka, Anna Mazgaj, Barbara Mirochna, Lidia Mostek, Tomasz Otko, Anna
Pasieka, Paweł Pasieka, Anna Rodacka, Bartosz Rodacki, Sylwia Sajak, Bernadeta Sędrak-Legut, Anna SobczykTurek.
Wolontariat / Aldona Barta, Justyna Chłosta, Agnieszka Czerska, Monika Czop, Witold Ekielski, Anna Jach,
Adrian Koładka, Katarzyna Krukowska, Anna Krzywoń, Alicja Kuna, Marta Libiszewska, Ewa Łukasik, Justyna
Magiera, Justyna Majek, Agata Nędza, Natalia Nóżka, Anna Odrzywołek, Magdalena Pulikowska, Monika Uszko,
Marta Węgrzyn, Anna Wojna.
5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2011 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 2011 roku programy / projekty: SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
(SAPES); SAMORZĄDOWA AKADEMIA WSPÓŁPRACY (SAW); MAŁOPOLSKIE OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ (MOWES); PROFESJONALNIE ZNACZY SKUTECZNIE – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; PASJA POMAGANIA-ROZWIJAMY WOLONTARIAT W
MAŁOPOLSCE; 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.
W listopadzie 2010 otwarte zostały dwa biura regionalne Fundacji BIS w Oświęcimiu oraz w 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.
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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.
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. W 2011 roku realizowany był projekt PASJA
POMAGANIA – ROZWUJAMY WOLONTARIAT W MAŁOPOLSCE. 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
9
Liczba kompleksowych cykli szkoleń
12
Liczba dni szkoleniowych
204
Ilość godzin udzielonych porad
1891
Liczba seminariów
8
Liczba konferencji
1
Inne wydarzenia:
• 5 grudnia 2011 podczas Międzynarodowego Dnia Wolontariusza uczestnicy gry miejskiej
„Pomoc ma moc – odkryj przestworza wolontariatu” poznawali planety galaktyki
wolontariatu – krakowskie NGOs.
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7. Opis zrealizowanych projektów /

SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Budżet projektu w roku 2011: 312 053,98 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 01.05.2010 – 30.03.2012
CELE PROJEKTU:
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 nie prowadzących działalności gospodarczej,
osób zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym zwłaszcza organizacji
pozarządowej.

DZIAŁANIA:
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oparta była na udzielaniu wsparcia osobom oraz
organizacjom w zakresie prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej. Zrealizowano 460 godzin
konsultacji specjalistycznych dotyczących między innymi zagadnień prawnych, księgowych, źródeł finansowania
działalności PES, planowania i zakładania PES, marketingu i promocji w PES. W 2011 roku w konsultacjach
wzięło udział 88 organizacji pozarządowych oraz 28 osób fizycznych zainteresowanych założeniem nowego
podmiotu.
UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES):
Przygotowanie organizacji pozarządowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jako
dodatkowego źródła finansowania organizacji. W roku 2011 kontynuowana była realizacja I edycji programu,
zrealizowano również w całości II edycję programu. W programie udział wzięło łącznie 30 przedstawicieli 20
organizacji pozarządowych. W ramach cykli przeprowadzono, w I edycji 3 szkolenia, w II edycji 5 szkoleń
dotyczących: przedsiębiorczości społecznej w organizacjach pozarządowych, planowania i zarządzania
finansami, marketingu w ekonomii społecznej, przygotowania organizacji do prowadzenia działalności
ekonomicznej – tworzenia biznesplanu. Uczestnicy wzięli także udział w wizycie studyjnej, w ramach której
poznali przykłady dobrych praktyk. Efektem udziału w programie było opracowanie biznesplanów dotyczących
ekonomizacji organizacji uczestniczących w projekcie.
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Kuźnia Profesjonalistów (KP):
W ramach działania prowadzone zostały otwarte szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ich
celem było wsparcie organizacji w różnych obszarach jej funkcjonowania oraz przygotowanie do
ekonomizowania działalności. W 2011 roku przeprowadzono 8 szkoleń w tym 3 dwudniowe i 5 jednodniowych
Łącznie w szkoleniach wzięło udział 119 osób reprezentujących 90 organizacji.
Tematyka szkoleń:
• Rachunkowość i zarządzanie finansami organizacji pozarządowej
• Niech nas zobaczą - budowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej
• Źródła finansowania organizacji
• Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników w organizacjach pozarządowych
• Odpowiedzialność prawna członków zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach
• Jeśli nie dotacje– to co? Metody i techniki pozyskiwania funduszy na działalność społeczną ze źródeł
pozabudżetowych
Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej (WIES):
Celem programu była aktywizacja środowisk wiejskich i przygotowanie liderów społeczności lokalnej do
podjęcia działalności na rzecz jej rozwoju. W 2011 roku kontynuowane były działania w ramach I edycji cyklu
oraz przeprowadzona II edycja programu. Uczestniczyło w nim łącznie 35 osób – przedstawicieli 11 środowisk.
Przeprowadzono szkolenia (1 w ramach I edycji, 3 w ramach II edycji) dotyczące tematyki „Diagnoza
społeczności lokalnej”, „Współpraca w środowisku lokalnym”, „Ekonomia społeczna na rzecz rozwoju lokalnej
społeczności”. Uczestnicy programu wzięli także udział w wizytach studyjnej, podczas której odwiedzili
podmioty ekonomii społecznej i zapoznali się z dobrymi praktykami. 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.
Usługi księgowe i wsparcie coachingowe:
Celem programu było przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prowadzenia księgowości
organizacji. Program obejmował praktyczne nabywanie umiejętności księgowych podczas spotkań
coachingowych oraz bieżącą pomoc w prowadzeniu księgowości organizacji. W programie wzięło udział łącznie
10 przedstawicieli 5 podmiotów. Organizacje uczestniczące w programie otrzymały bezpłatną licencję do
programu księgowego „LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji” oraz wzięli udział w szkoleniu dotyczącym jego
obsługi.

