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1. O Fundacji / Misja 

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych jest niezależną organizacją, która ma na celu wpieranie rozwoju 

i współpracy sektora pozarządowego w Małopolsce. Naszą misją jest, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy 

decydowali o sprawach, które ich dotyczą.  Zależy nam, aby organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie 

ludzi skutecznie realizowały swoją misję. Uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa 

sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej. Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje 

pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i 

konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Przedstawiciele Fundacji są wybierani do 

Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, są członkami 

komisji konkursowych, doświadczonymi ekspertami w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, 

partycypacji i współpracy lokalnej.  Wszystkie projekty realizujemy we współpracy z organizacjami i 

samorządami w Małopolsce. Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na 

rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w Polsce. 

Cele Fundacji: 

 Pobudzenie i rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.  

 Zwiększanie udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wspieranie dialogu społecznego, współpracy i 

partycypacji obywateli. 

 Upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich. 

 Rozwój społeczności miast i terenów wiejskich w obszarach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 

 Profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych. 

 Rozwój i upowszechnienie wolontariatu. 

 Rozwój współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. 

 Upowszechnienie zasad partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju. 

 Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 Wyrównywanie szans środowisk defaworyzowanych.  

 Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorczości 

społecznej. 

 Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.  

 Upowszechnienie idei ekonomii społecznej. 

 

2. Dane teleadresowe / adres siedziby i biura: ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków 

  

3. Zarząd / Ewa Chromniak – Prezeska Zarządu; Joanna Czarnik, Dorota Kobylec, Anna Pasieka, – Członkinie 

Zarządu 

 

4. Pracownicy i Współpracownicy / Ewa Adamska-Cieśla, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Małgorzata 

Ćwiżewicz, Łukasz Dubin, Maria Filipek, Olga Glińska, Teresa Jankowska, Agnieszka Kałużna, Małgorzata 

Klewska, Dorota Kobylec, Lidia Korbus-Then, Elżbieta Kosieniak, Łucja Kucmin-Węglarczyk, Marta Marzec, 

Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek, Tomasz Otko, Anna Pasieka, Katarzyna Pętlak-Długosz, Bartłomiej 

Piotrowski, Ewa Ryłko, Anna Sobczyk-Turek, Joanna Sokolnicka, Anna Susz-Golańska, Monika Wąsowicz, 

Agnieszka Węgrzyn, Katarzyna Wychowaniec, Elżbieta Zadęcka-Cieślik, Przemysław Żak. 

 

Wolontariat / Zdzisława Bielenin, Małgorzata Bugaj, Radosław Bury, Dorota Depta, Anna Folga, Kornelia 

Gruca, Weronika Idzikowska, Stanisława Kaleta, Natalia Krawczyk, Barbara Łukasik, Oliwia Marzec, Zofia Momot 

Danuta Nowak, Izabela Okręglicka, Anna Maria Olszak, Barbara Pawełek, Magdalena Periy, Katarzyna Plich, 

Marzena Przybyłowska-Czepiec, Urszula Ruszka, Magdalena Sikora, Michał Smoll, Amelia Woźny, Julia Woźny, 

Kamila Woźny, Weronika Woźny, Maria Żółty. 
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5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2018 roku / Fundacja,  jako 

jedyna organizacja z województwa małopolskiego należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT, która od ponad 10 lat wspiera rozwój polskiego sektora pozarządowego, wdraża 

standardy funkcjonowania 14 Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Fundacja jest też jednym 

z sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Inicjatywa, której pomysł narodził się już w 

lipcu 2006 roku, w założeniu ma służyć wspólnemu promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu 

i wzmacnianiu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym 

regionie. Obecnie w ramach Paktu działa kilka grup roboczych zajmujących się najistotniejszymi kwestiami dla 

rozwoju sektora. W kręgu zainteresowań zespołów tematycznych znajduje się m.in. konsultowanie 

i rzecznictwo w zakresie proponowanych zmian prawnych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, czy też 

działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspólne projektowanie i uruchamianie działań 

inicjowanych w ramach Paktu przyczynia się do budowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej. 

Fundacja podejmuje również kroki na rzecz rozwoju współpracy wewnątrz 

i międzysektorowej w regionie. 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. 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 2018 roku programy / projekty: MOWES - MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA; MOWES - MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ – KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY; FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC; 
WOLONTARIAT PRACOWNICZY W NGO; WZMACNIANIE KOMPETENCJI WADOWICKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH; ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL 
LEARNING; OPRACOWYWANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2019-2022; MARSZAŁKOWSKI OŚRODEK ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY; MIEJSCE AKTYWNYCH 
MIESZKAŃCÓW. 

6. BIS w liczbach: 

Liczba zrealizowanych projektów 10 

Liczba osób objętych wsparciem 7940 

Liczba organizacji objętych wsparciem 409 

Liczba instytucji objętych wsparciem 21 

Liczba grup inicjatywnych objętych wsparciem 169 

Liczba kompleksowych cykli szkoleń 23 

Liczba przeprowadzonych procesów animacyjnych 148 

Liczba usług coachingowych 34 

Liczba dni szkoleniowych 99 

Liczba godzin konsultacji 219 

Liczba spotkań Grup Partnerskich 15 

Liczba zorganizowanych imprez promocyjno – informacyjnych (np. Fora, Konferencje) 5 

Liczba wizyt studialnych 4 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz ES / przyznanych dotacji 146 

Liczba godzin wolontariatu 1804 
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7. Opis zrealizowanych projektów / 

 

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

– MAŁOPOLSKA ZACHODNIA 

 

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Budżet projektu: 6 674 830,08 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 804 246,87 PLN) 

Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-07-2019 

 

CELE PROJEKTU: 
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce 

Zachodniej (powiaty – chrzanowski; olkuski; oświęcimski; wadowicki) 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc 

pracy; 

 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych; 

 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi; 

 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej.  

