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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 / Berenika Baranowska, Ewelina Blicharz, Marta Bohdziewicz-

Lulewicz, Alina Bogacz, Julia Chojnacka, Ewa Chromniak, Justyna Cuże, Joanna Czarnik, Małgorzata Ćwiżewicz, 

Przemysław Dziewitek, Małgorzata Głuszak, Joanna Iwańska, Izabela Janczak-Bizoń, Agnieszka Kałużna, Dorota 

Kobylec, Elżbieta Kosieniak, Joanna Latko, Aleksandra Latocha, Mateusz Łatka, Małgorzata Machnik-Nalepa, 

Anna Mazgaj, Lidia Mostek, Martyna Niedośpiał, Tomasz Otko, Anna Pasieka, Paweł Pasieka, Anna Sobczyk-

Turek, Agnieszka Węgrzyn, Przemysław Żak, Marta Żurek. 

 

Wolontariat / Katarzyna Basza, Maria Borzęcka, Weronika Brzyska, Anna Chomczyńska, Małgorzata Ćwik, 

Maria Drabik, Maria Fus, Karolina Gościniak, Barbara Gamon, Barbara Guca, Dorota Hetmańczyk-Żuchalska, 

Agnieszka Iwan, Izabela Janczak-Bizoń, Agnieszka Kowalik, Agnieszka Krawczyk, Michał Leszczyński, Mariola 

Mentel, Magdalena Mokrogulska, Gabriela Orzech, Katarzyna Panas, Natallia Prushynskaya, Hermina Święch, 

Kamil Żak. 

 

5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2014 roku / Fundacja BIS, 

jako jedyna organizacja z województwa małopolskiego należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT, która od ponad 10 lat wspiera rozwój polskiego sektora pozarządowego, wdraża 

standardy funkcjonowania 14 Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych. 

 

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. 
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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 2014 roku programy / projekty: PIU MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNE W MAŁOPOLSCE; 

WOLONTARIAT MA SENS!; WOLONTARIAT Z PASJĄ – W SZKOLE I W ŚRODOWISKU; MAŁOPOLSKA 

SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU; DOSKONALENIE MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W GMINIE LIBIĄŻ; WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE 

DOBCZYCE; KONSULTACJE SPOŁECZNE – TWÓJ GŁOS W DYSKUSJI; DOSKONALENIE MECHANIZMU 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE PLEŚNA; DOSKONALENIE MECHANIZMU KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE SUCHA BESKIDZKA; KRAKÓW ROZWIJA KONSULTACJE SPOŁECZNE; 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE; MODEL WSPÓŁPRACY – 

WSPÓŁPRACA NA MEDAL. WDRAŻANIE STANDARDÓW WSPÓŁPRACY JST-NGO W MAŁOPOLSCE; 

BRAKUJĄCE OGNIWO – FEDERALIZACJA MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH;  

AKTYWNA PRZESTRZEŃ W DZIELNICY; PRACUJĘ W NGO. 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 15 

Liczba osób objętych wsparciem 1015 

Liczba organizacji objętych wsparciem 233 

Liczba kompleksowych cykli szkoleń 27 

Liczba przeprowadzonych procesów animacyjnych 7 

Liczba dni szkoleniowych 450 

Liczba godzin konsultacji 323 

Liczba udzielonych informacji 897 

Liczba seminariów 45 

Liczba spotkań Grup Partnerskich 44 

Imprezy Promocyjno-Informacyjne (Pikniki, 

Festiwale) 
11 

Liczba SPOTÓW 5 

Liczba wizyt studialnych 3 

http://www.wolontariat.org.pl/krakow
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7. Opis zrealizowanych projektów / 

 

 

PIU MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNE W MAŁOPOLSCE 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny –  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Budżet Projektu: 1 597 432,00 PLN 

Okres realizacji: od 1-08-2012 do 31-10-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego 

mieszkańców obszarów wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez upowszechnienie 

i stworzenie warunków do zastosowania Modelu Miejscowości Tematycznej. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE /  

 poprawa dostępu do informacji na temat Modelu Miejscowości Tematycznych 

 zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności zastosowania Modelu Miejscowości Tematycznych 

 

DZIAŁANIA: 

 SEMINARIA UPOWSZECHNIAJĄCE model miejscowości tematycznych dla użytkowników – 

przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju 

lokalnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

 SPOTKANIA INDYWIDUALNE UPOWSZECHNIAJĄCE z przedstawicielami instytucji 

 KONKURS DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA mający na celu wyłonienie 6 środowisk, w których 

tworzone będą miejscowości tematyczne 

 SZKOŁA ANIMATORÓW MIEJSCOWOŚCI TEMATYCZNYCH – cykl szkoleń oraz wyjazdów studyjnych dla 

przedstawicieli instytucji i mieszkańców miejscowości, w których mają powstać miejscowości 

tematyczne 

 SPOTKANIA BUDUJĄCE PARTNERSTWA na rzecz nowopowstających miejscowości tematycznych 

