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30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18 
012/ 412 15 24, 012/ 418 00 77 

biuro@bis-krakow.pl 
www.bis-krakow.pl 

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 / Julia Chojnacka, Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Małgorzata 

Ćwiżewicz, Witold Ekielski, Małgorzata Głuszak, Anna Hodana, Dorota Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Robert 
Kowalski, Joanna Lay, Małgorzata Machnik-Nalepa, Mateusz Łatka, Anna Mazgaj, Lidia Mostek, Tomasz Otko, 
Anna Pasieka, Paweł Pasieka, Anna Rodacka, Bartosz Rodacki, Anna Sobczyk-Turek, Marta Żurek. 
 

Wolontariat / Agnieszka Bańka, Aldona Barta, Beata Blitek, Katarzyna Błasiak, Jacek Boratyński, Justyna 

Chłosta, Maciej Czerski, Alicja Czubak, Marta Dziedzina, Agnieszka Gabriel, Anna Gamrot, Ewa Golarz, Agnieszka 
Herda, Anna Hodana, Ewa Kapusta, Katarzyna Katana, Mikołaj Korwin-Kochanowski, Agnieszka Krobicka, 
Bartosz Krobicki, Jędrzej Krobicki, Anna Krzywoń, Barbara Kubala, Justyna Kubicz, Emilia Kurdziel, Paweł Letner, 
Ewa Łukasik, Justyna Magiera, Anna Maj, Anna Malczyk, Małgorzata Maślejak, Justyna Mędrala, Wiesław 
Misiak, Magdalena Mojżysz, Monika Moskot, Katarzyna Niemczykiewicz, Anna Odrzywołek, Dagmara Oleksy, 
Alicja Palęcka, Grzegorz Pelc, Łukasz Romanowski, Katarzyna Rodacka, Aneta Rząca, Teresa Skrobisz, 
Magdalena Skwarczowska, Paweł Słoń, Grażyna Smaga, Dorota Snoch, Bożena Stanek, Kamil Stopa, Emilia 
Sygulska, Magdalena Syrda, Tomasz Anna Tucharz, Karol Tucharz, Włodek, Katarzyna Zajic. 

 

5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2012 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 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 w przyczynia się do budowania  silnej marki małopolskiej 
ekonomii społecznej. Fundacja podejmuje również kroki na rzecz rozwoju współpracy wewnątrz i 
międzysektorowej w regionie. 
 



Fundacja BIS 
sprawozdanie 2012 

3 | S t r o n a  
 

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. Biuro Pośrednictwa Wolontariatu działa przez cały rok, 
organizując spotkania informacyjne dla wolontariuszy, konferencje oraz prowadząc zajęcia czy prelekcje. 
Zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe informacje na stronie www.wolontariat.org.pl/krakow. 
 
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 2012 roku programy / projekty: SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII 
SPOŁECZNEJ (SAPES); SKUTECZNE INSTYTUCJE-BEZPIECZNA RODZINA. ROZWÓJ WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE 
BABICE; INTEGRACJA PODMIOTÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE JORDANÓW; SKUTECZNE INSTYTUCJE-BEZPIECZNA RODZINA. 
ROZWÓJ WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W MIEŚCIE MSZANA DOLNA; BY DZIAŁAĆ SKUTECZNIE – ROZWÓJ DIALOGU 
I WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE NIEDŹWIEDŹ; 
AKTYWNI CAŁE ŻYCIE – WOLONTARIAT WŚRÓD SENIORÓW; PIU MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNE 
W MAŁOPOLSCE;  MYŚL SPOŁECZNIE DZIAŁAJ EKONOMICZNIE; WOLONTARIAT DLA KAŻDEGO-
PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU W MAŁOPOLSCE; MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERÓW; 
SAMORZĄD Z INICJATYWĄ; POMAGAJ Z PASJĄ – WOLONTARIAT W KRAKOWIE; UCZNIOWIE - 
AKTYWNI OBYWATELE; PROFESJONALNE WNIOSKI DOTACYJNE; 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. 
 
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 13 

Liczba organizacji objętych 
wsparciem 

421 

Liczba kompleksowych cykli szkoleń 15 

Liczba dni szkoleniowych 94 

Ilość godzin udzielonych porad 1159 

Liczba usług coachingowych 361 

Liczba seminariów 38 

Liczba konferencji 2 

Liczba wizyt studialnych 2 
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7. Opis zrealizowanych projektów / 
 

 

SPRAWNE I AKTYWNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Budżet projektu w roku 2012: 113 574,59 PLN  

Okres realizacji: 01-05-2010 – 30-03-2012 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
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 adresowany był 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 146 godzin 
konsultacji specjalistycznych dotyczących między innymi zagadnień prawnych, księgowych, źródeł finansowania 
działalności PES, planowania i zakładania PES, marketingu i promocji w PES. W 2012 roku w konsultacjach 
wzięło udział 18 nowych organizacji pozarządowych oraz 2 osoby fizyczne zainteresowane założeniem nowego 
podmiotu. 
 

UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 
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 2012 roku przeprowadzono 2 szkolenia, w których wzięło 
udział 25 osób reprezentujących 21 organizacji. 
Tematyka szkoleń - Odpowiedzialność prawna członków zarządu w stowarzyszeniach i fundacjach 

- Marketing organizacji III sektora. Jak przygotować i wdrożyć plan marketingowy w 
organizacji pozarządowej? 
 

Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej (WIES) / Celem programu była aktywizacja środowisk wiejskich i 
przygotowanie liderów społeczności lokalnej do podjęcia działalności na rzecz jej rozwoju. W 2012 roku 
kontynuowane były działania w ramach I i II edycji programu. Uczestniczyło w nich łącznie 7 środowisk. 
Animatorzy zrealizowali w nich łącznie 236 godzin pracy. Wsparcie w prawidłowej realizacji programu stanowiły 
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spotkania animatorów z opiekunką merytoryczną. Uczestnicy programu powołali 2 kolejne podmioty ekonomii 
społecznej. W I kwartale 2012r. zawarte też zostały 3 lokalne partnerstwa.  
 