 

DZIAŁANIA: 
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU: 
o ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń 

dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej 

społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa 

zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych 

partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne 

instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, 

przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle 

edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku 

lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla 

osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej. 
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o ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM 

LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu 

terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w 

rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów 

dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom 

ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej 

i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji 

społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); 

doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji 

przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną. 

o INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na 

wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii 

społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków 

grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.  

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC 

w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca 

metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub 

grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie 

podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania, 

promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej). 

 

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe 

i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 102 osoby objęte wsparciem 

 3 JST objęte wsparciem 

 45 grup inicjatywnych objętych wsparciem 

 48 przeprowadzonych procesów animacyjnych 

 27 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES 

 31 dni szkoleniowych 

 4 kompleksowe cykle szkoleniowe 

 244 godziny wolontariatu 

 

JAKOŚCIOWE / informacja o osiągniętych wskaźnikach zostanie podana po zakończeniu projektu. 
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MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

– KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

Budżet projektu: 12 161 656,22 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 1 496 942,72 PLN) 

Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-01-2020 

 

CELE PROJEKTU: 
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim 

Obszarze Metropolitalnym (obszar miasta Krakowa oraz powiatów - bocheński; krakowski; miechowski; 

myślenicki; proszowicki; wielicki) 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych miejsc 

pracy; 

 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych; 

 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi; 

 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, min. 

jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora ekonomii społecznej 

 

DZIAŁANIA: 
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU: 
o ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy wypracowaniu założeń 

dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających na potrzeby lokalnej 

społeczności i adekwatnych do zasobów i potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do 

realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa 

zasobów, badania potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych 

partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu terytorialnego, lokalne 

instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, 

przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle 

edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku 

lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla 

osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej. 
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o ANIMACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM 

LOKALNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu 

terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię społeczną w 

rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach współpracy z NGO zapisów 

dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zwiększaniu wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom 

ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej 

i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji 

społecznych np. programów współpracy (prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); 

doradztwo specjalistyczne indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji 

przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną. 

o INICJOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca polega na 

wsparciu przez doradcę kluczowego grup zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii 

społecznej – organizacji pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków 

grup w kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej. 

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii społecznej – „ABC 

w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca 

metodą projektu, źródła finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub 

grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie 

podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych, źródeł finansowania, 

promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej). 

 

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – 

dotacje; Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe 

i merytoryczne; Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 286 osób objętych wsparciem 

 7 JST objęte wsparciem 

 74 grupy inicjatywne objęte wsparciem 

 81 przeprowadzonych procesów animacyjnych 

 40 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES 

 44 dni szkoleniowych 

 4 kompleksowe cykle szkoleniowych 

 385 godzin wolontariatu 

 

JAKOŚCIOWE / informacja o osiągniętych wskaźnikach zostanie podana po zakończeniu projektu . 
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FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC 

 

Źródło dofinansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

- Narodowy Instytut Wolności. 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Partnerzy projektu:  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE  

Budżet projektu:  592 050,00 PLN 

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2019 

 

FIO Małopolska Lokalnie - Północ jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców północno - 

zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania 

lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie 

Forum Oświatowe Klucze pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym, 

grupom samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych. Program realizujemy w 

nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z 

krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. W ramach FIO Małopolska Lokalnie - Północ 

przekażemy dla organizacji, grup nieformalnych oraz samopomocowych pulę środków 505 tys. zł., w podziale 

na mikrodotacje dla projektów rozwojowych dla młodych organizacji pozarządowych w wysokości do 5.000 zł, 

oraz dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode organizacje, grupy nieformalne oraz 

samopomocowe w wysokości do 3.000 zł. Poprzez realizację Programu pomagamy w budowaniu aktywnych 

społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej 

społeczności. 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek działających na terenie północno-zachodniej części 

województwa małopolskiego w podejmowanie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju i wzmacniania wspólnot 

lokalnych poprzez testowanie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia min. 142 projektów społecznych  

i rozwojowych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje 

pozarządowe. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Zwiększenie dostępu do informacji nt. możliwości realizacji oddolnych inicjatyw, wśród grup 

nieformalnych, grup samopomocowych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

środowiska lokalnego z północno-zachodniego obszaru województwa małopolskiego. 

 Wzmocnienie wiedzy i praktycznych umiejętności / w zakresie aplikowania o środki na realizację 

inicjatyw oddolnych / w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw 

 Wzmocnienie rozwoju 40 młodych organizacji pozarządowych z północno-zachodniego obszaru 

województwa małopolskiego. 

 Wzmocnienie potencjału technicznego młodych organizacji pozarządowych, które otrzymały 

mikrodotacje na rozwój organizacji. 

 Wzmocnienie zaangażowania obywateli i obywatelek w inicjowanie oddolnych inicjatyw na rzecz 

dobra wspólnego, szczególnie w małych społecznościach lokalnych oraz wśród małych wspólnot w 

dużych miastach, poprzez organizację spotkań indywidualnych i grupowych oraz organizację 

plebiscytu i gali promujących ideę współpracy w lokalnych środowiskach. 
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W ramach projektu wsparciem objęto: 

A. Grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej, złożone z minimum 3 osób, które wspólnie 

chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego.  