 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE dla mieszkańców miejscowości 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 50 dni szkoleniowych 

 185 osób zagrożonych wykluczeniem zakończyło udział w projekcie 

 130 osób zwiększyło aktywność społeczną 

 przeprowadzono 6 procesów animacyjnych MMT 

 MMT włączony został w 6 środowiskach  

 1512 osób uczestniczyło w spotkaniach, seminariach, szkoleniach, warsztatach 

 1000 osób uczestniczyło w Festiwalu Miejscowości Tematycznych 

 

JAKOŚCIOWE / poprawa dostępu do informacji nt. modelu miejscowości tematycznej wśród użytkowników 

/ poprawa dostępu do informacji nt. modelu miejscowości tematycznej wśród odbiorców / zwiększenie 

poziomu wiedzy i umiejętności zastosowania modelu miejscowości tematycznej wśród użytkowników 
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modelu / zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności zastosowania modelu miejscowości tematycznej 

wśród odbiorców modelu / zwiększenie poziomu integracji i zaangażowania odbiorców i użytkowników 

z 6 środowisk w włączanie do praktyki modelu miejscowości tematycznej. 

 

 

WOLONTARIAT MA SENS ! 

 

Źródło dofinansowania:  SWISS – projekt współfinansowany przez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA (Lider),  

Fundacja BIS (Partner), SPES – Associazione Promozione e Solidarietà z Rzymu, Włochy (Partner) 

Budżet projektu:  673 918,00 PLN (całość), budżet Fundacji BIS = 80 910,00 PLN 

Okres realizacji: od 1-04-2013 do 30-09-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa małopolskiego w formie wolontariatu, na 

rzecz rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania problemów społecznych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 promocja wolontariatu wśród mieszkańców Małopolski, jako formy aktywności obywatelskiej służącej 

rozwojowi społeczności lokalnych oraz przejawu współodpowiedzialności za społeczność i jej potrzeby 

 zwiększenie poziomu wiedzy nt. wolontariatu wśród mieszkańców Małopolski i NGO’s / instytucji, 

które współpracują / będą współpracować z wolontariuszami 

 wzmocnienie przygotowania Centrów Wolontariatu do skutecznego upowszechniania wolontariatu, 

jako narzędzia służącego rozwojowi aktywności obywatelskiej i rozwiązywania problemów społecznych 

 

DZIAŁANIA: 
Działania adresowane są do mieszkańców województwa małopolskiego, przedstawicieli małopolskich 

organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących lub rozpoczynających współpracę 

z wolontariuszami oraz do przedstawicieli 4 małopolskich Centrów Wolontariatu (Kraków, Nowy Sącz, 

Brzeszcze, Olkusz). 

 

 KAMPANIA INFORMACYJNA 

- portal internetowy poświęcony wolontariatowi w Małopolsce www.wolontariat-malopolska.pl 

- kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Małopolski 

 AKTYWNY OBYWATEL 

- Biura Pośrednictwa Wolontariatu w Krakowie, Nowym Sączu, Brzeszczach i w Olkuszu 

- Spotkania informacyjne pn. Dlaczego warto być wolontariuszem? 

- Cykl szkoleniowy pn. Akademia Koordynatora Wolontariatu. (1 edycja) 

 CENTRA WOLONTARIATU 

- Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne (spotkania przedstawicieli, wizyta studyjna do Rzymu) dla Centrów 

Wolontariatu biorących udział w projekcie / Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie przy 

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych / Centrum Wolontariatu w Nowym Sączu przy Stowarzyszeniu 

„Sursum Corda” / Centrum Wolontariatu w Brzeszczach przy Ośrodku Pomocy Społecznej / Centrum 

Wolontariatu w Olkuszu przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” 

 

http://www.wolontariat-malopolska.pl/
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REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 286 wolontariuszy objętych wsparciem Biura Pośrednictwa Wolontariatu; 

 897 udzielonych informacji  

 51 organizacji objętych wsparciem BPW; 

 2 kompleksowe cykle szkoleń  

 11 dni szkoleniowych 

 2 spotkania partnerskie 

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

 9 spotkań informacyjnych 

 Jedna konferencja 

 4 raporty z badań dotyczących jakości poziomu współpracy NGO’s / instytucji z wolontariuszami 

(w Krakowie, Nowym Sączu, Olkuszu i w Brzeszczach) 

 3 artykuły prasowe promujące wolontariat w prasie lokalnej  

 Spot oraz film promujący różne oblicza wolontariatu w Małopolsce 

 

JAKOŚCIOWE / Spośród uczestników wszystkich spotkań informacyjnych przeprowadzonych w ramach 

projektu, blisko 97% zwiększyło wiedzę w zakresie wolontariatu. / Akademia Koordynatora Wolontariatu - 

każdy z 32 uczestników (łącznie II edycje) zwiększył wiedzę i umiejętności w zakresie wolontariatu. / 

Wszystkie szkolenia dla przedstawicieli Centrów Wolontariatu spełniły oczekiwania uczestników. 

