
 
 

 

      Załącznik nr 3c do Regulaminu animacji lokalnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW – ŚCIEŻKA NR 3 

Ścieżka wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej  

W imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) przedstawiamy 

Państwu bezpłatną ofertę współpracy w zakresie tworzenia i rozwijania podmiotów 

reintegracji społecznej i zawodowej.  

Pomagamy samorządom, które: 

• chcą założyć podmiot reintegracji społecznej i zawodowej: Klub Integracji Społecznej 

[KIS], Centrum Integracji Społecznej [CIS], Warsztat Terapii Zajęciowej [WTZ], Zakład 

Aktywności Zawodowej [ZAZ] 

• są organem prowadzącym dla podmiotu reintegracji społecznej i zawodowej  i chcą 

go rozwijać, 

• chcą podjąć współpracę z takim podmiotem działającym  na terenie gminy czy 

powiatu; 

Oferowane wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje (w zależności od potrzeb): 

▪ wsparcie w diagnozie potrzeb lokalnych w zakresie utworzenia takiego 

podmiotu 

▪ rozpoznanie potrzeb edukacyjnych przedstawicieli JST czy środowiska 

związanych z tworzeniem czy rozwijaniem takiego podmiotu 

▪ działania edukacyjne  i  doradcze adresowane do samorządu  i środowiska 

dotyczące: 

▪ kwestii formalno –prawnych tworzenia podmiotu,  

▪ rozwijania działalności tych podmiotów (np. prowadzenia działalności 

odpłatnej i  gospodarczej, zarządzania organizacją, pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania, marketingu i inne) 

▪ regulacji prawnych  w zakresie współpracy z samorządem, 

▪ inne wsparcie animacyjno- doradcze ; 

Oferta kierowana jest zarówno do przedstawicieli urzędu i jego jednostek organizacyjnych.  

W ramach projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 

Krakowski Obszar Metropolitalny” animator przy współpracy z samorządem,  tworzy Plan 

Działania, który określa obszar współdziałania. Udział w projekcie to  szansa na uzyskanie 



 
 

 

fachowego wsparcia ale również zobowiązanie do współpracy i wprowadzenia nowych 

rozwiązań.  

Przed wypełnieniem  formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z dokumentacją 

rekrutacyjną, która obejmuje m. in: 

1. Regulamin animacji lokalnej JST  

2. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1c do Regulaminu) 

3. Kontrakt - umowa uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu - umowy uczestnictwa, który 

informuje o zobowiązaniach samorządu.  

Udział w projekcie jest nieodpłatny, rekrutacja ma charakter ciągły ale liczba miejsc jest 

ograniczona. Formularze  rekrutacyjne prosimy przesłać na adres email: 

rekrutacja.kom@bis-krakow.pl  

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST: panią Ewą Chromniak (tel. 

790 346 927) lub panią Agnieszką Matuszyńską - Dziewitek (tel. 666 358 430) z Fundacji 

Biuro Inicjatyw Społecznych.  
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