REZULTATY:
•
•
•
•
•
•
•

w działaniach projektu wzięło udział łącznie 282 osoby
wsparciem objętych zostało 168 organizacji pozarządowych
przeprowadzono 460 godziny konsultacji specjalistycznych / 11 dni szkoleń otwartych
przeprowadzono 16 dni szkoleń i 3 dni wizyty studyjnej w ramach SzES
przeprowadzono 10 dni szkoleń, 8 dni wizyt studyjnych oraz 170 dni pracy animacyjnej w ramach
Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej
powstało 6 nowych organizacji utworzonych przez uczestników programu WIES
przeprowadzono 256 godzin wsparcia coachingowego i usług księgowych oraz 8 godzinne szkolenie
z obsługi programu księgowego „LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji”

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
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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
Budżet Fundacji BIS w ramach projektu w 2011 roku: 891 916,00 PLN
Okres realizacji: od 01-10-2010 do 31-12-2011
CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz
wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie” jest wypromowanie Ekonomii Społecznej
i wzmocnienie 150 podmiotów i 450 osób w zakresie Ekonomii Społecznej oraz zbudowanie otoczenia
sprzyjającego jej rozwojowi w Małopolsce.

•

CELE SZCZEGÓŁOWE /
podniesienie wiedzy w społecznościach lokalnych w zakresie tego, co to jest Ekonomia Społeczna i
jakie są możliwości działania oraz wsparcia tego sektora w kontekście uczestnictwa w niniejszym
Projekcie.

•

utworzenie spójnego, kompleksowego modelu wsparcia dla funkcjonujących podmiotów z obszaru
Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem działań w tym obszarze.

•

powstanie i rozwój lokalnej i regionalnej sieci wsparcia związanej z działaniami na rzecz Ekonomii
Społecznej, intensyfikujący proces prorozwojowy realizowany przy pomocy liderów społecznych wraz
z samorządem.