Każdorazowo ponad 80% przedstawicieli CW uczestniczących w szkoleniach wskazywało, że ich 

oczekiwania zostały zdecydowanie spełnione. Również ponad 80% uczestników zadeklarowało, że zarówno 

ich wiedza jak i umiejętności zdecydowanie wzrosły. 100% uczestników lepiej oceniło swoją wiedzę 

i umiejętności po szkoleniu, w odniesieniu do zagadnień dotyczących diagnozowania lokalnych problemów 

społecznych oraz promocji działań wolontariackich. 

 

 

DOSKONALENIE MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 W GMINIE LIBIĄŻ. 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL 

Budżet projektu: 192 298,89 PLN 

Okres realizacji: od 01-07-2013 do 31-03-2014 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Wzmocnienie uspołecznienia procesu Konsultacji Społecznych dwóch dokumentów tworzonych w gminie Libiąż 

/ - Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych / - Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie Konsultacji Społecznych, w tym 

wykorzystania technik i narzędzi konsultacji u 16 przedstawicieli samorządu i NGO z gminy Libiąż 

 Poprawa jakości procesu konsultacji dokumentów z obszaru integracji i pomocy społecznej tworzonych 

w gminie Libiąż 

 Upowszechnienie informacji nt. Konsultacji Społecznych wśród mieszkańców gminy Libiąż 
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DZIAŁANIA: 

 SZKOLENIA I DORADZTWO / szkolenia w zakresie konsultacji społecznych: technik i narzędzi; podstaw 

prawnych prowadzenia konsultacji; organizacji spotkań; ewaluacji; perspektywy płci w planowaniu 

konsultacji / doradztwo z zakresu: planowania konsultacji społecznych; wykorzystania metod i technik 

konsultacji społecznych 

 BADANIA POTRZEB I OCZEKIWAŃ WZMACNIAJĄCYCH JAKOŚĆ TWORZONYCH DOKUMENTÓW / 

analiza danych zastanych; wywiady telefoniczne CATI; badania jakościowe [focus group] z 

przedstawicielami mieszkańców gminy; badania ankietowe wśród ok. 150 mieszkańców gminy Libiąż; 

badania jakościowe [focus group] z przedstawicielami kluczowych instytucji, organizacji 

pozarządowych. 

 PROCES KONSULTACJI / grupa robocza ds. konsultacji Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów 

Społecznych - analiza wyników badań; konsultacje założeń / grupa robocza ds. konsultacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - analiza wyników badań; konsultacje obszarów działania; celów 

programu / spotkania konsultacyjne skierowane do mieszkańców / konsultacje założeń Strategii oraz 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podczas pikniku promocyjno-informacyjnego / 

konsultacje zdalne [mailowe za pośrednictwem udostępnionego formularza] założeń do Strategii oraz 

założeń do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA / informacja w prasie; organizacja pikniku promocyjno-

informacyjnego; ulotka informująca o wynikach konsultacji 

 EWALUACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I PROJEKTU / bieżąca ewaluacja projektu; raport 

ewaluacyjny 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 40 osób objętych wsparciem w ramach szkoleń, doradztwa, grup roboczych 

 142 osoby uczestniczyły w konsultacjach 

 684 osoby uczestniczyły w badaniach 

 24 godzin konsultacji 

 jeden przeprowadzony proces animacyjny 

 zastosowanie 4 narzędzi i technik konsultacyjnych 

 1 zmodyfikowana procedura dotycząca prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Libiąż 

 4 dni szkoleniowe   

 7 spotkań grup partnerskich/wymiany doświadczeń/roboczych itp.   

 6 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami  

 1 Piknik promocyjno-informacyjny  

 W wyniku badań powstały dwa raporty: Diagnoza problemów przemocy w gminie Libiąż;  

Diagnoza problemów społecznych w gminie Libiąż 

 W ramach procesu konsultacji wypracowane zostały dwa dokumenty: Strategia Integracji i 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Libiąż na lata 2014-2020; Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014-2020. 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna ocena 

procesu konsultacji wśród przedstawicieli samorządu i NGO uczestniczących w szkoleniach. 
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 WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W GMINIE DOBCZYCE. 