B. Młode organizacje pozarządowe wpisane do KRS-u nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł. 

C. Grupy samopomocowe tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz pokonywania 

problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy. Grupy samopomocowe mogą funkcjonować 

jako: - grupy nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli spełniają warunki wskazane w punkcie A., 

wtedy przysługuje im wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych. 

- organizacje posiadające osobowość prawną - jeżeli spełniają warunki dostępu przewidziane dla 

młodych organizacji pozarządowych, mogą uzyskać właściwe dla nich wsparcie. 

 

DZIAŁANIA: 
 PROMOCJA KONKURSU w społecznościach lokalnych na terenie Małopolski, w tym: 

- współpraca z pełnomocnikami/koordynatorami ds. organizacji pozarządowych działającymi 

w gminach i powiatach; 

- szeroka akcja promocyjna z wykorzystaniem tradycyjnych (spotkania, listy, plakaty, broszury) 

i nowoczesnych narzędzi komunikacji (m.in. media społecznościowe). 

 SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW 

 INDYWIDUALNE DORADZTWO NA ETAPIE PISANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW 

 MIKRODOTACJE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO (maksymalna wysokość: 

5 000,00 PLN); przekazanych zostało 142 dotacje. 

 DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE I ANIMACYJNE na terenach o najniższej aktywności obywatelskiej 

mające na celu pobudzenie lokalnych społeczności do realizacji inicjatyw oddolnych. 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 148 złożonych wniosków na konkurs  

 39 przyznanych dotacji (w tym: - 15 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych, w tym: - 4 dotacje 

na projekty społeczne, 11 dotacji na rozwój organizacji; - 4 dotacje dla grup nieformalnych z patronem; 

- 24 dotacje dla grup nieformalnych, w tym 3 dotacje na projekty samopomocowe) 

 7 przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych 

 3 przeprowadzone spotkania animacyjne 

 1 dzień szkoleniowy 

 4 spotkania wdrożeniowe 

 146 godzin konsultacji indywidualnych 

 40 uczestników konsultacji 

 49 uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych 

 6 uczestników spotkań animacyjnych 

 8 uczestników szkoleń 

 31 uczestników spotkań wdrożeniowych 

 12 wolontariuszy 

 280 godzin wolontariatu  

 

JAKOŚCIOWE / Wzrost dostępności dla młodych organizacji i grup nieformalnych do podejmowania 

oddolnych inicjatyw / Poprawa dostępu do informacji nt. możliwości pozyskania środków oraz 

realizowania oddolnych inicjatyw / Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie aplikowania o 

środki i w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych / Usprawnienie funkcjonowania młodych organizacji 
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pozarządowych / Wzmocnienie zaplecza technicznego młodych organizacji pozarządowych, które 

zrealizowały projekty rozwojowe / Wzrost zaangażowania przedstawicieli małych społeczności 

lokalnych oraz małych wspólnot w dużych miastach w inicjowanie oddolnych inicjatyw na rzecz dobra 

wspólnego. 87,5% uczestników szkoleń zadeklarowało zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

aplikowania o środki na realizację inicjatyw oddolnych / 81% z 64 uczestników konsultacji 

indywidualnych z doradcami zadeklarowało zwiększenie umiejętności z zakresu aplikowania o środki na 

realizację inicjatyw oddolnych, 63% z 64 uczestników konsultacji zadeklarowało zwiększenie wiedzy w 

tym zakresie / 79% z 52 uczestników spotkań wdrożeniowych zadeklarowało wzrost praktycznych 

umiejętności w zakresie wdrażania projektów i realizacji inicjatyw oddolnych, 62% z 52 uczestników 

spotkań wdrożeniowych zadeklarowało zwiększenie wiedzy / 82% z 68 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych zadeklarowało zwiększenie wiedzy i 

praktycznych umiejętności w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych / 82% uczestników spotkań 

sieciujących zadeklarowało wzrost motywacji do realizacji dalszych projektów społecznych. 

 

INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING. 

 

Źródło dofinansowania: Erasmus+ 

KA2 Strategic Partnership for Adult Education- Exchanges of Practices 

Partnerzy: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Polska) 

Institut Bucovina (Rumunia) Knuepfwerk (Niemcy) 

EURO-NET (Włochy) 

KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ (Turcja) 

Budżet projektu: : 9025 EUR 

Okres realizacji: od 01.11.2017 do 30.09.2019 

 

CELE PROJEKTU: 
Integration by Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim realizowanym 

przy wsparciu finansowym KE w ramach programu Erasmus+. Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów 

i osób bezrobotnych w różnych krajach UE. Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja 

społeczna i integracja są uzależnione od dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych, promujących 

w szczególności: wrażliwość kulturową i umiejętności cyfrowe. Rezultatem projektu jest zbiór dobrych praktyk 

inkluzji społecznej imigrantów oraz osób bezrobotnych w jednym z następujących obszarów: aktywne 

obywatelstwo i budowanie społeczności, wrażliwość kulturowa, otwarty rząd, zrównoważony styl życia 

w mieście, metody komunikacji społecznej, alfabetyzm cyfrowy, edukacja z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Projekt ISDL adresowany jest do wszystkich zajmujących się 

kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji osób dorosłych. Projekt pozwala czerpać z doświadczeń innych 

organizacji, przedstawiając skuteczne i realne działania, mogące przysłużyć się na rzecz integracji imigrantów. 

