SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
W 2008r.

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

Cele Fundacji:
a) Wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej.
b) Upowszechnienie i ochrona praw i swobód obywatelskich.
c) Upowszechnienie równości szans.
d) Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa oraz profesjonalizacja instytucji i
podmiotów na rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionów.
e) Rozwój społeczności i wspólnot lokalnych.
f)

Profesjonalizacja trzeciego sektora.

g) Zacieśnienie współpracy partnerskiej w tym międzysektorowej i międzynarodowej.
h) Wzmocnienie integracji europejskiej i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

2. Dane teleadresowe
Adres siedziby: ul Majora 5B/32, 31-422 Kraków
Adres biura: Al. 29 Listopada 75/3, 31-425 Kraków

3. Zarząd
Ewa Chromniak – Prezes zarządu
Dorota Kobylec – Członek Zarządu
ElŜbieta Kosieniak – Członek Zarządu
Anna Pasieka – Członek Zarządu
Tomasz Otko – Członek Zarządu
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4. Pracownicy i współpracownicy
Ewa Chromniak, Dorota Kobylec, ElŜbieta Kosieniak, Anna Pasieka, Tomasz Otko, Anna
Mazgaj, Joanna Iwańska, Bartosz Rodacki, Agata Nędza, Paweł Pasieka

5. Ogólny zakres działań na rzecz profesjonalizacji III sektora
w Małopolsce:
•

informacja

•

szkolenia i doradztwo

•

integracja III sektora, rozwój współpracy

•

budzenie aktywności społeczności lokalnych
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6. Opis zrealizowanych projektów:

BUDZIMY AKTYWNOŚĆ NGOS
Źródło dofinansowania: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
BudŜet projektu: 163 475 PLN, w tym 146 830 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu było wzmocnienie harmonijnego rozwoju sektora organizacji
pozarządowych w Małopolsce, natomiast cele szczegółowe przedstawiają się następująco:
•

wzmocnienie świadomości, wiedzy i

umiejętności

praktycznych

w

zakresie

zarządzania i rozwoju organizacji wśród organizacji pozarządowych w Małopolsce,
•

wyrównanie dostępu organizacji z poza duŜych aglomeracji do informacji, wiedzy
i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją, źródeł finansowania oraz
innych kwestii prawno-finansowych,

•

szersze upowszechnienie w środowisku myślenia o III sektorze w kontekście
całości,

•

wzmocnienie marki i potencjału Fundacji BIS.

Działania:
I Promocja projektu
Informacje na temat projektu umieszczane były na stronie internetowej organizacji
pozarządowych www.małopolskie.ngo.pl, na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
www.bis-krakow.pl, jak równieŜ na Portalu Wrota Małopolski. Informacje na temat
realizowanych w ramach projektu działań przekazane zostały do wiadomości samorządów
– koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Umieszczane były
stronach internetowych samorządów. Dodatkowo informacje o działaniach realizowanych
w projekcie przekazywane były przez pracowników Fundacji BIS podczas szkoleń,
spotkań

z

organizacjami

pozarządowymi

organizowanych

w

ramach

równoległe

realizowanych projektów.

II Szkoła liderów NGO i coaching
Realizacja działania Szkoła Liderów NGO rozpoczęła się od promocji Szkoły oraz
rekrutacji uczestników. Rekrutacja miała charakter dwuetapowy: I etap – CV +
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zgłoszenie, II etap – rozmowa kwalifikacyjna. W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli:
koordynator projektu, opiekun merytoryczny grupy, przedstawiciel Zarządu fundacji. Przy
wyborze uczestników „Szkoły” Komisja brała pod uwagę wspólnie wypracowane kryteria:
lokalizację organizacji (miasto, obszar wiejski), aktywność lidera, jego/jej cechy
osobowościowe, potencjał, planowany sposób wykorzystania zdobytej wiedzy itp.