 

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL  

Budżet projektu:  246 031,53 PLN 

Okres realizacji:  od 01-07-2013 do 30-06-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Zwiększenie uspołecznienia procesu tworzenia polityk publicznych w Dobczycach / Strategii Integracji 

i Rozwiązywania Problemów Społecznych /  Wieloletniego Programu Współpracy z NGO 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i organizowania efektywnych konsultacji 

społecznych u przedstawicieli samorządu 

 Zwiększenie wiedzy i gotowości do udziału w konsultacjach społecznych u przedstawicieli NGO’s 

 Podniesienie jakości procesu konsultacji 2 dokumentów strategicznych (Strategii Integracji 

i Rozwiązywania Problemów Społecznych i Wieloletniego Programu Współpracy) 

 Popularyzacja idei konsultacji społecznych wśród mieszkańców i przedstawicieli NGO’s w gminie  

 

DZIAŁANIA: 
 PROMOCJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH / opracowanie i druk ulotki dot. konsultacji społecznych oraz 

materiałów promocyjnych (plakat, gadżety) / przygotowanie i przeprowadzenie imprez promujących 

konsultacje społeczne / przygotowanie i przeprowadzenie Targów dla organizacji pozarządowych / 

stworzenie spotu i broszury promujących konsultacje społeczne i udział NGO w konsultacjach 

 SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU I NGO’S / szkolenia w zakresie 

konsultacji społecznych: technik i narzędzi; podstaw prawnych prowadzenia konsultacji; organizacji 

spotkań; ewaluacji; perspektywy płci w planowaniu konsultacji / szkolenie w zakresie współpracy 

organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego / doradztwo z zakresu: 

planowania konsultacji społecznych; wykorzystania metod i technik konsultacji społecznych 

 PROCES KONSULTACJI: 

o ETAP I  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / badania (wywiady telefoniczne 

CATI, spotkania fokusowe, wywiady pogłębione) / grupa robocza ds. konsultacji Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych - analiza wyników badań; konsultacje założeń, 

wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych / warsztaty dla młodzieży 

gimnazjalnej – badanie potrzeb do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych / 

spotkania konsultacyjne skierowane do mieszkańców / konsultacje założeń Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na imprezach dla mieszkańców / konsultacje 

społeczne Strategii… on-line 

o ETAP II Wieloletni Program Współpracy / badania i analizy danych zastanych (wywiady 

telefoniczne z przedstawicielami NGO, spotkanie fokusowe, warsztat konsultacyjny) / panel 

ekspertów ds. WPW – analiza wyników badań, konsultacje założeń, stworzenie WPW / 

konsultacje założeń WPW na Targach dla NGO / bieżąca ewaluacja projektu; raport 

ewaluacyjny 
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REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 32 osoby objęte wsparciem w ramach szkoleń, doradztwa   

 132 osoby (NGO i mieszkańcy) uczestniczyły w konsultacjach  

 jeden przeprowadzony proces animacyjny  

 6 zastosowanych technik i narzędzi konsultacyjnych   

 2 konsultacji społecznych, przy użyciu aktywnych narzędzi/technik konsultacji, 

przeprowadzonych w ramach projektu  

 4 dni szkoleniowe  

 7 spotkań grup partnerskich/wymiany doświadczeń/roboczych itp.   

 2 Impreza promocyjna  

 w wyniku badań powstał raport: Diagnoza problemów społecznych w gminie Dobczyce;  

 w ramach procesu konsultacji wypracowana została Strategia Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Dobczyce. 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna 

ocena procesu konsultacji wśród przedstawicieli samorządu i NGO uczestniczących w szkoleniach. 

 

 

WOLONTARIAT Z PASJĄ W SZKOLE I W ŚRODOWISKU 

 

Źródło dofinansowania:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Budżet projektu: 35 500,00 PLN 

Budżet 2014 rok: 8 500,00 PLN 

Okres realizacji projektu: od 01-02-2014 do 30-06-2014 

(I część realizacji projektu od 01-09-2013 do 10-12-2013 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Małopolski poprzez promowanie idei wolontariatu, edukowanie koordynatorów wolontariatu i potencjalnych 

wolontariuszy. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE/ 

 Zwiększenie dostępu do informacji na temat wolontariatu wśród mieszkańców województwa 

małopolskiego 

 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u koordynatorów wolontariatu w małopolskich NGO’s 

i instytucjach w zakresie współpracy z wolontariuszami 

 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia wolontariatu w szkole 

w oparciu o model Szkolnego Klubu Wolontariusza u nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty 

oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne 

 Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wolontariatu i korzyści z niego płynących wśród uczniów - 

kandydatów na wolontariuszy. 
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DZIAŁANIA: 

 BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU 

 WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INSTYTUCJI W ZAKRESIE WOLONTARIATU / Seminaria 

ABC współpracy z wolontariuszami. / Kawiarenki - 1. Creatio ex nihilo, czyli o niezwykłych mocach 

drzemiących w koordynatorach wolontariatu. - 2. Jak zachęcać i motywować do działania na rzecz 

innych – współczesny wolontariat. – 3. Facebook to przeszłość? Fakty i mity o wykorzystaniu nowych 

technologii do promocji działań wolontariackich. 