DZIAŁANIA / REZULTATY: 

 wybrano i opisano 15 dobrych praktyk integracji imigrantów w Polsce; 

 przeprowadzono ewaluację 90 dobrych praktyk, zebranych przez partnerów projektu; 

 odbyto 2 spotkania partnerskie (w Turcji oraz we Włoszech); w tym jedno spotkanie treningowe (Joint 

Staff Training Event); 

 opracowano warsztat dot. wykorzystania metod budowania społeczności lokalnych w procesach 

integracji imigrantów dla przedstawicieli organizacji partnerskich w języku angielskim; 
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 prowadzono działania mające na celu rozpowszechnianie informacji o projekcie: opracowano 

materiały informacyjno-promocyjne, prowadzono bloga na stronie projektu, utworzono podstronę 

projektu na stronie Fundacji BIS, prowadzono działania promocyjne w mediach społecznościowych 

 prowadzono działania związane z zarzadzaniem projektem (sprawozdawcze, rozliczeniowe) 

 

 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY W NGO 

 

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Budżet projektu: 16 010,00 PLN 

Okres realizacji: 01.06.2018-31.12.2018 

 

CELE PROJEKTU: 
Głównym celem projektu była promocja wolontariatu pracowniczego, w szczególności kompetencyjnego, 

wśród 105 przedstawicieli 45 małopolskich firm i organizacji pozarządowych, do dnia 31 grudnia 2018 r. W 

projekcie wzięło udział 126 przedstawicieli 68 małopolskich firm i organizacji pozarządowych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE /  

 68  firm i NGO oraz ich pracowników i współpracowników zwiększyło wiedzę na temat idei i zasad 

organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego. 

 84 przedstawicieli NGO z zwiększyło znajomości idei wolontariatu pracowniczego 

 15 wolontariuszy pracowniczych oraz 95 przedstawicieli NGO zwiększyło swoje kompetencje. 

DZIAŁANIA: 

 PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ORAZ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU 

 NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI / pozyskano do współpracy 11 firm i instytucji, które 

zadeklarowały gotowość do włączenia się w realizację projektu: Apply Capnor Poland / Alexander 

Mann Solutions Polska / MMS EDUKACJA / Harcownia / log-inn / Fundacja Współpracy Polsko-

ukraińskiej U-WORK / BIURO EDUKACJI I FINANSÓW / STAY-KRK / Zerochaos / Cisco Systems Poland / 

Małopolski Instytut Kultury. 

 REKRUTACJA WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH / Zrekrutowano: 14 wolontariuszy nie 

posiadających przygotowania i doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz 5 wolontariuszy z 

przygotowaniem i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.  

 PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH DO PEŁNIENIA WOLONTARIATU W NGO / 

- Ścieżka dla początkujących szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych / Analiza potrzeb grupy 

docelowej, zasady pracy nad programem szkoleniowym, kreślenie tematu szkolenia oraz stawianie 

celów edukacyjnych / Specyfika uczenia się osób dorosłych, techniki i narzędzia szkoleniowe , 

tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się na szkoleniu, kompetencje niezbędne w prowadzeniu 

szkolenia, trudne sytuacje szkoleniowe. / Dodatkowo uczestnicy otrzymali pomoc animatora w formie 

spotkań mentoringowych. / W szkoleniach wzięło udział 12 wolontariuszy z 9 firm. 

- Ścieżka dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych / udział w indywidualnych 

spotkaniach mentoringowych z animatorką. Animatorka w ramach pracy z oboma grupami 

uczestników przeprowadziła łącznie 20 spotkań mentoringowych z uczestnikami projektu. 
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 REKRUTACJA NGO I ICH PRZEDSTAWICIELI / W 13 szkoleniach wzięło udział 109 uczestników,  

przedstawicieli 57 NGO i Grup Nieformalnych. 

 FESTIWAL SZKOLEŃ DLA NGO 2018 / Udany start - jak przygotować program wdrożeniowo-

adaptacyjny dla nowych członków zespołu NGO / Zwinnie i turkusowo – o efektywnym prowadzeniu 

spotkań zespołu / Działalność gospodarcza w zasięgu ręki / Świadome i efektywne delegowanie zadań 

/ Kulisy współpracy, czyli jak role w grupie budują zespół / Jak uszczęśliwiać darczyńców i odbiorców? / 

Myślenie strategiczne – czynność powszednia / Ogród społeczny – pakiet wiedzy i umiejętności na 

dobry początek / Nie taka zmiana straszna… - skuteczne zarządzanie zmianą / Obcokrajowiec-

pracownik w NGO – zasady i możliwości zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. / Jak nie 

pisać wniosków unijnych? / Pieniądze leżą w internecie, czyli o pozyskiwaniu funduszy i redukcji 

kosztów w NGO  / Efektywne spotkania projektowe - marzenia czy rzeczywistość?  

 EWALUACJA / Ewaluacja projektu badała satysfakcję uczestników szkoleń dla wolontariuszy i dla 

przedstawicieli NGO oraz efekty uczenia się. W tym aspekcie osiągnięte zostały bardzo wysokie wyniki. 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 126 osób wzięło udział w prezentacjach idei wolontariatu pracowniczego 

 11 małopolskich firm i instytucji 

 17 wolontariuszy pracowniczych 

 57 NGO i grup nieformalnych 

 109 przedstawicieli NGO i grup nieformalnych 

 13 szkoleń dla przedstawicieli NGO przeprowadzonych przez wolontariuszy pracowniczych 

 Spotkanie networkingowe podsumowujące projekt 

 

JAKOŚCIOWE / 95 uczestników szkoleń (93,13%), przedstawicieli NGO i grup nieformalnych, zadeklarowało 

wzrost kompetencji / 84 przedstawicieli firm i NGO zwiększyło swoją wiedzę o wolontariacie pracowniczym 

/ 15 wolontariuszy pracowniczych (88%), zadeklarowało wzrost kompetencji dotyczących prowadzenia 

szkoleń. Przeprowadzona ewaluacja wskazała na wysoki poziom zadowolenia uczestników z udziału w 

szkoleniach w ramach „Festiwalu Szkoleń dla NGO” (średnia ocen 4,44 w skali od 1-5). 