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. W 2012r. zostało zrealizowanych 105 godzin spotkań 
coachingowych. 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� w działaniach projektu wzięło udział łącznie 327 osoby 
� wsparciem objętych zostało łącznie 207 organizacji pozarządowych  
� przeprowadzono łącznie 606 godzin konsultacji specjalistycznych / 13 dni szkoleń otwartych 
� przeprowadzono łącznie 200 dni pracy animacyjnej w ramach WIES Społecznej 
� powstało łącznie 8 nowych organizacji utworzonych przez uczestników programu WIES 
� przeprowadzono łącznie 361 godzin wsparcia coachingowego i usług księgowych 

 
 

SAMORZĄD Z INICJATYWĄ 

 

Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 

Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

Budżet projektu: 422 548,00 PLN 

Okres realizacji: od 01-11-2011 do 30-06-2013 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

poprawa warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej w województwie małopolskim.  
 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 
� wzrost zaangażowania mieszkańców małopolski w podejmowanie aktywności obywatelskiej 

i samopomocowej; 
� 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 
� upowszechnianie informacji dot. stosowania inicjatywy lokalnej i mechanizmów demokracji 

partycypacyjnej wśród 60 przedstawicieli Małopolskich samorządów 

 

DZIAŁANIA: 

KAMPANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA / Opracowano merytorycznie Poradnik obywatelski, 
dystrybuowany w Dzielnicowym Centrum Obywatelskim. 

 
DZIELNICOWE CENTRUM OBYWATELSKIE 

� Punkt Obsługi Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich udzielający informacji dla mieszkańców, grup 
nieformalnych i organizacji pozarządowych (dostępny 20 h/tyg). W ramach działania POISO udzielane 
są informacje w zakresie prawa, księgowości i finansów NGO. Udzielono 232 informacji oraz odbyły się 
264 godziny konsultacji. 
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FORA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DZIELNICY XIV 
� Odbyły się cztery Fora, organizowane we współpracy z Radą Dzielnicy XIV, tematyka Forów w roku 

2012: Dzielnica przyjazna seniorom - 28 marca 2012; Czy mieszkańcy Czyżyn mogą czuć się 
bezpiecznie? - 25 czerwca 2012; Planowanie przestrzenne w Czyżynach -  25 września 2012; Łęg – 
miejsce przyjazne rodzicom, dzieciom i młodzieży? - 28 listopada 2012 

 
AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ 

� Cykl edukacyjno – rozwojowym skierowany do mieszkańców Krakowa. Uczestnicy AASiO przygotowali 
9 planów rozwoju inicjatywy lokalnej. Tematyka i terminy zajęć: Ja obywatel w społeczności - 16-17 
czerwca; Jaki potencjał drzemie w społeczności lokalnej ? - 30 czerwca - 1 lipca; Jak skutecznie 
współpracować w grupie? - 15-16 września; Jak inicjować i rozwijać współpracę w społeczności 
lokalnej? - 29 września; Jak można działać skuteczniej? - 30 września 

 
PROJEKTY OBYWATELSKIE 

� Przeprowadzono testowanie mechanizmu inicjatywy lokalnej poprzez realizację projektów 
obywatelskich, do ich realizacji zrekrutowano sześć Gmin: Koszyce, Kraków, Pleśna, Olkusz, Stary Sącz, 
Wielka Wieś. Odbyły się spotkania, szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli małopolskich samorządów. 
W drodze konkursu wyłoniono dziewięć projektów, które były realizowane od sierpnia do grudnia. 

 
1. Krok w przyszłość Rachwałowic  - Gmina Koszyce - projekt miał na celu poprawę możliwości korzystania 

z oferty kulturalnej i edukacyjnej mieszkańcom Rachwałowic. Na początku przeprowadzony został remont 
świetlicy wiejskiej, w której następnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
(kursy językowe, pierwszej pomocy, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne). Zrealizowano 2 wyjazdy – dla 
seniorów oraz dzieci i młodzieży a na zakończenie projektu – imprezę. 

 

2. Klub Mam z Pleśnej i Łowczówka - Gmina Pleśna - celem projektu było stworzenie oferty spędzania 

czasu wolnego dla matek z małymi dziećmi oraz integracja środowiska matek z terenu wsi Pleśna 
i Łowczówek. Kobiety wraz z dziećmi uczestniczyły w cyklicznych spotkaniach integracyjnych oraz ze 
specjalistami, podczas których mogły lepiej się poznać, wspólnie z dziećmi spędzić czas na zabawie, 
porozmawiać z ekspertami (psychologiem, doradcą zawodowym, lekarzem itp.) oraz wziąć udział 
w warsztatach ogólnorozwojowych dla dzieci. 

 
3. Ćwicz i graj razem z sołtysami - Gmina Pleśna – w projekcie zrealizowano rozbudowę infrastruktury 

sportowej miejscowości oraz zorganizowanie turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Pleśnej i Łowczówka (piłka nożna, piłka siatkowa, ping pong), zawodów lekkoatletycznych oraz 
spotkania ze znanym sportowcem. Takie działania miały propagować zdrowy tryb życia, aktywne spędzanie 
czasu wolnego oraz przyczynić się do większej integracji mieszkańców. 

 
4. Zdrowo to sportowo - Gmina Pleśna - projekt miał propagować wśród starszych mieszkańców Pleśnej 

i Łowczówka (powyżej 40 roku życia) aktywny sposób spędzania wolnego czasu oraz zapoznawać ich 
z zasadami zdrowego żywienia. W tym celu systematycznie odbywały się zajęcia sportowe z instruktorem 
oraz spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowego żywienia.   

 
5. Stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców wsi Myślec - Gmina Stary Sącz - 

w ramach projektu grupa mieszkańców wsi Myślec przystosowała działkę o powierzchni 7 arów stanowiącą 
własność gminy Stary Sącz do pełnienia funkcji miejsca spotkań, rekreacji i integracji. Oprócz tego 
przeprowadzone zostały rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty i imprezy towarzyszące dla 
dorosłych. Zaplanowane działania miały przyczynić się do większej integracji i aktywności społecznej 
mieszkańców.    

 
6. Pierścień św. Kingi – średniowieczna przygoda dla wszystkich mieszkańców Popowic - Gmina Stary 

Sącz - w ramach projektu grupa mieszkańców Popowic zagospodarowała miejsce pod plac zabaw dla dzieci 

oraz zorganizowała cykl działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miejscowości (zajęcia 
teatralne, plastyczne, przedstawienie „Pierścień św. Kingi”, szkolenie z pierwszej pomocy, rozgrywki 
sportowe, imprezę integracyjną). Efektami projektu jest większa integracja mieszkańców, ożywienie życia 

kulturalnego, zachęcenie mieszkańców do pracy społecznej.   
 

7. Ogród zabaw - Gmina Olkusz – projekt miał na celu stworzenie Ogrodu Zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 10 w Olkuszu przy ul. S. Żeromskiego 1. Projekt zakładał zagospodarowanie w formie ogrodu terenu wokół 
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placu zabaw znajdującego się przy szkole. Ma to być miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla dzieci 
i młodzieży ale i dla innych mieszkańców Osiedla, w tym osób starszych. 