 WOLONTARIAT W SZKOLE / Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza - szkolenia 

Organizacja i rozwój wolontariatu w szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym; - Rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów poprzez szkolny wolontariat; Praca metodą projektu w realizacji 

działań wolontariackich szkoły. / szkolenia dla uczniów - Dlaczego warto zostać wolontariuszem? / 

konsultacje dla uczestników Akademii Koordynatora 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 35 wolontariuszy objętych wsparciem Biura Pośrednictwa Wolontariatu 

 5 organizacji objętych wsparciem Biura Pośrednictwa Wolontariatu 

 12 osób wzięło udział w jednym kompleksowym cyklu szkoleniowym 

 12 osób uczestniczyło w 22 godzinach konsultacji 

 2 seminaria 

 5 dni szkoleniowych 

 

JAKOŚCIOWE / 35 mieszkańców Krakowa poszerzyło wiedzę z zakresu bycia wolontariuszem zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; / 24 

koordynatorów wolontariatu w małopolskich NGO’s i instytucjach biorących udział w seminariach dla 

koordynatorów wolontariatu, podniosło poziom wiedzy i umiejętności m. in. w zakresie: motywowania 

ochotników do działania, koordynowania pracą wolontariuszy, rekrutacji wolontariuszy, aspektów 

prawnych współpracy z wolontariuszami (na podstawie ankiet ewaluacyjnych); / 13 nauczycieli, 

pedagogów i pracowników oświaty oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne 

wzmocniło kompetencje z zakresu: organizacji i prowadzenia wolontariatu w szkole w oparciu o model 

Szkolnego Klubu Wolontariusza, pobudzania aktywności obywatelskiej uczniów, uwrażliwiania uczniów na 

potrzeby jednostki, współdziałania w zespole, towarzyszenia uczniom w realizacji zadań wolontariackich, 

badania lokalnych potrzeb i współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu ich rozwiązania oraz pracy z 

uczniami metodą projektu (na podstawie ankiet ewaluacyjnych). / 93 uczniów - kandydatów na 

wolontariuszy – biorących udział w szkoleniach dla wolontariuszy podniosło poziom wiedzy w zakresie 

wolontariatu i korzyści z niego płynących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundacja BIS 
sprawozdanie 2014 

11 | S t r o n a  

 

PRACUJĘ W NGO 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób 

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” 

Partner Projektu: Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO 

Budżet projektu: 1 332 906,17 PLN 

Okres realizacji: od 01-10-2013 do 30-06-2015 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Wzmocnienie przygotowania osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Podniesienie kompetencji uczestników w atrakcyjnych i przydatnych w pracy w NGO zawodach - 

księgowego oraz specjalisty ds. PR i reklamy 

 Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego w pracy w NGO poprzez uczestnictwo w 

stażach 

 Zwiększenie gotowości i motywacji uczestników do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych 

dzięki zapoznaniu ich ze specyfiką Trzeciego Sektora 

 Łatwiejsze poruszanie się uczestników – osób niepełnosprawnych po rynku pracy. 

 

DZIAŁANIA: 
 OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ 

DODATKOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE / doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla 

uczestników projektu, opracowanie IPD, realizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, 

wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe 

 PRZYGOTOWANIE DO PRACY W NGO / 4 cykle szkoleniowe realizowane w grupach: Samodzielny 

Księgowy (2 grupy) oraz Specjalista ds. PR i reklamy (2 grupy) obejmujące szkolenia zawodowe (120 

h/grupę) i szkolenia Pracownik Organizacji Pozarządowej (100 h/grupę), wyjazd edukacyjno-

integracyjny, opracowanie pracy zaliczeniowej w ramach konsultacji indywidualnych (łącznie 135,5h) 

 STAŻE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH / realizacja 5 miesięcznych staży (29 osób – w 2014 r. 

ukończone 13 staży, pozostałe kontynuowane) w małopolskich NGO, realizacja monitoringu staży 

(spotkania indywidualne i grupowe stażystów i opiekunów staży po stronie NGO), promocja 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w organizacjach poprzez wydanie poradnika „ABC 

pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy” oraz przeprowadzenie 3 seminariów informacyjnych 

dla przedstawicieli NGO dotyczących zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 POŚREDNICTWO PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / bieżące wsparcie w poszukiwaniu pracy, 

aktywne poszukiwanie zatrudnienia dla uczestników projektu. 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 42 osoby niepełnosprawne objęte wsparciem   

 135,5 godzin konsultacji 

 4 kompleksowe cykle szkoleniowe   

 176 dni szkoleniowych   
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 3 seminaria   