W

wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyselekcjonowane zostały 20 osoby, na listę
rezerwową wpisane zostało 6 osób.
Harmonogram Szkoły Liderów NGO:
•

14.10.08

Organizacje

pozarządowe

w

systemie

instytucjonalnym

państwa

(Jerzy Boczoń)
•

15.10. 08. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i dobre praktyki
(Jerzy Boczoń)

•

24-25.10.08 Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego (Anna Mazgaj)

•

7-8.11.08 Zarządzanie organizacją – budowa strategii rozwoju (Ewa Chromniak)

•

14-15.11.08 Zarządzanie cyklem Ŝycia projektu i źródła finansowania organizacji
pozarządowej (Ewa Chromniak)

•

5.12.08 Zasady konstruowania budŜetu w projektach społecznych (Dorota
Kobylec)

•

06.12.08 Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności
lokalnej (Anna Pasieka)

Łącznie zorganizowano 10 dni szkoleniowych po 8 godzin ( 5 spotkań weekendowych:
piątek – sobota). Harmonogram i program szkoleń dostosowany został do potrzeb
uczestników Szkoły. Ostatecznie Szkołę Liderów ukończyło 18 osób ( 2 osoby odeszły z
powodu częstej nieobecności na zajęciach). Udział w zintegrowanym cyklu szkoleń
pozwolił uczestnikom na profesjonalizację, a tym samym przyczynił się do wzmocnienia
ich roli w rozwoju społeczności lokalnej. Tematyka
począwszy

od

wprowadzenia

teoretycznego

szkoleń miała szeroki charakter,

poprzez

analizę

róŜnych

płaszczyzn

funkcjonowania organizacji pozarządowej aŜ po nabycie konkretnych umiejętności
praktycznych związanych z bieŜącymi wyzwaniami III Sektora w Małopolsce.

III DyŜury doradców w terenie i doradztwo specjalistyczne
Realizacja

działania

rozpoczęła

się

od

nawiązania

kontaktów

z

koordynatorami

ds. organizacji pozarządowych z powiatów i urzędów gmin na terenie Małopolski. Na
kaŜdy powiat przewidziane były 2 dni doradcze po 6 godzin kaŜdy. Ilość dni doradczych
ustalana była w zaleŜności zapotrzebowania i zainteresowana ze strony lokalnych
organizacji. Samorządy przekazały informację o planowanej wizycie doradcy, zapraszały
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organizacje na dyŜur oraz przekazywały koordynatorowi projektu informację jaką
tematyką zainteresowane są organizacje, jak równieŜ udostępniały salę na doradztwo.

Podczas trwania dyŜurów organizacje miały moŜliwość skorzystania z porady w obszarach
źródła finansowania NGO, przygotowanie projektu i wniosku o dotację, zagadnienia
formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie dokumentów do rejestracji

organizacji,

status OPP), księgowość NGO, zasady rozliczania dotacji.

Równolegle do mobilnego punktu doradczego odbywało się indywidualne doradztwo
specjalistyczne dla organizacji zgłaszających zapotrzebowanie na to działanie. Łącznie
przeprowadzonych zostało 30 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu księgowości,
rozliczania

projektów,

konsultacji

projektów,

pozyskiwania

funduszy,

źródeł

finansowania, zakładania fundacji, przygotowania statutu.

IV Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych
W pierwszym miesiącu trwania projektu został uruchomiony Punkt Obsługi Inicjatyw
Społecznych. W ramach działalności punktu moŜna było bezpłatnie uzyskać informacje
na temat funkcjonowania NGO, źródeł finansowania, skorzystać z komputera i dostępu
do

Internetu..

Punkt

został

zaopatrzony

w

niezbędne

do

świadczenia

usług

informacyjnych materiały np. prenumerata gazety NGO.PL, „III Sektor”, broszury 3W
oraz publikacje pozarządowych wydawnictw: Klona/Jawora, Stowarzyszenia BORIS.
Informacje były udzielane w formie mailowej, telefonicznej, bezpośredniej. Łącznie
przekazano ok. 300 informacji.

V

Konferencja,

szkolenia

i

seminaria

dobrych

praktyk

w

zakresie

samoorganizacji sektora
Konferencja zatytułowana: „Samoorganizacja III sektora – dlaczego warto?”, odbyła
się 14 listopada 2008 r. (Szczegółowy opis konferencji moŜna znaleźć przy opisie
projektu

Budzimy

aktywność

NGOs

–

promocja

samoorganizacji

III

sektora

w

Małopolsce).