 
8. Moje osiedle Młodych – łączymy 3 pokolenia - Gmina Olkusz - miał na celu stworzenie gazetki 

osiedlowej, strony internetowej oraz profilu na Facebook’u Osiedla Młodych. To przedsięwzięcie usprawni 
przepływ informacji i komunikację na Osiedlu, pozwoli lokalnym instytucjom i organizacjom skutecznie 
informować społeczność lokalną o prowadzonych działaniach a mieszkańcom przekazywać uwagi, zgłaszać 
pomysły i potrzeby – w ten sposób uczestniczyć w życiu Osiedla. Projekt zakładał szerokie włączenie 
mieszkańców Osiedla Młodych w redagowanie gazety i strony internetowej. 

 
9. Kotlinka na terenie Osiedla Młodych - Gmina Olkusz - miał na celu stworzenie Miejsca spotkań 

integracyjnych (miejsca do grillowania) dla mieszkańców Osiedla Młodych, usytuowanego w „Kotlince” na 
ternie Osiedla. Po otrzymaniu dofinansowania, projekt techniczny inwestycji był konsultowany 
z mieszkańcami a jego realizacja  wymagała wkładu pracy społecznej mieszkańców Osiedla. 

 
10. Tworzymy razem kulturę i sport - Gmina Wielka Wieś - celem projektu było umożliwienie mieszkańcom 

Czajowic i Bębła uczestnictwa w kulturze i ciekawego spędzania czasu wolnego. Zorganizowane zostały 
wyjazdy do muzeów w Krakowie i Wieliczce, rozgrywki sportowe oraz impreza plenerowa.  

 
11. Moja mała Ojczyzna – Tutaj chcę mieszkać, tutaj chcę żyć - Gmina Wielka Wieś - Projekt skierowany 

był do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z miejscowości Bębło. Miał służyć zwiększeniu świadomości 
obywatelskiej młodzieży i ich większemu zaangażowania w życie miejscowości. W projekcie powołana została 
Młodzieżowa Rada Sołecka – młodzież brała udział w cyklu działań przygotowujących (warsztaty dot. 
autoprezentacji, dziennikarskich, spotkaniu z Radą Sołecką), zorganizowane zostały wybory sołtysa i Rady 
Sołeckiej, którzy następnie wzięli udział w sesji Rady Gminy, wyjeździe edukacyjnym do Warszawy i wspólnie 
przygotowali imprezę mikołajkową i relację z niej. 

 
12. Dzieci i młodzież – dzisiejsza inwestycja, jutrzejsze owoce - Gmina Wielka Wieś - Projekt skierowany 

był do dzieci i młodzieży z miejscowości Bębło. Miał zapewnić im możliwość ciekawego spędzenia wolnego 
czasu oraz zaangażować ich w działania społeczne na rzecz miejscowości. Przeprowadzono akcje promującej 
działalność OSP, szkolenie z pierwszej pomocy oraz stworzenie Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Członkowie Drużyn uczestniczyli w wyjazdach do Muzeum Pożarnictwa oraz zorganizowali 
zbiórkę żywności i paczek świątecznych dla ubogich i starszych mieszkańców Bębła. 

 
13. Ogród Zielono mi - Gmina Kraków - w ramach projektu stworzony został Ogród dla mieszkańców 

Os. Dywizjonu 303, który pełni funkcje rekreacyjną i integrującą mieszkańców.  Po promocji idei ogrodu 
i konsultacjach społecznych wyłoniona została grupa, która zaangażuje się w przygotowanie ogrodu (prace 
porządkowe, sadzenie roślin itp.). 

 
14. Dożynki w mieście – Dni Łęgu i Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św Tadeusza Judy - Gmina Kraków - 

projekt miał zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Łęgu w działania na rzecz integracji i wspólnego 
spędzania czasu. Zrekrutowana grupa mieszkańców Łęgu zajęła się promocją i organizacją pikniku 
integracyjnego, podczas którego odbył się m.in. pokaz straży pożarnej, występy orkiestry, grup szkolnych, gry 
i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz konkurs wiedzy o Łęgu i Dzielnicy. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE/ 
� 232 osoby objęto wsparciem 

� udzielono 232 informacji 

� odbyły się 264 godziny konsultacji 

� odbył się cykl szkoleniowy trwający 8 dni 

� odbyła się jedna konferencja w której uczestniczyło 83 osoby 

� 17 projektów obywatelskich zgłoszonych przez mieszkańców Małopolski do konkursu 

� 14 projektów otrzymało dofinansowanie 

� 9 projektów zostało zrealizowanych 
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� 86 osób wzięło udział w 4 Forach Dialogu Obywatelskiego 

� 100 egzemplarzy Poradnika Obywatelskiego 

 

 

MYŚL SPOŁECZNIE DZIAŁAJ EKONOMICZNIE 

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Budżet Projektu: 145 945,00 PLN 

Okres realizacji: od 01-08-2012 do 30-06-2013 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

wspólne przedsięwzięcia jako wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej w Małopolsce 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE / 
poprawa warunków do większego udziału podmiotów ekonomii społecznej w planowaniu i realizacji 
zadań publicznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wypracowanie Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków. 

 
 
DZIAŁANIA: 

OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ 
KRAKÓW. Rozpoczęcie prac nad dokumentem zainaugurowała konferencja Myśl społecznie, działaj 
ekonomicznie. Jak samorząd może wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej w Krakowie? - zorganizowana 
10 października. Do pracy nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków 
zostali zaproszeni:  

� przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie miasta Krakowa (organizacji 
pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych spółdzielni, Centrów Integracji Społecznej, Klubów 
Integracji Społecznej) 

� przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa (pracownicy Urzędu Miasta Krakowa i jego jednostek 
organizacyjnych, radni miejscy i dzielnicowi) 

� przedstawiciele innych instytucji z otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (przedsiębiorcy, 
przedstawiciele środowiska akademickiego) 

Utworzono Zespoły: 
� ds. profesjonalizacji i ekonomizacji NGO 
� ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Krakowa 
� ds. tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Krakowie 
� ds. rozwoju współpracy z biznesem 

W prace Zespołów angażuje się ok. 50 osób, dla wszystkich członków zostały zorganizowane warsztaty 
edukacyjne. Odbywały się cykliczne spotkania zespołów oraz spotkania plenarne, podczas których 
zidentyfikowano obszary współpracy, określono cele oraz kierunki interwencji Programu w ich wstępnym 
zarysie. 
 