DZIAŁANIA:
Zarządzanie i promocja
W ramach działań promocyjnych zorganizowano 6 seminariów „Lepiej zrozumieć ekonomię społeczną”.
Seminaria odbywały się w styczniu, maju i wrześniu 2011 roku w: Andrychowie, Chrzanowie, Nowym Targu (x2),
Suchej Beskidzkiej i Wieprzu. Prowadzona była promocja w prasie poprzez ogłoszenia. Część działań
promocyjnych prowadził Lider.
Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
W 2011 roku zrealizowano łącznie 1055,67 godzin doradztwa, w tym 359,17 godzin doradztwa
specjalistycznego i 696,5 godzin doradztwa ogólnego (MOWES Oświęcim: 216,5 h specjalistycznego, 301 h
ogólnego; MOWES Zakopane: 142,67 h specjalistyczne, 395,5 h ogólnego). Doradztwo było świadczone w
biurach, jak i poza nimi. Biura udzielały podstawowych informacji o ekonomii społecznej. Prowadzono coaching
dla organizacji pozarządowych.
Akademia ABC ES
W ramach projektu w każdy z okręgów odbyły się dwa cykle szkoleniowe Akademii ABC ES. Każdy cykl trwał 5
dni szkoleniowych i był skierowany do osób zainteresowanych podjęciem działalności w obszarze ekonomii
społecznej. Cykle były realizowane w okresie marzec – maj i wrzesień – grudzień. Pierwsze cykle odbywały się w
Oświęcimiu i Nowym Targu, drugie w Nowym Targu i Wadowicach. W każdej grupie szkoleniowej było 12
uczestników. Uczestnicy korzystali z doradztwa.
Akademia ABC Lidera ES
W ramach projektu w każdym z okręgów odbyły się dwa cykle szkoleniowe Akademii ABC Lidera ES. Każdy cykl
trwał 5 dni szkoleniowych i był skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych
rozwinięciem działalności ekonomicznej. Cykle były realizowane w okresie marzec – maj i wrzesień – grudzień.
Pierwsze cykle odbywały się w Oświęcimiu i Nowym Targu, drugie w Nowym Targu i Wadowicach. W każdej
grupie szkoleniowej było 12 uczestników. Uczestnicy korzystali z doradztwa.
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Szkolenia jednodniowe MOWES
W ramach projektu w roku 2011 zorganizowano 27 dni szkoleniowych na terenie obu MOWESów. W
szkoleniach mogli brać udział przedstawiciel ngo oraz osoby zainteresowane działalnością w obszarze ES.
Szkolenia odbywały się w okresie styczeń – grudzień 2011 w: Brzeszczach, Chrzanowie, Kętach, Nowym Targu,
Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Zakopanem. Tematyka szkoleń dotyczyła rozwoju ekonomii
społecznej na obszarach działania MOWESów.
Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ES
W okresie luty – czerwiec 2011 na terenie każdego okręgu MOWES była prowadzona animacja Rad Pożytku
Publicznego. W wyniku pracy animatorów powstała Rada w Chrzanowie (powiatowa) i Zakopanem (gminna).
Animatorami byli Dorota Kobylec i Tomasz Otko.

REZULTATY:
REZULTATY ILOŚCIOWE / Szkolenia – 27 za oba MOWES-y / Doradztwo - 1055,67 godzin / Akademia
ABC ES – 20 dni (4 cykle) / Akademia ABC Lidera ES – 20 dni (4 cykle) / Rady – 2 rady / Osoby fizyczne
(niezatrudnione w ngo i z poza ngo) – 352 osoby / Pracownicy z organizacji – 164 osoby / 192 organizacje
pozarządowe / odbyło się 6 seminariów
REZULTATY JAKOŚCIOWE / (wzrost kompetencji itp.)
Podniesienie wiedzy uczestników projektu na temat ekonomii społecznej / Zwiększenie świadomości nt.
ekonomii społecznej u podmiotów uczestniczących w projekcie.

PROFESJONALNIE ZNACZY SKUTECZNIE - PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

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

Budżet Projektu: 179412,44 PLN (kwota dofinansowana 158614,44 PLN)
Okres realizacji: od 01-01-2011 do 31-10-2011
CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych działających na
terenie województwa małopolskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
•

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
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•

rozszerzenie i zdywersyfikowanie oferty wsparcia dla małopolskich organizacji w regionie.

