
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie Członka Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
z działalności w obszarze ekonomii społecznej. 

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  

NAZWA PODMIOTU (CZŁONKA MKRES): 

1. Czy w okresie sprawozdawczym Państwa instytucja/organizacja realizowała projekt/projekty 

społeczno-gospodarcze (np. na rzecz mieszkańców, społeczności lokalnej, wybranych grup 

osób) finansowane ze środków zewnętrznych (np. RPO, PROW, FIO, środków budżetu 

państwa i samorządu) 

a) Nie – proszę przejść do pytania 3 

b) Tak - proszę podać cel projektu i źródło finansowania 

➢ Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM i MZ (źródło finansowania: RPO). 

Celem projektów jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora 

ekonomii społecznej. 

➢ Integration through Social and Digital Learning (ISDL) (źródło finansowania: wsparcie 

finansowe UE w ramach programu Erasmus+). Celem projektu jest wyszukanie, zgromadzenie 

i opisanie dobrych praktyk integracji imigrantów oraz osób bezrobotnych. 

➢ Miejsca Aktywnych Mieszkańców (źródło finansowania: POWER). Celem projektu jest 

zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum 

społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii 

społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów 

rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez 

wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o 

współpracę ponadnarodową. 

➢ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie - Północ (źródło finansowania: FIO, 

P1). Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych 

działających na terenie północno-zachodniej części województwa małopolskiego w 

podejmowanie inicjatyw oddolnych, a także wzmocnienie potencjału młodych organizacji 

pozarządowych. 

➢ Więcej Pomysłów na Współpracę – opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 (źródło finansowania: 

środki samorządowe). Celem projektu było wspólne, oddolne wypracowanie założeń do  

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2019-2022 we współpracy z krakowskimi organizacjami 

pozarządowymi i urzędnikami jednostek miejskich, które współpracują na różnym polu z 



 

 

NGO. 

➢ Rozwój wadowickich NGOs (źródło finansowania: środki samorządowe). Celem projektu było 

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w Wadowicach.  

➢ Wolontariat pracowniczy w NGO (źródło finansowania: UMWM).  Celem projektu była 

promocja modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem 

opartego o wolontariat pracowniczy. 

➢ Święto Organizacji Pozarządowych 2018 (źródło finansowania: środki samorządowe). 

Głównym celem Święta Organizacji Pozarządowych była promocja krakowskich NGOsów oraz 

budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa. 

➢ Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (źródło finansowania: 

środki samorządowe). Celem projektu było rozwinięcie potencjału min. 100 małopolskich 

organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na terenie 

Województwa Małopolskiego. 

 

2. Czy były to projekty partnerskie? 

a) Nie - proszę przejść do pytania 3 

b) Tak - proszę wymienić typ partnera (NGO, jednostka pomocy społecznej, itp.) 

➢ W wielu realizowanych przez Biuro Inicjatyw Społecznych przedsięwzięciach partnerami były 

organizacje pozarządowe lub lokalne samorządy. Współpraca i dialog to idee leżące u 

podstaw naszej działalności więc projekty partnerskie traktujemy w fundacji priorytetowo.  

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym realizowali Państwo inne działania z zakresu szeroko 

rozumianej ekonomii społecznej? 

a) Nie  

b) Tak, jakie (proszę opisać je hasłowo, zgodnie z poniższą tabelą) 

 

➢ Udział w Federacji Małopolska Pozarządowa - rozwijanie współpracy wewnątrzsektorowej. W 

2018 r. zrealizowaliśmy wspólnie z Federacją projekt „Święto Organizacji Pozarządowych 

2018”. 

➢ Członkostwo w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - w 2009 roku Fundacja 

BIS została przyjęta do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych. SPLOT jest 

sformalizowanym związkiem organizacji wspierających rozwój sektora pozarządowego w 

Polsce. Ośrodki Sieci SPLOT, pracują wg wspólnie przyjętych standardów, dzięki czemu 

Fundacja BIS w Małopolsce gwarantuje jakość i kompleksowość usług szkoleniowych, 

doradczych i informacyjnych oraz korzysta z najlepszych praktyk pozostałych ośrodków. 

 
 
 