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH ZAINTERESOWANYCH POWOŁANIEM PES. 
Kompleksowe wsparcie zarówno NGO zainteresowanym przedsiębiorczością społeczną oraz ekonomizowaniem 
swojej działalności, jak i osobom chcącym powołać PES, w tym zwłaszcza organizację pozarządową. W ramach 
działalności Punktu  Informacyjnego dla PES udzielonych zostało ok. 105 informacji drogą mailową, telefoniczną 
oraz bezpośrednio w siedzibie Fundacji BIS. Sytuacje i kwestie bardziej skomplikowane były omawiane na 
konsultacjach indywidualnych. Konsultacje dotyczyły zagadnień zakresu: księgowości, aspektów prawnych 
i okołoprawnych, źródeł finansowania działalności organizacji, prowadzenia działalności odpłatnej 
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i gospodarczej oraz zakładania i prowadzenia PES. Przeprowadzono łącznie 103 godziny konsultacji. 
W konsultacjach indywidualnych wzięło udział 32 reprezentantów 30 organizacji pozarządowych oraz 18 osób 
fizycznych zainteresowanych utworzeniem PES z terenu województwa małopolskiego. W dniach 7-8 grudnia 
zostało przeprowadzone dwudniowe szkolenie otwarte Skuteczna promocja NGO. Jak dobierać media do 
określonych celów promocyjnych?. W szkoleniu wzięło udział 14 osób reprezentujących 13 organizacji 
pozarządowych. 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� 267 osób objętych wsparciem 

� 158 organizacji objętych wsparciem 

� 105 udzielonych informacji 

� 103 godziny konsultacji 

� 8 spotkań grup partnerskich 

� 2 dni szkoleniowe 

� 1 konferencja 

 

JAKOŚCIOWE / poziom osiągnięcia wskaźników jakościowych będzie znany w 2013 roku, 

po przeprowadzeniu ewaluacji projektu. 

 
 
 
 
 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERÓW 

 

 

Źródło finansowania: POKL, priorytet IX, działanie 9.5 

Budżet Projektu: 48 840,00 PLN 

Okres realizacji: od 01-04-2012 do 30-09-2012 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

podniesienie poziomu aktywności społecznej w środowisku lokalnym u młodzieży z Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska w wieku 15-19 lat 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE /  
� wzrost poziomu wiedzy u uczniów w obszarze pracy w zespole, komunikacji społecznej, wolontariatu  
� zwiększenie umiejętności nawiązywanie współpracy, inicjowania działań w środowisku lokalnym wśród 

młodzieży 
� zwiększenie dostępu do informacji nt. lokalnych instytucji oraz NGO’s, ich oferty i możliwości 

współpracy wśród młodzieży 
 

DZIAŁANIA: 

OBÓZ INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY – podczas 5-dniowego obozu zostały przeprowadzone szkolenia z 
zakresu: pracy w zespole, zasad funkcjonowania w grupie młodzieżowej, komunikacji, idei wolontariatu oraz 
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rozwijania talentów liderskich. Obóz zorganizowano w terminie 28 kwietnia – 2 maja 2012r. w Ochotnicy 
Dolnej. 

 
WARSZTATY – cykl spotkań podzielony na 2 bloki tematyczne: współpraca w środowisku lokalnym (12 i 26 

maja) oraz praca metodą projektu (2 i 16 czerwca). Poprzez udział w warsztatach uczniowie dowiedzieli się jak 
inicjować działania w środowisku lokalnym oraz zdobędą wiedzę nt. przygotowania projektu młodzieżowego. 

 
STAŻE WOLUNTARYSTYCZNE – w okresie lipiec-wrzesień młodzież odbywała min. 16 godzinnego 

wolontariat w lokalnych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Staże miały na celu promowanie postaw 
obywatelskich, pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego i umożliwienie uczniom poznania od wewnątrz 
działania instytucji/NGO’s. 

 
IMPREZA INTEGRACYJNO-INFORMACYJNA – by w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas 

warsztatów młodzież przygotowała dla lokalnej społeczności jednodniową imprezę – grę terenową i grilla. 
Forma i przebieg wydarzenia zostały wypracowane przez uczniów podczas sześciu spotkań monitorujących. W 
imprezie, która odbyła się 29 września 2012r., wzięło udział 77 mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

� 5 dni szkoleń podczas obozu  

� 40 godzin zajęć podczas obozu  

� 20 uczestników wzięło udział w obozie  

� 4 dni zajęć warsztatowych 

� 32 godziny szkoleniowe w ramach warsztatów  

� 19 osób odbyło staż woluntarystyczny  

� 312 godzin przepracowanych w ramach stażów  

� 20 miniraportów po odbytych stażach  

� 20 zawartych umów o współpracy woluntarystycznej  

� 24 karty czasu pracy woluntarystycznej  

� 1 zorganizowana impreza dla lokalnej społeczności  

� 6 spotkań monitorujących  

� 12 godzin spotkań monitorujących  

 
JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy nt. pracy w zespole, zasad funkcjonowania grupy rówieśniczej, 

komunikacji społecznej, idei wolontariatu, kształtowania postaw obywatelskich / zdobycie wiedzy nt. 
przygotowania projektu, współpracy w środowisku lokalnym, inicjowania działań w środowisku / poznanie 
specyfiki pracy organizacji pozarządowej / zdobycie praktycznych umiejętności organizowania imprez dla 
lokalnej społeczności. 
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AKTYWNI CAŁE ŻYCIE – WOLONTARIAT WŚRÓD SENIORÓW 
 

 

Źródło finansowania:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Budżet projektu:  15 195,00 PLN (kwota dotacji 12 000,00 PLN) 

Okres realizacji:  od 01-09-2012 do 30-11-2012 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu działalności  woluntarystycznej, jako formy 
aktywności obywatelskiej i możliwości uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności poprzez profesjonalne 
przygotowanie do bycia wolontariuszem seniorów. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 
� promocja pozytywnego wizerunku wolontariatu, jako formy aktywności obywatelskiej wśród seniorów  
� wzmocnienie świadomości wśród seniorów, głównie słuchaczy małopolskich UTW w zakresie 

wolontariatu i korzyści z niego płynących  
� zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych wśród osób w wieku 50+ 

poprzez wolontariat  
� podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy w środowisku lokalnym poprzez 

wolontariat wśród seniorów  
� zwiększenie świadomości wśród seniorów na możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnych  

 

DZIAŁANIA: 

Wykłady dla seniorów na temat wolontariatu, jako jednej z form aktywności osób starszych oraz 
angażowania się w życie społeczności lokalnych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe 
informacje na temat wolontariatu w Polsce i na świecie, przedstawione zostaną korzyści zdrowotne, społeczne, 
integracyjne, płynące z pełnienia wolontariatu zarówno dla samych wolontariuszy jak i dla społeczności 
lokalnych, na rzecz których wolontariat jest pełniony poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Zrealizowano 7 wykładów pn. Wolontariat sposobem na aktywność. Wykłady przeprowadzono na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olkuszu, w Chrzanowie, w Oświęcimiu, w Andrychowie i w Limanowej oraz 
w Brzeszczach i w Krakowie. Łącznie w wykładach wiedzę z zakresu wolontariatu uzyskało 461 słuchaczy. 