DZIAŁANIA:
DZIAŁANIE I / Promocja Projektu
Celem promocji było przede wszystkim skuteczne informowanie środowiska małopolskich organizacji
pozarządowych i samorządów o oferowanych usługach dostępnych w ramach projektu.
DZIAŁANIE II / Regionalne Centrum Wolontariatu
Głównym celem działalności RCW była promocja idei wolontariatu, skierowana została w szczególności do
dwóch grup odbiorców tj. środowisko akademickie oraz małopolskie organizacje pozarządowe. Rozwieszono
plakaty w ilości 650 sztuk oraz rozdano około 1150 ulotek, napisano 7 artykułów promujących wolontariat,
zamieszczonych na stronie www.ngo.pl, w prasie studenckiej – miesięczniku Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Alma Mater”, miesięczniku studenckim „Manko” oraz miesięczniku społeczno-kulturalnym „Kraków”.
Udzielono wywiadu w radiu akademickim RADIOFONIA, w radiu młodzieżowym PRYZMAT, w radiu
akademickim NOWINKI. Ponadto RCW zaprezentowało swoją działalność w programie „Twój fundusz, Twoja
szansa”, w TVP Kraków. Zorganizowano Punkt Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej pomiędzy kandydatami
na wolontariuszy, a krakowskimi organizacjami pozarządowymi poszukującymi wolontariuszy. Z pośrednictwa
skorzystało 136 wolontariuszy oraz 25 organizacji poszukujących wolontariuszy. Odbyło się 7 szkoleń oraz 4
spotkania warsztatowe dla reprezentantów organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego,
w których wzięło udział 78 koordynatorów wolontariatu. Ponadto zrealizowano szkolenia dla wolontariuszy, w
których wzięło udział 159 osób. Szkolenia prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu z Warszawy – partnera projektu.
DZIAŁANIE III / Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych
Wszechstronne wsparcie małopolskich organizacji pozarządowych. W ramach działalności POIS udzielonych
zostało około 200 informacji drogą mailową, telefoniczną oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji
przeprowadzono 110 godzin konsultacji specjalistycznych, w tym 75 godzin dla przedstawicieli małopolskich
NGO’s oraz 35 godzin dla reprezentantów samorządów biorących udział w cyklu Animacja współpracy JST-NGO.
Konsultacje dotyczyły: księgowości NGO, aspektów prawnych i okołoprawnych (statut, KRS, przygotowanie
dokumentacji do rejestracji, status OPP), przygotowanie projektu i wniosku o dotację, pracy metodą projektu,
pozyskiwania środków, planowania strategicznego oraz ekonomizacji organizacji pozarządowych tj. form
działalności gospodarczej.
DZIAŁANIE IV / Animacja współpracy JST - NGO
Budowanie programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wyłoniono 5 powiatów i gmin
zainteresowanych współpracą: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta i Gminy
Skawina, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Urząd Gminy Klucze. W każdym z zakwalifikowanych
samorządów przeprowadzono 5 spotkań z reprezentantami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami
samorządów. Spotkania realizowane były w okresie kwiecień-październik. Zmiany w programach współpracy
były dodatkowo konsultowane z przedstawicieli samorządów w postaci specjalistycznych konsultacji, których
łącznie przeprowadzono 35 godzin – w Starostwie Powiatowym w Olkuszu 5 h, w Urzędzie Miasta i Gminy
Skawina 5 h, w Starostwie Powiatowym w Myślenicach 5 h, w Urzędzie Gminy Klucze 4 h oraz w Urzędzie
Miasta Krakowa 21 h z racji na konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy.
DZIAŁANIE V / Ewaluacja projektu
Działania ewaluacyjne skupiły się przede wszystkim na ocenie, jakości działań realizowanych przez Fundację BIS.
Dużą uwagę poświęcono ewaluacji Regionalnego Centrum Wolontariatu. Przeprowadzono indywidualne
wywiady pogłębione z koordynatorami wolontariatu i z wolontariuszami, którzy skorzystali z Punktu
Pośrednictwa Wolontariatu oraz szkoleń. Wywiady te stanowią uzupełnienie ankiet ewaluacyjnych
przeprowadzanych po każdym szkoleniu zarówno dla wolontariuszy jak i koordynatorów. Zarówno ankiety jak i
wywiady potwierdzają sens i realną potrzebę istnienia i działalności RCW na terenie małopolski. W ramach
ewaluacji POIS przeprowadzono wywiady telefoniczne z reprezentantami małopolskich organizacji
pozarządowych korzystających zarówno ze szkoleń jak i konsultacji. W ramach ewaluacji animacji współpracy
JST-NGO w dwóch środowiskach przeprowadzono ankiety podsumowujące realizowane spotkania.
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REZULTATY:
- 136 wolontariuszy pozyskanych do współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu (łącznie w projekcie do
współpracy z RCW pozyskano 201 wolontariuszy)
- 8 Koordynatorów Wolontariatu w organizacjach pozarządowych współpracuje z RCW (łącznie w projekcie
współpracuje z RCW 18 koordynatorów wolontariatu)
- w 5 Programach współpracy zostały prowadzone zmiany w wyniku animacji współpracy JST-NGO w związku z
nowelizacja ustawy
- 90% kandydatów na wolontariuszy uznało pomoc RCW za przydatną i chce kontynuować współpracę z RCW w
przyszłości
- 84% przedstawicieli małopolskich NGO’s uczestniczących w projekcie podniosło swoje kompetencje
- 75% przedstawicieli małopolskich NGO’s, którzy są zadowoleni z uzyskanej pomocy
- 75 % przedstawicieli małopolskich NGO’s, chce skorzystać z podobnego wsparcia w przyszłości
- połowa samorządów uczestniczących w animacji współpracy NGO-JST jest zainteresowana realizacją
podobnych działań w przyszłości
REZULTATY JAKOŚCIOWE /
Poprzez innowacyjne działania w projekcie wzmocnione zostały kompetencje małopolskich organizacji
pozarządowych. Powołanie Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Animacja współpracy JST-NGO bez
wątpienia przyczyniły się do rozszerzenia wsparcia małopolskich NGO’s.

