
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY: od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 

 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie (źródło finansowania: MRPiPS, FIO, 

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

działających na terenie województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych, a 

także wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych. 

 Aktywna przestrzeń w dzielnicy (źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy EOG) Celem głównym projektu było pobudzenie do aktywności i 

działań radnych, mieszkańców jak i organizacji pozarządowych w dzielnicach 

 Centrum Obywatelskie (źródło finasowania: Gmina Miejska Kraków)  Celem projektu było 

zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju 

działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i 

międzysektorowej w zakresie działań na rzecz mieszkańców Krakowa. 

 Wsparcie edukacyjne dla lubelskich NGO – vol.1 (źródło finansowania: Urząd Miasta Lublin) 

Celem projektu było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu miasta 

Lublina poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu księgowości i finansów oraz z zakresu 

pracy metodą projektu z elementami zarządzania zespołem. 

 Wsparcie edukacyjne dla lubelskich NGO – vol.2 (źródło finansowania: Urząd Miasta Lublin) 

Celem projektu było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu miasta 

Lublina poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu księgowości i finansów, w tym nowelizacji 

ustawy o rachunkowości. 

 Małopolska centralna i wschodnia poznaje nowy wzór oferty, Małopolska zachodnia i 

południowa poznaje nowy wzór oferty (źródło finansowania: UMWM) Celem projektu było 

wzmocnienie profesjonalizacji organizacji pozarządowych z terenu województwa  

małopolskiego. 

 Miejscowości tematyczne w Małopolsce dla seniorów (źródło finansowania: Ministerstwo 



 

 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) Celem projektu było zwiększenie 

dostępności dla seniorów do usług turystycznych w sześciu miejscowościach tematycznych w 

Małopolsce tworzących sieć Miejsca z charakterem. 

 Wolontariat pracowniczy – szansa dla NGO i biznesu  (źródło finansowania: UMWM).  

Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy małopolskich organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorstw w formie wolontariatu pracowniczego oraz przygotowanie 

organizacji pozarządowych do podjęcia tej formy współpracy 

 Wzmacnianie kompetencji wadowickich organizacji pozarządowych (źródło finansowania: 

Urząd Miasta Wadowice) Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli (członków, działaczy, 

pracowników i wolontariuszy) wadowickich organizacji pozarządowych poprzez udział w 

seminariach, warsztatach oraz konsultacjach eksperckich z zakresu księgowości i finansów, 

pozyskiwania funduszy, pracy metodą projektu, współpracy z samorządem oraz aspektów 

formalno-prawnych działalności NGO. 

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

Celem projektów jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora 

ekonomii społecznej. 

 

2. Czy były to projekty partnerskie? 

a) Nie - proszę przejść do pytania 3 

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

 W wielu realizowanych przez Biuro Inicjatyw Społecznych przedsięwzięciach partnerami były 

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

podstaw naszej działalności więc projekty partnerskie traktujemy w fundacji priorytetowo.  

 

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

rozumianej ekonomii społecznej? 

a) Nie  

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

 

 Udział w Federacji Małopolska Pozarządowa - rozwijanie współpracy wewnątrzsektorowej. 

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

BIS została przyjęta do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych. SPLOT jest 

sformalizowanym związkiem organizacji wspierających rozwój sektora pozarządowego w 

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

Fundacja BIS w Małopolsce gwarantuje jakość i kompleksowość usług szkoleniowych, 

doradczych i informacyjnych oraz korzysta z najlepszych praktyk pozostałych ośrodków. 

 
 
 