Zgodnie z harmonogramem, zostały zrealizowane trzy seminaria dobrych praktyk:
w Tarnowie - 21 listopada 2008r., Brzeszczach (powiat oświęcimski) – 25.11.2008, oraz
Nowym Sączu -26 listopada 2008r. Zakres merytoryczny seminarium ustalony został
w konsultacji z partnerem projektu - Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT, która pomogła ustalić program spotkania oraz wybrać prelegentów.
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Seminarium przeprowadzone zostało metodą uczenia się przez „dobre praktyki” –
spotkanie z przedstawicielami działającymi w istniejących juŜ federacjach, wymiana
doświadczeń, rozmowa, sesja pytań i odpowiedzi (interaktywny charakter
osoba

moderująca

dyskusję).

Dzięki

uczestnictwu

w

seminariach

zapewniła
organizacje

pozarządowe miały moŜliwość poznania się i wymiany poglądów, oraz nawiązania nowych
kontaktów, co niewątpliwie przyczyniło się do integracji środowiska pozarządowego oraz
upowszechnienia idei współpracy wewnątrzsektorowej.

Szkolenia w zakresie współpracy partnerskiej (2 dwudniowe szkolenia) adresowane były
do przedstawicieli organizacji - uczestników konferencji i seminariów, zainteresowanych
zacieśnianiem współpracy wewnątrzsektorowej. Pierwsze dwudniowe szkolenie z zakresu
współpracy

partnerskiej

„Jak

tworzyć

federację

organizacji

poprowadzone zostało przez Zbigniewa Wejcmana, odbyło się

pozarządowych”

12 - 13 grudnia w

Krakowie. Drugie szkolenie z zakresu współpracy partnerskiej „Budowanie reprezentacji
trzeciego sektora”, poprowadzone zostało przez Jerzego Boczonia i odbyło się 29 - 30
grudnia w Zakopanym. Szkolenia pokazały uczestnikom praktyczne aspekty współpracy
partnerskiej, wyposaŜyły organizacje w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie
inicjowania i rozwoju współpracy wewnątrzsektorowej.

Osiągnięte rezultaty:
Zrealizowane zostały:
•

Szkoła Liderów NGO dla 18 osób ( przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych),

•

10 dni szkoleniowych po 8 h, łącznie 80 godzin szkoleń,

•

54 godziny (coaching) – średnio 3 godz. na jednego uczestnika szkoły,

•

18

prac

zaliczeniowych

(

13

projektów,

3

strategie

rozwoju,

2

statuty

dostosowane do wymogów OPP),
•

DyŜury doradców w terenie - 31 mobilne punkty doradcze po 6 h – 186 godz.
dyŜurów,

•

30 godzin doradztwa specjalistycznego - 14 organizacji objętych bezpośrednim
wsparciem,

•

Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych ( 300 informacji),

•

Konferencja w Krakowie – 30 osób obecnych,

•

Seminarium dobrych praktyk w Tarnowie – 14 osób,

•

Seminarium dobrych praktyk w Nowym Sączu – 11 osób,

•

Seminarium dobrych praktyk w Brzeszczach – 25 osób,

•

Dwudniowe szkolenie ze współpracy partnerskiej (Kraków) – 16 osób,

•

Dwudniowe szkolenie ze współpracy partnerskiej (Zakopane) – 14 osób.
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Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności
w zakresie zarządzania i rozwoju NGOs wśród organizacji pozarządowych z obszaru
województwa małopolskiego. Poprzez adresowanie działań do organizacji z mniejszych
miejscowości oraz nowopowstałych i mniejszych NGOs, a takŜe prowadzenie działań
(szkoleń, dyŜurów doradczych) w mniejszych miejscowościach projekt przyczynił się
do niwelowania dysproporcji rozwojowych Małopolski i wyrównywania szans organizacji
z obszarów z poza największych aglomeracji miejskich. Poprzez realizacje działań
promocyjnych z zakresu samoorganizacji III sektora została upowszechniona idea
współpracy

wewnątrzsektorowej.

Przedsięwzięcie

z

pewnością

przyczyniło

się

do

wzmocnienie harmonijnego rozwoju organizacji pozarządowych w województwie.
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BUDZIMY AKTYWNOŚĆ NGOS – PROMOCJA SAMOORGANIZACJI III SEKTORA W
MAŁOPOLSCE
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
BudŜet projektu: 15 055 PLN, w tym 14 000 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 września 2008 r. do 31 listopada 2008 r.

Cel projektu:
Celem

głównym

projektu

było

szersze

upowszechnienie

w

Małopolsce

idei

samoorganizacji III Sektora tj. zwiększenie zainteresowania problematyką i wzrost
poziomu wiedzy NGOs z tego zakresu.