PASJA POMAGANIA
- ROZWIJAMY WOLONTARIAT W MAŁOPOLSCE

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet Projektu: 20510 PLN (kwota dofinansowana 8000 zł)
Okres realizacji: od 01-09-2011 do 15-12-2011
DZIAŁANIA:
ZADANIE 1 / Promocja projektu
Promocja projektu prowadzona była przez cały okres trwania projektu. Informacje o szkoleniach oraz
wydarzeniu promowane były wśród małopolskich organizacji pozarządowych – około 2 000 NGO’s. Działania
promowane były poprzez portale studenckie np. studentnews.pl, Biuro Karier Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Urząd Miasta i Gminy Skawina, Urząd Miasta
Oświęcim, Urząd Miasta Nowy Targ, portal Wrota Małopolski, portal Urzędu Miasta Krakowa – Magiczny
Kraków. Dzięki współpracy z wolontariuszami powstały 4 artykuły pokazujące, czym jest wolontariat, kto może
zostać wolontariuszem i gdzie można pomagać oraz zaprezentowano sylwetki aktywnych wolontariuszy, jako
wzór do naśladowania. Podczas Gry Miejskiej „Pomoc ma moc” przeprowadzony został wywiad z uczestnikami i
organizatorami wydarzenia przez dziennikarkę radia PRYZMAT, w Dzienniku Polskim zamieszczona została
informacja o realizowanym szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu, jako szersza forma dotarcia do
zainteresowanych osób.
ZADANIE 2 / Punkt Pośrednictwa Wolontariatu
Celem działalności Punkt Pośrednictwa Wolontariatu było pozyskiwanie nowych ofert wolontariatu wśród
małopolskich organizacji oraz aktywną rekrutację wolontariuszy. Punkt działał dwa razy w tygodniu w
godzinach porannych jak i popołudniowych. W okresie trwania projektu z działalności Punktu Pośrednictwa
Wolontariatu skorzystało 75 osób zainteresowanych wolontariatem oraz wpłynęło 6 nowych zgłoszeń
organizacji poszukujących wolontariuszy.
ZADANIE 3 / Podstawowe szkolenia dla koordynatorów wolontariatu
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Przeprowadzono 4 szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu pt; „Jak zdobyć i zatrzymać
wolontariusza?” mające charakter wprowadzający w tematykę wolontariatu. Szkolenia prowadzone były przez
doświadczone trenerki Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie – Monikę Bełdowską i Monikę
Gregorczuk. Szkolenia zostały przeprowadzone w Krakowie, Nowym Targu, Skawinie i Wieliczce. W szkoleniach
wzięło udział 45 koordynatorów wolontariatu z małopolskich organizacji pozarządowych. Szkolenia
organizowane były we współpracy z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych, a w Krakowie we
współpracy z wydziałem Urzędu Miasta.
ZADANIE 4 / Spotkania informacyjne dla wolontariuszy
Zrealizowano 7 spotkań informacyjnych „Dlaczego warto być wolontariuszem?”, każde po 3h dydaktyczne na
terenie województwa małopolskiego. Uczestnikami spotkań były osoby zainteresowane podjęciem działań
woluntarystycznych. Spotkania zostały zrealizowane w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku, Zespole Szkół nr
2 im. Sybiraków Nowym Sączu, Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana Olkuszu oraz w Gimnazjum im. Jana
Matejki Zabierzowie. Ponadto jedno spotkanie zostało zrealizowane w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw
Społecznych w Krakowie. Łącznie w spotkaniach informacyjnych wiedzę z zakresu wolontariatu uzyskało 117
osób zainteresowanych podjęciem działań woluntarystycznych.
ZADANIE 5 / Gra miejska
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia zorganizowano grę miejską „Pomoc ma Moc-odkryj
przestworza wolontariatu”, w której wzięło udział 46 osób . Gra miejska stała się możliwością połączenia
środowiska ludzi związanych z wolontariatem tj. koordynatorów wolontariatu różnych organizacji