 42 osoby objęte wsparciem doradcy zawodowego i psychologa  

 29 osób wzięło udział w realizacji stażu zawodowego w NGO  

 8 osób zostało zatrudnionych po zakończeniu projektu Pracuję w NGO  

 4 nowe miejsca pracy powstałe w NGO po zakończeniu staży 

 Publikacja ABC pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy - wydana przez partnera w ramach 

projektu 

JAKOŚCIOWE / zaktywizowano społecznie 40 osób, zostały one przygotowane do podjęcia aktywności 

zawodowej w NGO, podniosły poziom swojej wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości, PR, reklamy oraz 

pracy w NGO. 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE – TWÓJ GŁOS W DYSKUSJI 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL  

Budżet projektu: 196967,55 PLN 

Okres realizacji: od 01-01-2014 do 31-12-2014 

CELE PROJEKTU: 
Główny cel to wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju Gminy Klucze przez prowadzenie 

konsultacji społecznych dwóch dokumentów / Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze 

z Organizacjami Pozarządowymi / Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

 

DZIAŁANIA: 
 SZKOLENIA w zakresie konsultacji społecznych 

 DORADZTWO z zakresu planowania konsultacji społecznych 

 BADANIE PROBLEMÓW i POTRZEB, które udoskonalą jakość Rocznego i Wieloletniego Programu 

Współpracy Gminy Klucze z Organizacjami Pozarządowymi 

 WARSZTAT KONSULTACYJNY dotyczący samooceny współpracy Urzędu Miasta 

z Organizacjami Pozarządowymi 

 PANEL EKSPERTÓW ds. konsultacji Rocznego i Wieloletniego Programu Współpracy  

 ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 47 przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych wzięło udział w konsultacjach społecznych 

 15 przedstawicieli samorządu uczestniczyło w szkoleniach, doradztwie oraz procesie konsultacji  

 32 przedstawicieli NGO uczestniczyło w szkoleniach, doradztwie oraz procesie konsultacji 

 Dwa dokumenty poddane konsultacjom społecznym / Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z 

Organizacjami Pozarządowymi / Roczny Programy Współpracy Gminy Klucze 

z Organizacjami Pozarządowymi 

 18 przedstawicieli NGO pozytywnie oceniło przebieg procesu konsultacji społecznych 
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 Święto Organizacji Pozarządowych, impreza promująca konsultacje społeczne 

 150 mieszkańców i przedstawicieli NGO wzięło udział w Święcie Organizacji Pozarządowych 

 Jeden spot promujący konsultacje społeczne 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna ocena 

procesu konsultacji wśród przedstawicieli samorządu i NGO uczestniczących w szkoleniach. 

 

DOSKONALENIE MECHANIZMU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 W GMINIE PLEŚNA 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL 

Budżet projektu: 158 039,10 PLN 

Okres realizacji: od 01-01-2014 do 31-12-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Celem głównym projektu było zwiększenie uspołecznienia procesu Konsultacji Społecznych w gminie Pleśna. 

Podczas trwania projektu konsultacjom poddano - Roczny Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok; - Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Wzmocnienie kompetencji (wiedzy i umiejętności) u 20 przedstawicieli JST i NGO z gminy Pleśna 

w zakresie prowadzenia Konsultacji Społecznych  

 Poprawa jakości procesu konsultacji dwóch dokumentów branżowych tworzonych w gminie Pleśna 

 Upowszechnienie informacji na temat Konsultacji Społecznych wśród mieszkańców gminy Pleśna 

 

DZIAŁANIA: 
 SZKOLENIA W ZAKRESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 DORADZTWO Z ZAKRESU PLANOWANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 BADANIE PROBLEMÓW I POTRZEB 

 SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI 

 PANELE EKSPERTÓW  

 PIKNIK INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 163 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców uczestniczyło w procesie konsultacji 

 549 mieszkańców, przedstawicieli instytucji i organizacji wzięło udział w badaniach  

  28 przedstawicieli samorządu i NGO’s uczestniczyło w szkoleniach i w doradztwie 

 4 zastosowane aktywne techniki i narzędzia konsultacji  

 115 przedstawicieli NGO i mieszkańców uczestniczących w konsultacjach, pozytywnie je oceniło 

 Jeden piknik informacyjno- konsultacyjny promujący konsultacje społeczne 
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 400 mieszkańców i przedstawicieli NGO’s wzięło udział w pikniku  

 5 artykułów prasowych  

 Dwa dokumenty strategiczne poddano konsultacjom 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna ocena 

procesu konsultacji wśród przedstawicieli samorządu i NGO uczestniczących w szkoleniach. 

