
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY: od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.  

NAZWA PODMIOTU (CZŁONKA MKRES): 

 

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

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

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

państwa i samorządu) 

a) Nie – proszę przejść do pytania 3 

b) Tak - proszę podać cel projektu i źródło finansowania 

• Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM i MZ (źródło 

finansowania: RPO). Celem projektów jest zwiększenie potencjału, w 

szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. 

• Rozwój wadowickich NGOs (źródło finansowania: środki samorządowe). Celem 

projektu było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w 

Wadowicach.  

• Wolontariat pracowniczy w NGO (źródło finansowania: UMWM).  Celem 

projektu było wypracowanie i przetestowanie modelu wymiany kompetencji 

między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat 

pracowniczy. 

• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie – edycja 2017 (źródło 

finansowania: FIO, P1). Celem projektu było zwiększenie zaangażowania 

obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 

małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych poprzez wsparcie 

inicjatyw realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i 

młode organizacje pozarządowe (dotacje do 5 tys. zł). 

• Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal Krakowskich Organizacji 

Pozarządowych (źródło finansowania: środki samorządowe). Celem projektu 

była promocja krakowskich NGOsów oraz budowanie pozytywnego wizerunku 

III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa. 

 

2. Czy były to projekty partnerskie? 

a) Nie - proszę przejść do pytania 3 

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



 

 

• W wielu realizowanych przez Biuro Inicjatyw Społecznych projektach partnerami były 

organizacje pozarządowe (oferta wspólna). Jest to jedno z podstawowych założeń 

naszej działalności (dialog i współpraca). 

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

rozumianej ekonomii społecznej? 

a) Nie  

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

 

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

2017 r. zrealizowaliśmy wspólnie z innymi organizacjami mającymi biuro przy ul. Krasickiego 18 

zorganizowaliśmy kolejną edycję „Nocy guzików”. Wydarzenie było okazją do lepszego poznania się 

przez organizacje działające we wspólnej przestrzeni, miało również na celu przybliżenie osobom z 

sąsiedztwa działalności tych podmiotów. 

• Członkostwo w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - od 2009 roku Fundacja 

BIS została przyjęta do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych. SPLOT jest sformalizowanym 

związkiem organizacji wspierających rozwój sektora pozarządowego w Polsce. Ośrodki Sieci SPLOT, 

pracujące wg wspólnie przyjętych standardów, dzięki czemu Fundacja BIS w Małopolsce gwarantuje 

jakość i kompleksowość usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz korzysta z 

najlepszych praktyk pozostałych ośrodków. 