pozarządowych oraz wolontariuszy już aktywnych, jak i także osób zainteresowanych wolontariatem. W
wydarzeniu specjalnym wzięło udział 22 osoby tworzące 5 grup oraz 24 przedstawicieli 14 organizacji
pozarządowych-współorganizatorów: Fundacji DOBRA WOLA, Fundacji GREENPEACE, Fundacji HELPFUL HAND,
Fundacji Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, Fundacji WSPÓLNOTA NADZIEI, Jewish Community
Centre, Katolickiego Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA, Ochotniczej Straży
Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego PARAMEDIC, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i
Animatorów KLANZA, Polskie Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, SALTROMu Salezjańskiego Ruchu Troski o
Młodzież, Stowarzyszenia MANKO, WBP w Krakowie - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej oraz z
Żydowskiego Muzeum GALICJA. Gra toczyła się na terenie miasta Krakowa. Na zakończenie gry odbył się
koncert– woluntarystycznie zagrał Dave Nilaya w Klubie LizardKing. Uczestnikami gry byli zarówno osoby młode
- uczniowie, studenci, jak również osoby w grupie wiekowej 50+.
ZADANIE 6 / Ewaluacja
Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane były po każdym szkoleniu oraz spotkaniu informacyjnym. Wyniki ankiet
potwierdziły konieczność prowadzenia spotkań informacyjnych, które poszerzają wiedzę w zakresie rodzajów
wolontariatu i możliwości wykonywanych świadczeń woluntarystycznych. Wysoko oceniane zostały szkolenia
dla koordynatorów wolontariatu. Wyniki badań pokazały, że zarówno uczestnicy spotkań informacyjnych dla
wolontariuszy jak szkoleń dla koordynatorów nie mieli żadnych zastrzeżeń do warunków w jakich zostały one
przeprowadzane.

REZULTATY:
REZULTATY ILOŚCIOWE /
- przeprowadzono 7 spotkań informacyjnych dla kandydatów na wolontariuszy na terenie całego województwa
małopolskiego;
- przygotowano 117 osób zainteresowanych wolontariatem do „pracy” wolontarystycznej w organizacjach
pozarządowych;
- poinformowano drogą mailową około 2000 małopolskich organizacji o prowadzonych działaniach w ramach
projektu;
- przeprowadzono 4 dni szkoleniowych (każde po 8h dydaktycznych);
- przygotowano do pracy z wolontariuszami 45 koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych z
terenu małopolski;
- zaangażowano w realizację i uczestnictwo gry miejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 46
osób, w tym 22 uczestników i 24 przedstawicieli NGO’s;
- przygotowano 4 artykuły pokazujące różne oblicza wolontariatu.
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REZULTATY JAKOŚCIOWE /
Zrealizowane działania pozwoliły przybliżyć tematykę wolontariatu mieszkańcom małopolski. Działalność
Punktu Pośrednictwa Wolontariatu pozwoliła uzyskać osobom zainteresowanym wolontariatem wiedzę z
zakresu obowiązków, możliwości pełnienia wolontariatu, uświadomiła, że wolontariat, mimo iż jest
bezinteresowny daje ogromnie dużo satysfakcji i zadowolenia. Szczególnie wartościowe i przydatne okazały się
informacje dotyczące różnych form wolontariatu, w jaki można się zaangażować. oraz doborze zadania do
swoich predyspozycji, oczekiwań i zainteresowań. Wysoko ocenione zostały szkolenia dla koordynatorów:
- 98% uczestników uznało, że zwiększyło wiedzę z zakresu prawidłowego zarządzania zespołem wolontariuszy,
- 76 % uświadomiło sobie, że osobom, które „pracują” za darmo należy dziękować, motywować i nagradzać.
-97% ankietowanych uznało otrzymane materiały szkoleniowe za zdecydowanie i raczej przydatne. Jak pokazują
wyniki raportu ewaluacyjnego trenerzy prowadzący szkolenia cieszyli się ogromnym uznaniem za sposób
prowadzenia zajęć, wiedzę merytoryczną oraz umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazu.