 
Warsztaty z zakresu wolontariatu - dla seniorów – głównie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

z terenu województwa małopolskiego zainteresowanych głębiej tematyką wolontariatu i chcących rozpocząć 
współpracę z organizacjami pozarządowymi w postaci wolontariatu. Zrealizowano 2 warsztaty Wolontariat daje 
energię do życia – każdy po 4h dydaktyczne. Warsztaty przeprowadzono w Oświęcimiu i w Krakowie. 
W warsztatach wzięło udział 33 osoby. 
 

REZULTATY: 
 

ILOŚCIOWE / 
� 494 osoby objęto wsparciem 
� 28 zaproszeń do małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 
� 7 wykładów na Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie całego województwa małopolskiego;  
� 2 warsztaty dla seniorów zainteresowanych podjęciem działalności woluntarystycznej; 
� 461 małopolskich seniorów - słuchaczy UTW zdobyło podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu  
� przygotowano 33 seniorów zainteresowanych wolontariatem do podjęcia świadomego i 

profesjonalnego wolontariatu w małopolskich organizacjach pozarządowych i instytucjach; 
 

JAKOŚCIOWE / podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresy współpracy w środowisku 
lokalnym poprzez wolontariat u  90% uczestników warsztatów 
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WOLONTARIAT DLA KAŻDEGO 
- PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU W MAŁOPOLSCE 

 
 

Źródło finansowania:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Budżet projektu:  13 770,00 (kwota dotacji 12 000,00) 

Okres realizacji: od 01-08-2012 do 30-11-2012 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

promocja wolontariatu oraz stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności 
obywatelskiej mieszkańców Małopolski poprzez przygotowanie kandydatów na wolontariuszy oraz 
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych 
i instytucjach do współpracy z wolontariuszami. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE/ 
� zwiększenie dostępu do informacji na temat wolontariatu wśród mieszkańców województwa 

małopolskiego  
� podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wolontariatu i korzyści z niego płynących wśród kandydatów 

na wolontariuszy  
� podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności koordynatorów wolontariatu w małopolskich NGO’s i 

instytucjach w zakresie współpracy z wolontariuszami  
� wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania Centrum Wolontariatu i umiejętnego przekazywania 

informacji o wolontariacie wśród przedstawicieli lokalnych CW w Małopolsce  
 

DZIAŁANIA: 

Punkt Pośrednictwa Wolontariatu 
Celem PPW było pośredniczenie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy osobami zainteresowanymi 

pełnieniem wolontariatu, a podmiotami mogącymi korzystać ze wparcia wolontariuszy w świetle 
obowiązujących przepisów. Z działalności Punktu Pośrednictwa Wolontariatu skorzystało 24 osoby 
zainteresowane wolontariatem. Do bazy organizacji/instytucji poszukujących wolontariuszy wpłynęło łącznie 14 
nowych zgłoszeń, w tym 3 dotyczące wolontariatu stałego i 11 dotyczących wolontariatu akcyjnego.  

Dlaczego warto być wolontariuszem? - spotkania informacyjne dla wolontariuszy – dla osób, które 
chcą zostać wolontariuszami i pomagać innym. Zrealizowano 4 spotkania, które przeprowadzono w Publicznym 
Gimnazjum w Rzezawie, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku, w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni oraz 
w Zespole Placówek Oświatowych w Maniowach. Łącznie w spotkaniach informacyjnych wiedzę z zakresu 
wolontariatu uzyskało 65 osób zainteresowanych podjęciem działań woluntarystycznych. 

 
Wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie wolontariatu 
ABC współpracy z wolontariuszami – seminaria dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

instytucji mogących współpracować z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z terenu województwa małopolskiego. Zrealizowano 2 seminaria w Olkuszu i Oświęcimiu we 
współpracy z lokalnymi samorządami, w których wzięło udział 26 przedstawicieli małopolskich organizacji 
pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami.  

Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami – szkolenie dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz instytucji mogących współpracować z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa małopolskiego. Zrealizowano 1 szkolenie na 
terenie Krakowa, w którym wzięło udział 11 przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i instytucji 
współpracujących z wolontariuszami. 
 

Wsparcie Centrów Wolontariatu w zakresie organizacji wolontariatu 
Organizacja i zarządzanie Centrami Wolontariatu - szkolenie specjalistyczne dla przedstawicieli 

małopolskich Centrów Wolontariatu działających przy stowarzyszeniach, fundacjach oraz instytucjach. 
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Zrealizowano jedno szkolenie specjalistyczne dla 9 przedstawicieli małopolskich Centrów Wolontariatu 
działających przy różnych placówkach oraz dla instytucji planujących utworzyć Centrów Wolontariatu. 
 

Konkurs Barwy Wolontariatu i Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 
Organizacja Małopolskiego Etapu XII edycji Ogólnopolskich Konkursów Barwy Wolontariatu i Organizacja 
Przyjazna Wolontariuszom. Konkursy służą nagrodzeniu i wyróżnieniu najaktywniejszych wolontariuszy 
angażujących się w działalność społeczną oraz uhonorowaniu i przyznaniu certyfikatu „Organizacja Przyjazna 
Wolontariuszom” placówkom profesjonalnie współpracującym z wolontariuszami. W dniu 16 listopada 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się finałowa Gala Małopolskiego Etapu 
konkursów Barwy Wolontariatu i Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Na galę zaproszono wszystkich 
nominowanych w obu konkursach, łącznie w gali wzięło udział 59 osób. 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� 2000 placówek poinformowanych o prowadzonych działaniach w ramach projektu; 

� 111 osób objętych wsparciem;  

� 37 organizacji objętych wsparciem; 

� 3 artykuły promujące wolontariat; 

� 4 spotkania informacyjne dla kandydatów na wolontariuszy na terenie całego województwa 

małopolskiego; 

� 65 osób zainteresowanych wolontariatem przygotowanych do pełnienia wolontariatu w małopolskich 

organizacjach pozarządowych i instytucjach; 

� 1 szkolenie (8h dydaktycznych) dla koordynatorów wolontariatu; 

1 szkolenie (8h dydaktycznych) dla przedstawicieli Lokalnych Centrów Wolontariatu; 

� 2 seminaria na temat wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu; 

� 37 koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych i instytucji z terenu małopolski 

przygotowanych do pracy z wolontariuszami; 

� 9 koordynatorów CW przygotowanych do prowadzenia Centrum Wolontariatu 

� Gala Finałowa Małopolskiego Etapu Ogólnopolskich Konkursów „Barwy Wolontariatu” i „Organizacja 

Przyjazna Wolontariuszom”. 