Działania:
I Promocja
Informacje na temat projektu „Budzimy aktywność NGOs – promocja samoorganizacji III
sektora

w

Małopolsce”

umieszczane

były

na

portalu

internetowym

małopolskich

organizacji pozarządowych www.malopolskie.ngo.pl, na stronie internetowej Fundacji
Biuro Inicjatyw Społecznych www.bis-krakow.pl, jak równieŜ na portalu internetowym
Wrota Małopolski. Informacje na temat realizowanych w ramach projektu działań były na
bieŜąco przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego – koordynatorów ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorządy umieszczały informacje nt
działań realizowanych w ramach projektu na swoich stronach internetowych.

II Seminaria Dobrych Praktyk
Zostały zrealizowane dwa seminaria dobrych praktyk: w Tarnowie (21 listopada 2008r.)
oraz w Nowym Sączu (26 listopada 2008r.). Obydwa seminaria zatytułowane były –
„Dobre praktyki we współpracy wewnątrzsektorowej – dlaczego warto?”.

W ramach organizacji seminariów dobrych praktyk został nawiązany bezpośredni kontakt
z koordynatorami ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z Urzędu Miasta
Tarnów i Urzędu Miasta Nowy Sącz, którzy wspierali Fundację przy organizacji spotkań.
Informacje na temat spotkań pojawiły się na stronach internetowych urzędów miejskich.
Ogłoszenia o seminariach zostały równieŜ zamieszczone na portalu malopolskie.ngo.pl,
stronie internetowej Fundacji BIS. Zaproszenia zostały takŜe rozesłane do NGOs drogą
mailową. Informacja o seminariach była teŜ przekazywana przez pracowników Fundacji
BIS podczas szkoleń, spotkań

z organizacjami pozarządowymi organizowanych w

ramach równoległe realizowanych projektów.
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Zakres merytoryczny seminariów ustalony został w konsultacji z partnerem projektu Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, która poprzez swoje długoletnie
doświadczenie

w

tej

dziedzinie

oraz

zaangaŜowanie

we

wspieranie

organizacji

pozarządowych pomagała zapewnić wysoką jakość merytoryczną realizowanych działań.
Zgodnie z umową partnerską, Sieć SPLOT udzieliła Fundacji BIS równieŜ wsparcia przy
wyborze prelegentów. Seminaria przeprowadzone zostały metodą uczenia się przez
„dobre praktyki” – spotkania z przedstawicielami działającymi

w istniejących juŜ

federacjach, wymiana doświadczeń, rozmowa, sesja pytań i odpowiedzi (interaktywny
charakter

zapewniła osoba moderująca dyskusję). Dzięki uczestnictwu w seminariach

organizacje pozarządowe miały moŜliwość poznania się i wymiany poglądów, oraz
nawiązania nowych kontaktów, co niewątpliwie przyczyniło się do integracji środowiska
pozarządowego oraz upowszechnienia idei współpracy wewnątrzsektorowej.

III Konferencja
Konferencja zatytułowana: „Samoorganizacja III sektora – dlaczego warto?”, odbyła się
14 listopada 2008 r. Skierowana była głównie do organizacji pozarządowych działających
na terenie województwa małopolskiego, które są zainteresowane tematyką federalizacji
i współpracy wewnątrzsektorowej. Analogicznie jak w przypadku seminariów przy
opracowywaniu merytorycznego kształtu spotkania oraz wyborze prelegentów, Fundacja
Biuro

Inicjatyw

Społecznych

współpracowała

z

Siecią

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych SPLOT. Uczestnicy konferencji mieli okazję spotkania z przedstawicielami
istniejących juŜ federacji – MAZOWIA (Piotr Todys), Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych (Anna Lechowska), Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Marcin Dadel), Stowarzyszenie
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych –członek Sieci SPLOT i Federacji MAZOWIA
(Zbigniew Wejcman).

Osiągnięte rezultaty:
Wysłane zostało:
•

300 zaproszeń na konferencję za pośrednictwem poczty,

•

ok. 500 maili z zaproszeniami na seminaria i konferencję.

Zrealizowane zostały:
•

Seminarium Dobrych Praktyk w Tarnowie – 14 osób,

•

Seminarium Dobrych Praktyk w Nowym Sączu – 11 osób,

•

Konferencja w Krakowie – 30 osób.