SAMORZĄD Z INICJATYWĄ

Źródło finansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Budżet projektu: Całkowity budżet projektu 687 721,00 PLN (w tym z dotacji 618 948,00 PLN).
Wkład własny 68 773,00 PLN
Wydatki w 2011 roku = 39 111,00 PLN
Okres realizacji: od 01-11-2011 do 30-06-2013

CELE PROJEKTU:
CEL GŁÓWNY /
Poprawa warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej w woj. małopolskim
CELE SZCZEGÓŁOWE /
- rozwój dialogu obywatelskiego między mieszkańcami i władzami Dzielnicy XIV Krakowa w ramach 6 Forów
Dialogu Obywatelskiego.
- wzmocnienie kompetencji i zaangażowania 6 małopolskich samorządów lokalnych w inicjowanie i wspieranie
aktywności obywatelskiej.
- upowszechnienie informacji dotyczącej stosowania Inicjatywy lokalnej i mechanizmów demokracji
partycypacyjnej wśród min. 60 przedstawicieli małopolskich samorządów.

DZIAŁANIA:
Została powołana Grupa Sterująca (GS), w której skład wchodzą przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy oraz
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.
DZIAŁANIE 1 / kampania informacyjno-promocyjna (1.11.2011-30.06.2013):
W sobotę 17 grudnia 2011 roku zorganizowane zostało seminarium na temat „Samorząd z inicjatywą, aktywni
mieszkańcy-najlepszy efekt”, którego celem było zainaugurowanie działań Dzielnicowego Centrum
Obywatelskiego. W spotkaniu wzięło udział 63 osoby.
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DZIAŁANIE 2 / Dzielnicowe Centrum Obywatelskie (1.11.2011-30.06.2013)
- od listopada 2011 funkcjonuje Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich dla mieszkańców, dla grup
nieformalnych oraz organizacji pozarządowych (dostępny 20 godzin/tyg).
- Akademia Aktywności Społecznej i Obywatelskiej (program edukacyjno-rozwojowy dla mieszkańców Krakowa
planowany na II kwartał 2012).
- Forum Dialogu Obywatelskiego Dzielnicy XIV (jw.)- spotkania radnych z mieszkańcami.
DZIAŁANIE 3 / projekty obywatelskie
Etapy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wypracowanie Regulaminu Konkursu dla samorządów,
ogłoszenie konkursu dla samorządów
rekrutacja samorządów
spotkanie dla przedstawicieli małopolskich samorządów, szkolenie dot mechanizmów stymulowania
aktywności obywatelskiej mieszkańców
diagnozy przeprowadzane w społecznościach lokalnych w 6 samorządach
spotkania informacyjne dla mieszkańców
konkursy na projekty obywatelskie dla mieszkańców
wstępna selekcja pomysłów mieszkańców przygotowujących projekty obywatelskie
warsztaty dla mieszkańców
promocja projektów przez mieszkańców i głosowanie mieszkańców nad wyborem projektów
realizacja projektów
wypracowanie w samorządach dokumentów dot Inicjatywy Lokalnej (2 spotkania konsultacyjne,
konsultacja projektów dokumentu –łącznie 12 spotkań
DZIAŁANIE 4 / ewaluacja projektu i upowszechnianie rezultatów