 

WSPARCIE EDUKACYJNE, DORADCZE I ANIMACYJNE 

DLA WADOWICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Wadowice 

Budżet projektu: 17 100,00 PLN (w tym z dotacji: 11 000,00 PLN) 

Okres realizacji: od 01-03-2018 do 31-12-2018 

 

CELE PROJEKTU: 

Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice poprzez zwiększenie 

kompetencji ich przedstawicieli w zakresie aspektów prawnych i księgowych prowadzenia organizacji, źródeł 

finansowania działalności statutowej oraz integracji lokalnych organizacji. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Zwiększenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności w obszarze pracy metodą projektu i wypełniania 

wniosku o dofinansowanie, rozliczania dotacji oraz prowadzenia księgowości 
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 Zwiększenie wiedzy z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej NGO 

 Wzmocnienie wiedzy nt. współpracy międzysektorowej 

 Wzmocnienie świadomości potrzeby aktywnej współpracy z samorządem 

 Wzmocnienie wiedzy w zakresie formalno-prawnych aspektów działalności NGO ( w tym związanych z 

ochroną danych osobowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO) oraz 

odpowiedzialności członków zarządu i przedstawicieli organów kontroli w organizacji. 

 

DZIAŁANIA: 
 

 PROMOCJA PROJEKTU / Celem działalności promocyjnej było zrekrutowanie uczestników na szkolenia, 

informowanie o projekcie i upowszechnianie jego rezultatów. 

o PROWADZENIE FORÓW / 13-04-2018. Forum Otwierające Projekt. Uczestnicy Forum mieli okazję 

poznać siebie nawzajem oraz wybrać tematy szkoleń oraz konsultacji./ 27-12-2018. Forum Zamykające 

Projekt. W PROGRAMIE zawarto informację o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań publicznych w gminie Wadowice na 2019 r. Podsumowano zrealizowane działania, wymieniono 

się doświadczeniami, pochwalono sukcesami 2018 roku. 

o SZKOLENIA / KONSULTACJE / 13-06-2018. JAK WDROŻYĆ RODO W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

CZYLI o ZMIANACH w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. / 05-09-2018. KSIĘGOWOŚĆ W 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - czym jest działalność statutowa odpłatana i nieodpłatna, a czym 

gospodarcza oraz jakie są zasady ich rozliczania. / 09-10-2018. KSIĘGOWANIE ROZLICZEŃ 

DOTACYJNYCH. Zagadnienia podjęte podczas szkolenia to praktyczne ćwiczenia księgowania na 

kontach - wpływu z dotacji, przychodów, kosztów i rozliczenia dotacji. / 16-10-2018. POZYSKIWANIE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. / 14-11-2018. STORYTELLING czyli O TYM JAK SPRAWIĆ, ŻEBY 

ODBIORCA NIE POZOSTAŁ OBOJĘTNY. / 16-10-2018. / 08-12-2018. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH. 

o MENTORING / Celem mentoringu było wsparcie organizacji w przeprowadzanym procesie 

projektowym, dotyczył wsparcia w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i dokumentacji, 

działań partnerskich, monitorowania wskaźników, przygotowania sprawozdania merytorycznego - 

wskazanie ważnych momentów w projekcie. Mentoring był towarzyszeniem i wzmacnianiem grupy 

podczas realizacji projektu. Mentoring dotyczył wsparcia w kwestiach prawnych, szczególnie 

w zakresie praw autorskich do koncepcji zawodów sportowych realizowanych przez stowarzyszenie. 

o UTWORZENIE DLA WADOWICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRUPY DYSKUSYJNEJ NA FB. 

o ANIMACJA PARTNERSTW, które zorganizowały przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną. 
W ramach projektu powstało 7 PARTNERSTW, z których 6 zrealizowało przedsięwzięcia finansowane z 
programu MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.  

o MONITORING I EWALUACJA / monitorowane były zarówno postępy merytoryczne jak i postępy 

finansowe. Badanie ewaluacyjne było prowadzone na bieżąco podczas trwania projektu. Posłużyło to 

ocenie skuteczności projektu oraz trafności i użyteczności oferty wsparcia dla wadowickich NGO’s.  

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 93 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wzięło udział w szkoleniach i konsultacjach 

 2 Fora dla III Sektora z Wadowic (Forum Otwierające, Forum Podsumowujące) 

 5 przeprowadzonych szkoleń / konsultacji 

 18 godzin mentoringu dla 2 organizacji pozarządowych podczas 8 spotkań 

 52 członków utworzonej grupy wadowickich organizacji pozarządowych na FB 

 animacja 7 partnerstw organizacji pozarządowych, które zrealizowały 6 przedsięwzięć 
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JAKOŚCIOWE / 20 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło wiedzę na temat organizacji 

pozarządowych na terenie Gminy Wadowice / 10 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło 

wiedzę i umiejętności  współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi / 

5 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło wiedzę i umiejętności  w obszarze pracy metodą 

projektu i wypełniania wniosku o dofinansowanie / 12 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło 

wiedzę i umiejętności  z zakresu prowadzenia księgowości / 12 przedstawicieli wadowickich organizacji 

podniosło swoją wiedzę w zakresie odpowiedzialności członków zarządu.  