Łącznie

bezpośrednim

wsparciem

objęte

zostało

55

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych z terenu Małopolski.
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Poprzez realizację projektu „Budzimy aktywność NGOs – promocja samoorganizacji III
sektora

w

Małopolsce”,

Fundacja

Biuro

Inicjatyw

Społecznych

przyczyniła

się

do upowszechnienia w Małopolsce idei samoorganizacji trzeciego sektora. Spotkania
organizowane w ramach projektu zachęcały organizacje pozarządowe do podejmowania
inicjatyw i poprzez przyjęta metodę uczenia przez „dobre praktyki” wykazały

korzyści

wynikające z tworzenia federacji.
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CENTRUM DORADCZO – SZKOLENIOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU OŚWIĘCIMSKIM
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
BudŜet projektu: 24 987,00 PLN w tym 24 987 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 września 2008r. do 15 grudnia 2008r.

Cel projektu:
Projekt “Centrum Doradczo-Szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w okręgu
oświęcimskim” miał na celu wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora
poprzez wyrównanie szans organizacji pozarządowych z terenu powiatów: olkuskiego,
chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Głównym celem przedsięwzięcia było
podnoszenie standardów działania organizacji pozarządowych poprzez profesjonalizację
ich kadry.

Działania:
I

Promocja

działalności

szkoleniowej

i

doradczej

wśród

organizacji

pozarządowych
W tym celu współpracowaliśmy z sektorem samorządowym wspierającym nasze
dotychczasowe działania skierowane do przedstawicieli NGOs, w tym w szczególności
Urzędem

Marszałkowskim

Województwa

Małopolskiego,

Urzędem

Miejskim

w Andrychowie, Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu, Urzędem Miejskim w LibiąŜu,
Urzędem Miejskim w Zatorze, Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Starostwem
Powiatowym w Oświęcimiu oraz Urzędem Gminy Brzeszcze.

II Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych
oraz doradztwo specjalistyczne
Zgodnie

z

ofertą

zrealizowano

wszystkie

osiem

dyŜurów

doradczych

w

okręgu

oświęcimskim. DyŜury zostały przeprowadzone Andrychowie (dwa razy), Chrzanowie,
LibiąŜu, Oświęcimiu (dwa razy), Brzeszczach oraz w Zatorze W ramach projektu
świadczone było równieŜ doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych z
zakresu:
•

źródła finansowania NGO;

•

przygotowanie projektu i wniosku o dotację;

•

zagadnienia

formalno-prawne

(statut,

KRS,

przygotowanie

dokumentów

do rejestracji organizacji, status OPP);
•

księgowość NGO;
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•

zasady rozliczania dotacji.

W ramach projektu działał Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych (POIS). Podczas dyŜurów
w

POIS

koordynator

funkcjonowania

NGO

projektu
(w

udzielał

zakresie

źródeł

podstawowych
finansowania,

informacji

na

przygotowania

temat

projektu,

aktualnych konkursów grantowych itp.)

III Prowadzenie szkoleń profesjonalizujących
Szkolenia zostały przeprowadzone w miesiącu październiku i listopadzie 2008r. roku
w czterech miastach: Andrychów, LibiąŜ, Olkusz i Zator. Łącznie było to 9 szkoleń
trwających 10 dni szkoleniowych. Tematyka szkoleń była ukierunkowana na tematy
związane z tworzeniem projektów oraz wniosków o dofinansowanie działań organizacji
pozarządowych,

konstruowaniem

budŜetu

oraz

rachunkowością

w

organizacji

pozarządowej.

Osiągnięte rezultaty:
•

W ramach działań promocyjnych wysłano przy pomocy poczty elektronicznej
i tradycyjnej ponad 500 zaproszeń na szkolenia.

•

Zrealizowano 9 szkoleń trwających 10 dni szkoleniowych w czterech miastach
okręgu oświęcimskiego: Andrychowie, LibiąŜu, Olkuszu i Zatorze.

•

W szkoleniach łącznie uczestniczyło 173 osoby.

•

W ramach działalności szkoleniowej przygotowanych zostało 160 egzemplarzy
materiałów szkoleniowych i wydanych 157 materiałów oraz

157 certyfikatów

potwierdzających udział w szkoleniu.
•

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 113 organizacji. W ramach działalności
doradztwa specjalistycznego udzielono 15 godzin.