REZULTATY: (zrealizowane w 2011)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odbyło się 8 dyżurów specjalisty ds. informacji w Dzielnicowym Centrum Obywatelskim
udzielono 40 informacji na temat działań DCO i seminarium informacyjnego
odbyłosię 17 godzin konsultacji w zakresie prawa, księgowości i finansów NGO, aspektów formalnoprawnych dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z Krakowa;
63 osoby wzięły udział w seminarium otwierającym projekt
opracowano koncepcję merytoryczną „Poradnika obywatelskiego”
powstał Regulamin konkursu dla samorządów (działanie 3)
odbyły się 4 spotkania Grupy Sterującej
została utworzona strona internetowa projektu www.samorzadzinicjatywa.pl
ukazały się 4 artykuły w prasie lokalnej na temat projektu oraz 4 publikacje na stronach www.

INTEGRACJA PODMIOTÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO
NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W MIEŚCIE JORDANÓW
Źródło finansowania: POKL
Budżet projektu: Całkowity budżet projektu 46825,00 PLN
Wydatki w 2011 roku = 11054,50 PLN

Okres realizacji: od 01-10-2011 do 30-06-2012
CELE PROJEKTU:
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Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie w Mieście
Jordanów.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
• rozwinięcie współpracy pomiędzy 10 podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie w Mieście Jordanów
• podniesienie kwalifikacji w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie u 15 pracowników
instytucji / organizacji działających na terenie miasta Jordanów w obszarze przeciwdziałania przemocy
• zwiększenie dostępu do informacji na temat przemocy i oferty wsparcia wśród min. 100 rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym

DZIAŁANIA:
•

WARSZTATY PARTNERSKIE – cykl spotkań skierowanych do szefów instytucji/organizacji lub osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie służący rozwijaniu i
wzmacnianiu współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy, wypracowaniu płaszczyzny współpracy,
zasad współdziałania i komunikacji (współpraca w środowisku lokalnym, bariery we współpracy,
komunikacja, ewaluacja, dokumentowanie współpracy, identyfikacja źródeł finansowania działań na
rzecz zapobiegania przemocy, podstawy pisania projektów). Warsztaty są dynamiczną formą –
uczestnicy będą rozwijać i wzmacniać współpracę poprzez wspólne działania – w ramach warsztatów
będą mieli do wykonania:
o
o

o
•
•

przeprowadzenie diagnozy problemu w środowisku lokalnym (badanie postaw i opinii
mieszkańców)
przygotowanie projektu poradnika dot. Problemu przemocy w rodzinie (podstawowe
informacje nt. przemocy, możliwości uzyskania pomocy, wskazówki jak można chronić się
przed przemocą) oraz ulotki (adresy instytucji pomocowych)
opracowanie programu pikniku informacyjnego skierowanego do mieszkańców

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – cykl szkoleń skierowany do pracowników instytucji/organizacji
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie służący wzmocnieniu kwalifikacji – wiedzy i
umiejętności w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy.
PIKNIK INFORMACYJNY – inicjatywa skierowana do mieszkańców Miasta Jordanowa – osób z rodzin w
kryzysie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, służąca zwiększeniu świadomości problemu w
społeczności lokalnej, przełamywaniu mitów i stereotypów nt. przemocy, uwrażliwieniu mieszkańców
na problem, upowszechnieniu oferty instytucji pomocowych. Piknik zostanie zorganizowany w oparciu
o program wypracowany przez uczestników warsztatów partnerskich w czerwcu 2012.

REZULTATY: (w okresie X-XII 2011)
•
•
•

seminarium promocyjno-informacyjne dla 35 osób
12 godzin warsztatów partnerskich dla 10 osób
szkolenie specjalistyczne „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 6 godzin dla 15
osób

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
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Fundacja BIS
sprawozdanie 2011
Program Centrum Pro Bono
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych również w 2011 roku pełniła 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 bezpłatnie pomoc prawną. W kolejnym
roku działalności do Centrum Pro Bono dołączyły nowe kancelarie. Obecnie w ramach programu współpracuje
ich blisko 50. W 2011r. Centrum Pro Bono udzieliło profesjonalnej pomocy w 90. sprawach zgłoszonych przez
ngos. 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.
Sprawozdanie z działalności Centrum Pro Bono w 2011r. wraz z opisami zakończonych spraw można znaleźć na
stronie: www.centrumprobono.pl
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