 
JAKOŚCIOWE / podniesienie poziomu wiedzy u uczestników spotkań oraz seminariów na temat 
wolontariatu. 

 
 
 
 

 

 

POMAGAJ Z PASJĄ – WOLONTARIAT W KRAKOWIE 

 
Źródło finansowania:  Miasto Kraków 

Budżet projektu:  17 275,66 PLN (dotacja: 14 300,66 PLN) 

Okres realizacji:  01-09-2012 – 31-12-2012 
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CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

promocja wolontariatu oraz stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności 
obywatelskiej poprzez przygotowanie kandydatów na wolontariuszy oraz podniesienie poziomu wiedzy 
i umiejętności u koordynatorów wolontariatu w NGO’s i instytucjach do współpracy z wolontariuszami. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE/ 
� Zwiększenie dostępu do informacji na temat wolontariatu wśród mieszkańców Miasta Krakowa; 
� Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wolontariatu i korzyści z niego płynących wśród  kandydatów 

na wolontariuszy; 
� Wzmocnienie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi, z tzw. trudną młodzieżą i z os. 

niepełnosprawnymi u uczestników szkoleń specjalistycznych dla wolontariuszy 
� Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u koordynatorów wolontariatu w krakowskich NGO’s 

i instytucjach w zakresie współpracy z wolontariuszami (rekrutacji, motywacji, nagradzania, aspektów 
prawnych wolontariatu). 

 
 

DZIAŁANIA: 

PROMOCJA I INFORMACJA / Powstał krótki filmik pokazujący różnorodność ofert wolontariatu, które 
można znaleźć w Krakowie. 
 

PUNKT POŚREDNICTWA WOLONTARIATU / W ramach działalności Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Krakowie w okresie 1 wrzesień – 31 grudzień 2012 działał Punkt Pośrednictwa Wolontariatu. 
Punktu ułatwiał nawiązywanie współpracy pomiędzy osobami zainteresowanymi pełnieniem wolontariatu, a 
podmiotami mogącymi korzystać z wolontariuszy  w świetle obowiązujących przepisów.  W celu możliwie jak 
największej dostępności oferty Punkt w okresie trwania projektu działał trzy razy w tygodniu w godzinach 
porannych jak i popołudniowych. Punkt Pośrednictwa Wolontariatu zrekrutował 46 wolontariuszy oraz 10 ofert 
wolontariatu w krakowskich NGO’s i instytucjach. Osobą odpowiedzialną za działanie Punktu Pośrednictwa 
Wolontariatu była Pani Julia Chojnacka. Rekrutowani kandydaci na wolontariuszy mogli wziąć udział w 
spotkaniu informacyjnym Dlaczego warto być wolontariuszem? Spotkania odbyły się we wrześniu i grudniu, 
uczestniczyło w nich 22 kandydatów na wolontariuszy. Przeprowadzone również zostały szkolenia dla 
wolontariuszy oraz dla koordynatorów wolontariatu w krakowskich NGO’s i instytucjach. W szkoleniach  
uczestniczyło 24 wolontariuszy z krakowskich organizacji pozarządowych. Szkolenia specjalistyczne: 
 - Kalejdoskop pomysłów – aktywne metody pracy z dziećmi - uczestniczyło w nim 13 wolontariuszy. Szkolenie 
prowadziła Pani Krystyna Rey. 
- Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie - uczestniczyło w nim 11 wolontariuszy. Szkolenie 
prowadzała Pani Dorota Gaudyn – Otowska. 
- Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami. W szkoleniu uczestniczyło 11 koordynatorów wolontariatu z 
krakowskich organizacji pozarządowych i instytucji. Szkolenie prowadził Pan Dariusz Pietrowski ze 
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� 103 osoby objęte wsparciem  

� 500 krakowskich NGO’s poinformowanych o prowadzonych w ramach zadania działaniach 

� 1000 ulotek promujących wolontariat 

� 3 artykuły promujące wolontariat 

� 1 film promujący wolontariat 

� 46 zrekrutowanych wolontariuszy 

� 10 pozyskanych ofert wolontariatu w krakowskich NGO’s i instytucjach 

� spotkania informacyjne o wolontariacie 
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� 22 osoby wzięły udział w spotkaniach informacyjnych o wolontariacie 

� 2 szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy 

� 24 osoby wzięły udział w szkoleniach specjalistycznych dla wolontariuszy 

� 1 szkolenie dla koordynatorów wolontariatu 

� 11 osób wzięło udział w szkoleniach dla koordynatorów 

 
JAKOŚCIOWE / zwiększenie dostępu do informacji na temat wolontariatu wśród mieszkańców Miasta 

Krakowa. Podniesienie poziom wiedzy na temat wolontariatu wśród kandydatów na wolontariuszy. 
Wzmocnienie kompetencje uczestników szkoleń specjalistycznych dla wolontariuszy w zakresie prawidłowej 
współpracy z dziećmi i os. niepełnosprawnymi.  Wzrost u uczestników szkoleń dla koordynatorów wolontariatu 
poziomu wiedzy i umiejętności m. in. w zakresie: aspektów prawnych współpracy z wolontariuszami.  
 