•

W ramach Mobilnego Punktu Doradczego z doradztwa indywidualnego skorzystały
44 organizacji pozarządowych – reprezentowanych przez 48 osób.

•

W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych około 227 osób reprezentujących małopolskie organizację pozarządowe .

W

ramach

projektu,

jego

uczestnicy

nabyli

wiedzę

i

umiejętności

w

zakresie

przygotowania projektu, budŜetu i wniosków, pozyskali indywidualne wsparcie w ramach
doradztwa; zdobyli, zostali zmotywowani do kontynuowania działań na rzecz organizacji
pozarządowych, wymienili doświadczenia.

13

CENTRUM DORADCZO – SZKOLENIOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OKRĘGU NOWOTARSKIM
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
BudŜet projektu: 24 988,00 PLN, w tym 24 988 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 września 2008r. do 15 grudnia 2008r.

Cel projektu:
Projekt “Centrum Doradczo-Szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w okręgu
nowotarskim” miał na celu wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora
poprzez wyrównanie szans organizacji pozarządowych z terenu powiatów: tatrzańskiego,
suskiego i nowotarskiego. Głównym celem przedsięwzięcia było podnoszenie standardów
działania organizacji pozarządowych poprzez profesjonalizację ich kadry.

Działania:
I

Promocja

działalności

szkoleniowej

i

doradczej

wśród

organizacji

pozarządowych
Realizację projektu rozpoczęto od podjęcia działań promujących nasze przedsięwzięcie
wśród małopolskich organizacji pozarządowych. W tym celu współpracowaliśmy z
sektorem samorządowym wspierającym nasze dotychczasowe działania skierowane do
przedstawicieli NGOs, w tym w szczególności Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, Starostwem Powiatowym w
Suchej Beskidzkiej, Urzędem Gminy w Poroninie i Urzędem Gminy Czorsztyn.

II Mobilny Punkt Doradczy, telefoniczny Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych
oraz doradztwo specjalistyczne.
DyŜury w ramach Mobilnego Punktu zostały przeprowadzone Nowym Targu, Czorsztynie,
Poroninie, Suchym oraz Suchej Beskidzkiej (dwa razy). W dyŜurach doradczych wzięło
udział 19 organizacji pozarządowych reprezentowanych przez 21 osób, co daje średnio
3,5 osoby na dyŜur doradczy w Mobilnym Punkcie Doradczym. W ramach projektu
świadczone było równieŜ doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
•

źródła finansowania NGO;

•

przygotowanie projektu i wniosku o dotację;

•

zagadnienia formalno-prawne (statut, KRS, przygotowanie dokumentów do
rejestracji organizacji, status OPP);

•

księgowość NGO;
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•

zasady rozliczania dotacji.

W sumie przeprowadzono 15 godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych.

W ramach projektu działał Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych (POIS). Podczas dyŜurów
w

POIS

koordynator

funkcjonowania

NGO

projektu
(w

zakresie

udzielał
źródeł

podstawowych
finansowania,

informacji

na

przygotowania

temat

projektu,

aktualnych konkursów grantowych itp.)

III Prowadzenie szkoleń profesjonalizujących
Zrealizowano 7 szkoleń trwających 8 dni szkoleniowych w dwóch miejscowościach okręgu
nowotarskiego: Nowym Targu i Poroninie. Tematyka szkoleń była ukierunkowana na
tematy związane z tworzeniem projektów oraz wniosków o dofinansowanie działań
organizacji pozarządowych, konstruowaniem budŜetu oraz rachunkowością w organizacji
pozarządowej.

Osiągnięte rezultaty:
•

W szkoleniach łącznie uczestniczyło 131 osób.

•

W ramach działalności szkoleniowej przygotowanych zostało 110 egzemplarzy
materiałów szkoleniowych i wydanych 109 materiałów oraz

109 certyfikatów

potwierdzających udział w szkoleniu.
•

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 103 organizacji.

•

W ramach Mobilnego Punktu Doradczego z doradztwa indywidualnego skorzystały
19 organizacji pozarządowych – reprezentowanych przez 21 osób.

•

W wyniku działań zrealizowanych w ramach projektu wsparciem zostało łącznie
objętych około 156 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu
okręgu nowotarskiego.