 

OPRACOWYWANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA LATA 2019-2022 

 

Źródło dofinansowania: Gmina Miejska Kraków 

Budżet projektu: 128 781,75 PLN 

(w tym z dotacji: 100 000,00 PLN) 

Partnerzy projektu:  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  

Federacja Małopolska Pozarządowa 

Okres realizacji: od 05-04-2018 do 17-09-2018 

 

CEL PROJEKTU: 
poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie wiedzy interesariuszy Wieloletniego Programu Współpracy (UMK i NGO) nt. jakości 

współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi 

 włączenie przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych oraz urzędników w proces 

konsultacyjny i wypracowywanie nowych założeń WPW  

 zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa i grup nieformalnych w zakresie możliwości udziału w 

konsultacjach społecznych polityk publicznych oraz roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych 

 

DZIAŁANIA: 
o EWALUACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2015-2018 / weryfikacja realizacji założeń 

obecnie funkcjonującego Wieloletniego Programu Współpracy oraz ocena jakości współpracy Urzędu 

Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. W ramach badania ewaluacyjnego zostały 

wykorzystane zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze. Warto podkreślić, że badanie 

dotyczyło nie tylko oceny dotychczasowej kondycji współpracy ale również służyło konsultacji 

proponowanych rozwiązań służących poprawie jakości współpracy w przyszłości. 

o WYPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEGO PRAGRAMU WSPÓŁPRACY / Głównym celem zadania 

było wypracowanie założeń, celów i rekomendacji, w tym katalogu zadań publicznych o charakterze 

długoterminowym, w szczególności z zakresu polityki społecznej, zapewniających ciągłość realizacji 

tych zadań przez organizacje pozarządowe. 

o KONSULTACJE SPOŁECZNE Z PRZEDSTAWICIELAMI NGO I UMK / wypracowanie kierunków 

współpracy, propozycji zadań do WPW w oparciu o badanie jakości współpracy UMK z NGO. W 11 

spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie 94 osoby z 71 organizacji pozarządowych. Ekspercki 

Zespół ds. Wieloletniego Programu Współpracy spotkał się 6 razy, średnio 12 uczestników. 
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o KONSULTACJE MIMOCHODEM / Celem zadania było upowszechnienie prowadzonych działań wśród 

krakowskich NGO, które nie interesowały się współpracą z UMK, rzadko lub nigdy nie uczestniczyły w 

spotkaniach konsultacyjnych. Celem konsultacji mimochodem było również dotarcie do mieszkańców z 

informacją czym zajmują się organizacje pozarządowe w Krakowie i jakie działania realizują oraz 

uzyskanie ich opinii odnośnie nowych zadań, których organizacje mogłyby się podjąć. 

o KONSULTOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ WPW / Celem zadania było skonsultowanie projektu założeń, 

celów i rekomendacji do WPW wraz z katalogiem zadań sformułowanych przez Zespół ds. WPW. 

Projekt dokumentu został skonsultowany w ramach dwóch spotkań konsultacyjnych. Spotkania 

prowadzone były przez animatorkę ds. konsultacji społecznych. 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 170 przedstawicieli NGO wzięło udział w konsultacjach WPW 

 2 dni przeprowadzonych szkoleń dla urzędników UMK 

 11 spotkań konsultacyjnych 

 50 godzin wolontariatu zaangażowanego 

 Przeprowadzenie 18 wywiadów indywidualnych pogłębionych 

 raport z ewaluacji danych zastanych 

 raport z badania ilościowego 

 raport całościowy 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy interesariuszy Wieloletniego Programu Współpracy (UMK i NGO) nt. 

jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. Cel został spełniony dzięki przeprowadzeniu 

ewaluacji WPW, na którą składało się badanie jakości współpracy (przeprowadzenie 15 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych oraz jednego wywiadu grupowego, przeprowadzenie ankiety on-line) oraz 

poprzez przeprowadzenie na szeroką skalę konsultacji społecznych. / Przedstawiciele środowiska 

organizacji pozarządowych oraz urzędnicy zostali włączeni na szeroką skalę w proces konsultacyjny i 

wypracowywanie nowych założeń WPW poprzez powołanie Zespołu ds. WPW, spotkania konsultacyjne, 

konsultacje on-line. Zostały również zastosowane zróżnicowane narzędzia badawcze, co ułatwiło dotarcie 

do szerokiego grona respondentów. / Została zwiększona świadomość mieszkańców Krakowa i grup 

nieformalnych w zakresie możliwości udziału w konsultacjach społecznych polityk publicznych oraz roli 

organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych poprzez realizację kampanii promocyjnej oraz 

udział mieszkańców w sondażu. 

 

 

ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Krakowa 

Budżet projektu: 83 545,00 (w tym 50 125,01 FBIS) 

Partnerzy projektu: 
Federacja Małopolska Pozarządowa 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 

Okres realizacji: od 15-05-2018 do 31-10-2018 

 

CELE PROJEKTU: 
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Promocja krakowskich NGO’sów oraz budowanie pozytywnego wizerunku III Sektora wśród mieszkańców 

i mieszkanek Krakowa. 

 

DZIAŁANIA: 
 

 ANIMACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH / odbyło się 7 spotkań organizacyjnych, na których 
organizacje planowały ŚOP i jego kolejne wydarzenia. 

 PIKNIK NGO / odbył się 23.06.2018 w Parku Jordana, 20 organizacji wystawiło swoje stoiska, padał 
deszcz i było zimno, koncert zespołu seniorów „Uskrzydleni wiekiem”, konkursy dla dzieci, gra 
terenowa polegająca na przejściu przez wszystkie stoiska i rozwiązywaniu zadań. 