 
 

 
INTEGRACJA PODMIOTÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W MIEŚCIE JORDANÓW 

 
 

Źródło finansowania: POKL, priorytet VII, działanie 7.3 

Budżet projektu: 35 710,00 PLN  

Okres realizacji: do 30-06-2012 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

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 (5 dni warsztatów = 30 godzin) 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. Uczestnicy rozwijali i wzmacniali współpracę poprzez wspólne 
działania:  

� zaprojektowanie i przeprowadzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie 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 koncepcji i programu pikniku informacyjnego skierowanego do mieszkańców 
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – cykl szkoleń (6 dni szkoleń = 48 godzin) skierowany do pracowników 
instytucji/organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie służący wzmocnieniu 
kwalifikacji – wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w tym rozpoznawania 
przemocy w rodzinie, pomocy osobom doznającym przemocy, pracy z dzieckiem ofiarą 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. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE /25 osób objętych wsparciem 

� 2 NGO + 13 instytucji organizacji objętych wsparciem 

� 6 dni szkoleniowych 

� 5 spotkań grup partnerskich/wymiany doświadczeń/roboczych 

� diagnoza problemu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym / badanie ankietowe (137 ankiet) 

� plan współpracy na 2013 rok w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Jordanów 

� 500 egzemplarzy poradnika nt. przemocy w rodzinie –  

� 1000 egzemplarzy ulotki z informacjami nt. przemocy w rodzinie i adresami instytucji pomocowych  

� piknik profilaktyczno-informacyjny - Dość niemocy wobec przemocy – około 130 uczestników 

 
JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i rozwijania współpracy na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie / wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z problemem 
przemocy w rodzinie / poprawa dostępu do informacji nt. problemu przemocy i miejsc świadczących pomoc. 
 

 
 

 
BY DZIAŁAĆ SKUTECZNIE – ROZWÓJ DIALOGU I WSPÓŁPRACY 

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
W GMINIE NIEDŹWIEDŹ 

 
 

Źródło finansowania:  POKL, priorytet VII, działanie 7.3 

Budżet projektu:  49 967,00 PLN 

Okres realizacji:  od 01-02-2012 do 31-10-2012 

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

poprawa skuteczności zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie w Gminie Niedźwiedź. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 
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� rozwinięcie współpracy pomiędzy 10 podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie w Gminie Niedźwiedź 

� podniesienie kwalifikacji w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie u 15 pracowników 
instytucji/organizacji działających na terenie Gminy Niedźwiedź w obszarze przeciwdziałania przemocy 

� zwiększenie dostępu do informacji nt. 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). 

W ramach warsztatów:  
� przeprowadzono diagnozę problemu w środowisku lokalnym (badanie postaw i opinii 

mieszkańców) 
� przygotowano projekt 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) 
� opracowano 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 w tym: 

� prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy – 1 dzień, 
� rozpoznawania przemocy w rodzinie – 2 dni, 
� pracy z dzieckiem ofiarą przemocy – 2 dni 
� pracy z trudnym klientem – 2 dni 

 
PIKNIK INFORMACYJNY – inicjatywa skierowana do mieszkańców Gminy Niedźwiedź – 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 zorganizowano 7 października w oparciu 
o program wypracowany przez uczestników warsztatów partnerskich. W wydarzeniu wzięło udział 110 osób. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� 27 osób objętych wsparciem 

� 1 organizacja objęta wsparciem 

� 7 dni warsztatów partnerskich  

� 42 godziny warsztatów partnerskich  

� 12 osób ukończyło warsztaty partnerskie  

� 2 kompleksowe cykle szkoleń 

� 7 dni szkoleń specjalistycznych  

� 54 godziny szkoleń specjalistycznych 

� 13 osób ukończyło szkolenia specjalistyczne 

� 110 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzięło udział w Pikniku Informacyjnym 

� 500 egzemplarzy poradnika Niebieska moc na przemoc 

� 1000 egzemplarzy ulotki Niebieska moc na przemoc 

� 1 Raport z diagnozy problemu przemocy / Plan działań na 2013 rok 
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JAKOŚCIOWE / podniesienie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / zwiększenie 
wiedzy nt. problemu przemocy i ofert wsparcia 
 
 

 
 

 
SKUTECZNE INSTYTUCJE-BEZPIECZNA RODZINA. ROZWÓJ WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY  W RODZINIE W MIEŚCIE MSZANA DOLNA 

 
 

 

Źródło dofinansowania:  POKL, priorytet VII, działanie 7.3 

Budżet projektu:  49 993,00 PLN 

Okres realizacji:  od 01-04-2012 do31-12-2012 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

zwiększenie skuteczności zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinach w Mieście Mszana Dolna. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 
� wzmocnienie współpracy pomiędzy min. 8 podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie w Mieście Mszana Dolna 
� podniesienie kwalifikacji w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie u 16 pracowników 

instytucji/organizacji działających na terenie Miasta Mszana Dolna w obszarze przeciwdziałania 
przemocy  

� zwiększenie umiejętności radzenia sobie z kryzysem i rozwiązywania konfliktów u min. 15 osób 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Miasta Mszana Dolna 

� zwiększenie dostępu do informacji nt. przemocy w rodzinie i oferty wsparcia wśród min. 100 osób 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Miasta Mszana Dolna 

 

DZIAŁANIA: 

CYKL SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY ABC SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY – cykl spotkań 
skierowanych do przedstawicieli podmiotów instytucji/organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie na terenie Miasta Mszana Dolna. Zajęcia służyły rozwijaniu i wzmacnianiu współpracy na 
rzecz przeciwdziałania przemocy, wypracowaniu płaszczyzny współpracy i projektowaniu wspólnych działań. 

 
W ramach warsztatów uczestnicy wykonali: 
� koncepcję działań informacyjnych n/t problemu przemocy w rodzinie - poradnik oraz ulotki  
� program pikniku informacyjnego skierowanego do mieszkańców 
� plan działań dalszej współpracy na 2013 rok  
� diagnozę problemu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym – badanie opinii mieszkańców 

 
Zajęcia warsztatowe przeplatane były szkoleniami specjalistycznymi: 
� prawne aspekty przeciwdziałania przemocy – 1 dzień  
� rozpoznawanie przemocy i pomoc dorosłym ofiarom – 2 dni 
� przemoc wobec dziecka – rozpoznawanie przemocy i interwencja – 2 dni 
� praca z trudnym klientem – stres i wypalenie zawodowe - 1 dzień 

 
 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE – indywidualne lub grupowe doradztwo dla osób z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym szczególnie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-
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wychowawczych, alkoholizmu. Doradztwo służyło dostarczeniu informacji i wskazówek jak radzić sobie 
z emocjami, rozwiązywać problemy, pokonać kryzys zanim dojdzie do przemocy.  