 

 

DOSKONALENIE MECHANIZMU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 W MIEŚCIE SUCHA BESKIDZKA 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL 

Budżet projektu: 158 039,10 PLN 

Okres realizacji: od 01-01-2014 do 31-12-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i pogłębienie współpracy z Urzędem Miejskim w Suchej 
Beskidzkiej.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 wypracowanie kompleksowych mechanizmów konsultacyjnych, które zapisane w uchwale Rady 

Miejskiej staną się obowiązującym prawem 

 wypracowanie realnego, dostosowanego do potrzeb organizacji pozarządowych Rocznego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

DZIAŁANIA: 
 SZKOLENIA w zakresie konsultacji społecznych 

 DORADZTWO z zakresu planowania konsultacji społecznych 

 BADANIE PROBLEMÓW I POTRZEB, które udoskonalą jakość Rocznego Programu Współpracy Miasta 
Sucha Beskidzka z Organizacjami Pozarządowymi 

 WARSZTAT KONSULTACYJNY dotyczący samooceny współpracy Urzędu Miasta z Organizacjami 
Pozarządowymi 

 PANEL EKSPERTÓW ds. konsultacji Rocznego Programu Współpracy i Uchwały 

 ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 39 przedstawicieli działających NGO’s uczestniczyło w konsultacjach społecznych  

 2 dokumenty poddano konsultacjom społecznym 

 27 przedstawicieli samorządu i NGO’s uczestniczyło w szkoleniach i w doradztwie  

 20 przedstawicieli samorządu i NGO’s podniosło swoje kompetencje w zakresie przygotowania 

i organizowania konsultacji społecznych  

 34 przedstawicieli działających NGO’s pozytywnie oceniło przebieg procesu konsultacji  
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 4 aktywne techniki konsultacji zastosowano podczas procesu konsultacji społecznych 

 Święto Organizacji Pozarządowych promujące konsultacje społeczne 

 250 mieszkańców oraz przedstawicieli NGO’s wzięło udział w Święcie Organizacji Pozarządowych 

 Jeden spot promujący konsultacje społeczne 

 3 artykuły prasowe 

 

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna ocena 

procesu konsultacji wśród przedstawicieli samorządu i NGO uczestniczących w szkoleniach. 

 

 

KRAKÓW ROZWIJA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL 

Budżet projektu: 228 942,70 PLN 

Okres realizacji: od 01-01-2014 do 31-12-2014 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Poprawa jakości oraz szersze uspołecznienie procesu konsultacji społecznych w Krakowie. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 wzmocnienie kompetencji i gotowości w zakresie organizowania efektywnych konsultacji społecznych 

wśród przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków 

 wzmocnienie wiedzy o konsultacjach społecznych i gotowości do udziału w konsultacjach wśród 

przedstawicieli NGO 

 zwiększenie wiedzy wśród przedstawicieli NGO i JST w zakresie efektywnego wykorzystania 

istniejących narzędzi dialogu obywatelskiego 

 zwiększenie dostępu do informacji o konsultacjach społecznych wśród przedstawicieli NGO, GMK 

i mieszkańców Krakowa. 

 

DZIAŁANIA: 
 AKADEMIA KONSULTACJI - cykl szkoleniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

i pracowników administracji publicznej, ukierunkowany na rozwój kompetencji związanych 

z organizowaniem konsultacji społecznych.  

 SZKOLENIE DLA KRAKOWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - wzrost kompetencji 

związanych z pełnieniem funkcji członka KRDPP oraz z realizacją dialogu obywatelskiego. 

 DORADZTWO - doradztwo specjalistyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

pracowników administracji publicznej oraz członków i członkiń ciał dialogu z zakresu realizacji dialogu 

obywatelskiego. 

 KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Konsultacje obejmowały: diagnozę potrzeb (ewaluację 

poprzedniego Wieloletniego Programu Współpracy), prace Panelu Ekspertów i Grup Roboczych, 

trzy otwarte spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (konsultacje 

założeń oraz konsultacje projektów dokumentów). 
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 KONFERENCJA - Komisje Dialogu Obywatelskiego - iluzja partycypacji czy realna współpraca? 

- dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników administracji publicznej. Konferencja 

łączyła w sobie cele związane z: promocją projektu; prezentacją wyników ewaluacji kończącego się 

Wieloletniego Programu Współpracy; prezentacją planu pracy nad nowym dokumentem oraz szeroką 

dyskusją nad mechanizmem Komisji Dialogu Obywatelskiego.   

 ANIMACJA PROCESÓW POWSTAWANIA NOWYCH KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO - w ramach 

projektu przeprowadzono identyfikację środowisk zainteresowanych powołaniem komisji, 

oraz 3 procesy animacji, zakończone złożeniem koncepcji powołania KDO ds. planowania 

przestrzennego, KDO ds. młodzieży, KDO ds. partycypacji obywatelskiej. 