 TYDZIEŃ (13-21.10.2018) OTWARTY KRAKOWSKICH NGO / 38 wydarzeń, 23 organizacje, 
462 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia różnego rodzaju: np. sportowe: lekcja karate, wspinaczki, 
zwody w wioślarstwie stacjonarnym, kulturalne: malowanie obrazów, festiwal filmowy WatchDocs, 
spotkanie autorskie, doradcze: doradztwo prawne, mediacyjne, psychologiczne, dotyczące bycia 
dawcą narządów, warsztaty teatralne, plastyczne, podróżnicze, kulinarne. 

 II KRAKOWSKI BAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH / odbył się 20.10.2018 w Muzeum Galicja przy ul. 
Dajwór 18 w Krakowie, udział wzięło 132 przedstawicielek / przedstawicieli 33 krakowskich NGO. 

 AKCJA „POZNAJ III SEKTOR” / Fotocast dotyczący współpracy UMK z NGO, akcja „hasztagowa” 
#jestem3sektor ( 83 os. na FB). W ramach promocji powstała też strona www.fkop.pl i konto na 
Instagramie. 

 ZAANGAŻOWANIE WOLONTARIUSZY I WOLONTARIUSZEK / Przy realizacji projektu zaangażowanych 

było 14 wolontariuszy, łączna ilość godzin pracy wolontariuszy to 360 godzin. 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 462 mieszkańców Krakowa wzięło udział w wydarzeniach Tygodnia Otwartego 

 38 wydarzeń podczas Tygodnia Otwartego 

 83 uczestników akcji #jestem3sektor 

 132 uczestników II Krakowskiego Balu Organizacji Pozarządowych 

 14 wolontariuszy 

 360 godzin wolontariatu 

 

JAKOŚCIOWE / 333 osoby zadeklarowały wzrost wiedzy o krakowskich NGO (95,68% wypełniających 

ankietę) / 331 osób zadeklarowało chęć włączenia się w działania krakowskich NGO (95,11% 

wypełniających ankietę) 

 

 

MARSZAŁKOWSKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

– KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

 

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Budżet projektu: 176 216,97  PLN 

Partnerzy projektu: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 

Okres realizacji: od 15-06-2018 do 31-12-2018 

 

CELE PROJEKTU: 
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rozwinięcie potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie społeczeństwa 

obywatelskiego na terenie Województwa Małopolskiego, w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 zwiększenie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych;  

 rozwinięcie i profesjonalizacja działalności organizacji pozarządowych;  

 pobudzenie mieszkańców Małopolski do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym grup nieformalnych;  

 zwiększenie współpracy między organizacjami pozarządowymi i wzmocnienie działań partnerskich  

 ukształtowanie i wzmocnienie aktywności obywatelskiej, w szczególności poprzez zaangażowanie w 

wolontariat. 

 

DZIAŁANIA: 
 

 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-DORADCZE / Doradztwo specjalistyczne / Doradztwo ogólne / Mentoring 

/ Stworzenie i aktualizowanie bazy kontaktowej organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z 

subregionu KOM / Stworzenie bazy danych usług, poradników, portali i innych narzędzi przydatnych 

dla rozwijających się NGO i grup nieformalnych / Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie subregionu KOM / Upowszechnianie wśród organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców subregionu KOM informacji o inicjatywach Województwa 

Małopolskiego kierowanych do sektora pozarządowego i dotyczących rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez dedykowaną listę mailingową, na którą przesyłane będą wspomniane 

informacje oraz stworzenie tematycznej grupy dyskusyjnej w portalu społecznościowym / Zbieranie 

informacji o działaniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz 

przesyłanie je do Zespołu ds. organizacji pozarządowych w Kancelarii Zarządu UMWM. 

 DZIAŁANIA EDUKACYJNE / Szkolenia / Warsztaty Akademia Koordynatora Projektu / Sieciowanie / 

Animacja lokalna i budowanie partnerstw. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 437 osób objętych wsparciem 

 174 organizacje objęte wsparciem 

 219 godzin konsultacji 

 12 kompleksowych cykli szkoleń 

 16 dni szkoleniowych 

 4 spotkania grup partnerskich 

 4 spotkania sieciujące / networkingi 

 2 przeprowadzone procesy animacyjne 

 16 usług mentoringowych 

 354 godzin wolontariatu 

JAKOŚCIOWE / uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili otrzymane wsparcie. Pod każdym z badanych 

względów oceniane były spotkania indywidualne oraz spotkania grupowe. Pod względem uzyskanej wiedzy 

i zdobytych umiejętności, uczestnicy spotkań indywidualnych oceniali je średnio na poziomie 4,8, zaś 

spotkań grupowych – 4,6. Wyższe oceny uzyskały spotkania pod względem przydatności zdobytych na 

spotkaniu danych i ogólnego zadowolenia ze spotkania (odpowiednio: po spotkaniach indywidualnych 4,9, 
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a po grupowych – 4,7). Uczestnicy oceniali także wysoko pracę osób prowadzących spotkania 

(odpowiednio: po spotkaniach indywidualnych i grupowych – 4,9). 