 
PIKNIK INFORMACYJNY – inicjatywa skierowana do mieszkańców Miasta Mszana Dolna – 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 zorganizowano 14 października, wzięło w nim udział 106 
osób. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
� 31 osób objętych wsparciem 

� 1 organizacja objęta wsparciem 

� 11 dni szkoleniowo - warsztatowych 

� 71 godzin zajęć 

� 60 godzin konsultacji 

� 500 egzemplarzy poradnika Świat bez łez 

� 1000 egzemplarzy ulotki Świat bez łez 

� 14 osób ukończyło CSW  

� 60 godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego  

� 15 osób wzięło udział w doradztwie specjalistycznym  

� 106 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzięły udział w Pikniku Informacyjnym  

� Program Pikniku Informacyjnego 

� Plan działań na 2013 rok 
 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy nt współpracy w środowisku lokalnym / zwiększenie umiejętności 
współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy / podniesienie wiedzy i umiejętności 
w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy / zwiększenie umiejętności radzenia sobie z kryzysem / 
zadowolenie z pomocy uzyskanej na doradztwie specjalistycznym / osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, zwiększą wiedzę nt. problemu przemocy i oferty wsparcia. 

 
 

 
SKUTECZNE INSTYTUCJE-BEZPIECZNA RODZINA. ROZWÓJ WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE W GMINIE BABICE 

 
 

Źródło finansowania:  POKL, priorytet VII, działanie 7.3 

Budżet projektu:  49 983,00 

Okres realizacji:  od 01-03-2012 do 30-11-2012 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

zwiększenie skuteczności zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinach w Gminie Babice 
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CELE SZCZEGÓŁOWE / 

� wzmocnienie współpracy pomiędzy min. 8 podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie w Gminie Babice  

� podniesienie kwalifikacji w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie u 16 pracowników 

instytucji/organizacji działających na terenie Gminy Babice w obszarze przeciwdziałania przemocy  

� zwiększenie umiejętności radzenia sobie z kryzysem i rozwiązywania konfliktów u min. 12 osób 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Babice  

� zwiększenie dostępu do informacji nt. przemocy w rodzinie i oferty wsparcia wśród min. 100 osób 

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Babice 

 

DZIAŁANIA : 

CYKL SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY ABC SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY – cykl 

spotkań skierowanych do przedstawicieli podmiotów  instytucji/organizacji zaangażowanych w 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Babice. Zajęcia służyły rozwijaniu i wzmacnianiu 

współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy, wypracowaniu płaszczyzny współpracy i projektowaniu 

wspólnych działań. 

W ramach warsztatów uczestnicy wykonali: 

� koncepcję działań informacyjnych nt. przemocy - poradnik dot. problemu przemocy w rodzinie oraz 

ulotki  

� program pikniku informacyjnego skierowanego do mieszkańców 

� plan działań dotyczącego dalszej współpracy na rok 2013 

 

Zajęcia warsztatowe przeplatane były szkoleniami specjalistycznymi: 

� prawne aspekty przeciwdziałania przemocy – 1dzień  

� rozpoznawanie przemocy i pomoc dorosłym ofiarom – 2 dni 

� przemoc wobec dziecka – rozpoznawanie przemocy i interwencja – 2 dni 

 

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE – indywidualne lub grupowe doradztwo dla osób z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym szczególnie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu. Doradztwo służyło dostarczeniu informacji i wskazówek jak radzić 

sobie z emocjami, rozwiązywać problemy, pokonać kryzys zanim dojdzie do przemocy.  

 

PIKNIK INFORMACYJNY – inicjatywa skierowana do mieszkańców Gminy Babice – 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 zorganizowano w dniu 7 października, wzięło w nim 

udział 120 osób. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE/ 
� 10-dniowy Cykl Szkoleniowo- Warsztatowy 

� 16 osób ukończyło CSW 

� 62 godziny zajęć 

� 60 godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego 

� 12 osób skorzystało z doradztwa specjalistycznego 

� 28 osób objętych wsparciem 

� 500 egzemplarzy poradnika Bezpieczniej pod niebieskim parasolem 

� 1000 egzemplarzy ulotki Bezpieczniej pod niebieskim parasolem 

� Program Pikniku Informacyjnego 
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� 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzięło udział w Pikniku Informacyjnym  

� Plan działań na 2013 rok  

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy nt współpracy w środowisku lokalnym / zwiększenie umiejętności 

współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy / podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i 

zwalczania przemocy / zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z kryzysem / 

zwiększenie liczby osób zadowolonych z pomocy uzyskanej na doradztwie specjalistycznym / zwiększenie 

wiedzy nt. problemu przemocy i ofert wsparcia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  

 

 

PROFESJONALNE WNIOSKI DOTACYJNE 

 
 

Źródło finansowania:  Miasto Nowy Sącz 

Budżet projektu:  8 246,50 PLN (dotacja: 7760,49 PLN) 

Okres realizacji:  od 01-11-2012 do 21-12-2012 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 

wzmocnienie potencjału nowosądeckich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania wniosków 
składanych na otwarte konkursy ofert na 2013 rok. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE/ 
� podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

wypełniania oferty na realizacje zadania publicznego 
� podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

metodologii przygotowania projektu 
 

DZIAŁANIA: 

przeprowadzono 11 szkoleń o charakterze warsztatowym w formie indywidualnych konsultacji projektów dla 
przedstawicieli nowosądeckich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań 
publicznych w 2013 roku. 
 

REZULTATY : 

ILOŚCIOWE/ 
� 18 osób objętych wsparciem  

� 14 organizacji objętych wsparciem  

� 21 udzielonych informacji    

� 66 godzin konsultacji   

 
JAKOŚCIOWE/ podniesienie w znacznym stopniu wiedzy i umiejętności w zakresie wypełniania ofert na 

realizację zadań publicznych / ponad dziewięćdziesiąt procent uczestników szkoleń uznało wzrost ich wiedzy 
i umiejętności w zakresie metodologii przygotowania projektu. 

 

 

CENTRUM PRO BONO 
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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 

Program Centrum Pro Bono 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych od 1 kwietnia 2010 roku pełni rolę regionalnego koordynatora 
w programie Centrum Pro Bono realizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Partnerem 
programu, poza Fundacją BIS, jest wrocławskie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
W ramach programu organizacje pozarządowe z całej Polski otrzymują bezpłatne porady prawne od kancelarii 
prawnych. W 2012r. z Centrum Pro Bono współpracowały 63 kancelarie. Dzięki ich pomocy, udało się zwiększyć 
ilość dotychczas rozwiązanych spraw do ponad 300. Były to sprawy związanie z ochroną praw osób 
niepełnosprawnych oraz humanitarnym traktowaniem zwierząt. Prawnicy pomogli w rozwiązaniu problemów, 
które pojawiały się w trakcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa. 
Inne sprawy dotyczyły sporów organizacji non-profit z instytucjami publicznymi bądź odwrotnie regulacji 
wewnętrznej, jak na przykład opracowanie statutu lub podjęcie spraw uregulowanych prawem pracy. 