W

ramach

projektu,

jego

uczestnicy

nabyli

wiedzę

i

umiejętności

w

zakresie

przygotowania projektu, budŜetu i wniosków, pozyskali indywidualne wsparcie w ramach
doradztwa; zdobyli, zostali zmotywowani do kontynuowania działań na rzecz organizacji
pozarządowych, wymienili doświadczenia.
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DOBRE PRAKTYKI WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja
Biuro Inicjatyw Społecznych jest partnerem projektu.

Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowego EOG i Norweski Mechanizm
Finansowy w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych, Komponentu III
Równe szanse i integracja społeczna.
BudŜet projektu: 290 189 zł PLN, w tym 290 189 PLN ze środków dotacji
Okres realizacji: 1 sierpnia 2008r. do 30 września 2009r.

Cel projektu:
Popularyzacja idei współpracy partnerskiej poprzez upowszechnianie przykładów dobrych
praktyk.

Działania:
Cel projektu jest realizowany poprzez jakościowe badania pięciu wybranych partnerstw,
na ich podstawie opracowanie studiów przypadków dobrych praktyk, sformułowanie
rekomendacji (raport) oraz szeroką promocję prowadzonych działań i wypracowanych
rezultatów. Projekt jest w trakcie realizacji.

W 2008 roku zidentyfikowano partnerstwa zainteresowane współpracą:
•

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

•

Partnerstwo w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji budowane wokół
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie,

•

Grupę Partnerską Krzemienny Krąg prezentujące współpracę trójsektorową na
rzecz zrównowaŜonego rozwoju danego obszaru geograficznego,

•

Federację Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego- przykład
współpracy branŜowej, jednosektorowej,

•

Centrum Animacji Społecznej

Horyzonty w Tarnowie

- Lokalna Organizacja

Grantodawcza, która wokół prowadzonej działalności grantodawczej animuje
współpracę

partnerską

na

wielu

poziomach

(funkcjonalne

zastosowanie

partnerstwa).
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W 2008r. rozpoczęto działania badawcze – dokonał się pierwszy etap badań polegający
na analizie danych zastanych. Rozpoczęto równieŜ działania promocyjne – została
opracowana ulotka promująca projekt.
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III MAŁOPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zadanie zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kwota zlecenia: 24 560 PLN
Termin realizacji: 3 października 2008r.

Cel projektu:
Integracja sektora pozarządowego w Małopolsce oraz promocja jego działań wśród
mieszkańców Krakowa i turystów.

Działania:
Fundacja BIS pełniła rolę koordynatora organizacji targów. Do zadań BIS naleŜało
równieŜ opracowanie koncepcji prezentacji scenicznych oraz działań towarzyszących.
•

31 organizacji z całego województwa prezentowało swoją działalność i dokonania
na Małym Rynku w Krakowie w ramach stoisk wystawienniczych.

•

Scenicznej prezentacji organizacji towarzyszyły występy artystyczne członków,
sympatyków i/lub wychowanków małopolskich NGOs. Na scenie m. in: śpiewano,
tańczono,

recytowano

poezję

w

języku

Esperanto,

prezentowano

iluzjonistów i pokazy sztuk walki. Występom towarzyszyły

występy

zabawy ludyczne dla

publiczności oraz konkursy: na najlepiej prezentującą się organizację oraz z
wiedzy o III sektorze. Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
•

Targom towarzyszyły: popisy młodych szczudlarzy, pokaz graffiti, konkursy
dla

odwiedzających.

W

przestrzeni

targowej

funkcjonował

równieŜ

Punkt

informacji o III sektorze zorganizowany przez Fundację BIS.

W dniu Targów z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
odbyło się równieŜ spotkanie przedstawicieli, gmin i powiatów, odpowiedzialnych
za współpracę z

sektorem pozarządowym. Samorządowcy podczas spotkania we

własnym gronie omówili waŜne kwestie związane ze współpracą z organizacjami
pozarządowymi, oraz zapoznają się z przykładami dobrych praktyk.

Drugą imprezą

towarzyszącą była gra uliczna dla młodzieŜy zorganizowana przez Salezjański Wolontariat
Misyjny. Celem zabawy była promocja wolontariatu, a tym samym zachęcenie młodzieŜy
do zaangaŜowania się w działalność pozarządową.
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