 

 

 

MIEJSCE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW 

 

Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach EFS 

– Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Budżet projektu: 1 897 188,00 PLN 

Partnerzy projektu: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Gmina Chrzanów 

Miasto Nowy Sącz 

CENTRUM KOMUNITNHO ORGANIZOVANIA Zwoleń Słowacja 

Okres realizacji: od 01-09-2018 do 31-08-2021 

 

CELE PROJEKTU: 
Celem głównym 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. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 stworzenie miejsca, gdzie możliwa jest bezpośrednia komunikacja między przedstawicielami 

samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańcami; 

 wzmocnienie współpracy międzysektorowej, przestrzeni do budowania partnerskich relacji łączących 

władze samorządowe, sektor pozarządowy oraz mieszkańców; 

 wzmacnianie społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanym, aktywizowanie, włączanie w sprawy 

miasta, wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw, animacja życia społeczności; 

 zwiększenie dostępu do bieżących informacji o potrzebach i problemach społeczności oraz 

mechanizmu znajdywania innowacyjnych rozwiązań problemów; 

 udział w wypracowywaniu i testowaniu nowatorskiego modelu Inkubowania Miejsc Aktywności 

Mieszkańców, tworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i samorząd lokalny; 

 nowe podejście do pracy z odbiorcami – metoda budowania społeczności lokalnej, którą NGO poznają 

dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleń, wizycie studyjnej i mentoringowi w trakcie tworzenia „Miejsca 

Aktywności Mieszkańców” oraz wsparciu partnera słowackiego; 

 

DZIAŁANIA: 
 

 PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZANIA WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM PONADNARODOWYM / Punktem 

wyjścia jest poznanie doświadczeń partnera, który prowadzi centrum społecznościowe w Zwoleniu na 

Słowacji i dysponuje ramową koncepcją Modelu Centrum popartą 3-letnim doświadczeniem. 
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W ramach projektu zostaną zaadoptowane założenia Modelu do warunków polskich oraz rozwinięta 

koncepcja. 

 TESTOWANIE WYPRACOWANEGO ROZWIĄZANIA W GRUPIE DOCELOWEJ PROJEKTU ZE WSPARCIEM 

PARTNERA PONADNARODOWEGO / Celem testowania będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 

wypracowane rozwiązanie funkcjonuje w rzeczywistej sytuacji i na ile stanowi realną odpowiedź na 

potrzeby grupy docelowej. Uruchomione zostaną 2 centra społecznościowe (w Chrzanowie i Nowym 

Sączu), które będą funkcjonowały w oparciu o wypracowany Model.  

 ANALIZA EFEKTÓW TESTOWANEGO ROZWIĄZANIA Z UWZGLĘDNIENIEM OPINII EKSPERTA/ÓW ORAZ 

WSPARCIA PARTNERA PONADNARODOWEGO / Zadanie zakłada analizę rzeczywistych efektów 

testowania, z wykorzystaniem badań jakościowych i ilościowych. 

 OPRACOWANIE Z PARTNEREM PONADNARODOWYM OSTATECZNEJ WERSJI WDROŻENIOWEJ 

PRODUKTU Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW TESTOWANIA I PRZEPROWADZONEJ ANALIZY / 

Opracowanie ostatecznej wersji modelu po uwzględnieniu wyników analizy efektów testowania. 

 WDROŻENIE ROZWIĄZANIA DO PRAKTYKI, Z MOŻLIWYM WSPARCIEM PARTNERA 

PONADNARODOWEGO / Wdrożenie rozwiązania do praktyki obejmie wdrożenie Modelu Centrum 

minimum w zakresie podstawowym w obu JST (w Chrzanowie i w Nowym Sączu). 

 WYPRACOWANIE REKOMENDACJI DLA INSTYTUCJI UŻYTKOWNIKA W CELU ZAPEWNIENIA 

SKUTECZNEJ TRWAŁOŚCI STOSOWANIA WYPRACOWANEGO ROZWIĄZANIA, Z MOŻLIWYM 

WSPARCIEM PARTNERA PONADNARODOWEGO / Materiał uwzględni wskazówki w zakresie 

wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i grup defaworyzowanych.  

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / JAKOŚCIOWE / informacja o osiągniętych wskaźnikach zostanie podana po zakończeniu projektu . 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

W 2018 ROKU 

 

o DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA 

Prowadzenie biura rachunkowego dla organizacji pozarządowych bez doradztwa podatkowego. 
 

o DORADZTWO / KONSULTACJE 
Gmina Wadowice: Partycypacyjne opracowanie regulaminu pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Gminie  
Powiat Chrzanowski: dwudniowa konferencja dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Powiatu Chrzanowskiego 
Gmina Gdów: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gdów na lata 
2018-2022 
 

o POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 
Wykład na temat źródeł finansowania działalności statutowej dla studentów hortiterapii 
na Uniwersytecie Rolniczym 
 

o BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 

Gmina Gdów: Analiza danych ilościowych – diagnoza sytuacji społecznej w gminie; przygotowanie, 

przeprowadzenie i zanalizowania ankiety – analiza problemów społecznych w gminie; przygotowanie, 

przeprowadzenie i podsumowanie cyklu 4 warsztatów z interesariuszami Strategii Rozwiązywania 
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Problemów Społecznych w Gminie; przeprowadzenie 2 spotkań z zespołem strategicznym 

wypracowującym materiał do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasto Zakopane: sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej na podstawie danych ilościowych; 
sporządzenie diagnozy problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków na terenie  Miasta  Zakopane 
na podstawie danych ilościowych;  
 

o PROWADZENIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z terenu Gminy Skawina. 

W ramach CENTRUM odbyły się dyżury informacyjne, doradztwo ogólne dla NGO w Skawinie oraz 

konsultacje wniosków projektowych; konsultacje księgowe; konsultacje prawne; mentoring, spotkania 

networkingowe. Szkolenie ze źródeł finansowania dla skawińskich organizacji; szkolenie z księgowości; 

szkolenie ABC koordynatora projektu; szkolenie z wolontariatu; warsztat „Udany piknik lub festyn”. 

Organizacja Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS) w Skawinie. Wsparcie w 

przygotowaniu stoisk organizacji, opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej dla mieszkańców, 

częściowo prowadzenie imprezy 