 PRZYGOTOWANIE I UPOWSZECHNIENIE SPOTU PROMUJĄCEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE 

- w ramach projektu przygotowano jedną koncepcję spotu i dwie jej odsłony: krótką i długą. Spot 

opublikowano na portalach internetowych oraz stronach społecznościowych powiązanych z UMK oraz 

krakowskimi organizacjami pozarządowymi. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 57 przedstawicieli organizacji pozarządowych pozytywnie oceniło przebieg KS   

 441 przedstawicieli NGO i GMK wzięło udział w badaniach   

 20 przedstawicieli GMK uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie    

 14 przedstawicieli GMK podniosło swoje kompetencje w zakresie KS  

 26 przedstawicieli NGO uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie    

 23 przedstawicieli NGO, którzy podniosło swoje kompetencje w zakresie KS   

 59 uczestników konferencji    

 26 przedstawicieli NGO uczestniczyło w procesie tworzenia nowych KDO    

 9 uczestników szkolenia dla KRDPP    

 Spot promujący udział NGO w konsultacjach społecznych 
 Raport z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2012-2014 

 14 stron www i serwisów internetowych, na których umieszczony zostanie film 

  

JAKOŚCIOWE / zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konsultacji społecznych, pozytywna ocena 

procesu konsultacji wśród przedstawicieli GMK i NGO uczestniczących w szkoleniach. 

 

 

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE 

 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Partnerzy projektu:  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE  

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia 

Budżet Fundacji BIS w roku 2014:  277 491,12 PLN 

Budżet całego projektu w roku 2014:  998 346,02 PLN 
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Budżet całego projektu w latach 2014-2016:  3 056 002,00 PLN 

Okres realizacji: od 01-06-2014 do 30-11-2016 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
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. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 Zwiększenie dostępu do informacji nt. możliwości realizacji inicjatyw oddolnych w ramach FIO wśród 

organizacji pozarządowych, grup nieformalnych/samopomocowych i przedstawicieli samorządów 

z województwa małopolskiego. 

 Wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych u przedstawicieli młodych 

organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, samopomocowych z terenu województwa 

małopolskiego, które otrzymały mikrodotacje. 

 Wzmocnienie aktywności w kierunku zakładania organizacji pozarządowych wśród grup nieformalnych 

i samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego.  

 Wzmocnienie potencjału technicznego wśród młodych organizacji pozarządowych działających na 

terenie województwa małopolskiego, które otrzymały mikrodotacje. 

 

DZIAŁANIA: 
 PROMOCJA KONKURSU w społecznościach lokalnych na terenie Małopolski, w tym: 

-  współpraca z pełnomocnikami/koordynatorami ds. organizacji pozarządowych działającymi 

w gminach i powiatach; 

-  szeroka akcja promocyjna z wykorzystaniem tradycyjnych (spotkania, listy, plakaty, broszury) 

i nowoczesnych narzędzi komunikacji (m.in. media społecznościowe). 

 SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW 

 INDYWIDUALNE DORADZTWO NA ETAPIE PISANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW 

 MIKRODOTACJE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO (maksymalna wysokość: 

5 000,00 PLN).  W pierwszej edycji konkursu przekazanych zostało 130 dotacji (w tym 32 Fundacja BIS), 

w drugiej edycji w roku 2015 będzie to – min. 152 dotacje (w tym ok. 40 Fundacja BIS), w trzeciej 

edycji w roku 2016 – min. 152 dotacje (w tym ok. 40 Fundacja BIS). 

 W latach 2015/2016 będą prowadzone także działania animacyjne służące motywowaniu grup nieformalnych do 

zakładania organizacji pozarządowych oraz konsultacje ułatwiające im przejście procedury rejestracji NGO 

(przygotowania statutu, dokumentacji do KRS). 

 

REZULTATY: 
ILOŚCIOWE / 

 87 złożonych wniosków na konkurs  

 33 przyznane dotacje, w tym: - 15 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych; - 9 dotacji dla grup 

nieformalnych z organizacją wspierającą; - 8 dotacji dla grup nieformalnych  

7 przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych 

 125 uczestników spotkań informacyjno- promocyjnych 

2 przeprowadzone szkolenia 

 28 uczestników szkoleń 

3 spotkania informacyjno-wdrożeniowe 

 56 uczestników spotkań informacyjno-wdrożeniowych 

 2 spotkania z przedstawicielami samorządów 

 54,5 godzin konsultacji indywidualnych 
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JAKOŚCIOWE / Wzrost zaangażowania młodych organizacji, grup nieformalnych w podejmowanie inicjatyw 

oddolnych / Poprawa dostępu do informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację 

inicjatyw oddolnych / Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych / Powstanie 

nowych organizacji pozarządowych na bazie grup nieformalnych/samopomocowych korzystających ze 

wsparcia w ramach projektu / Wzrost potencjału technicznego młodych NGO. 

 

 

MODEL WSPÓŁPRACY – WSPÓŁPRACA NA MEDAL. WDRAŻANIE 

STANDARDÓW WSPÓŁPRACY JST-NGO W MAŁOPOLSCE 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - POKL 

Budżet projektu: :  553 605,60 PLN 

Okres realizacji: od 01-07-2014 do 30-06-2015 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
Zwiększenie zakresu oraz poprawienie jakości współpracy pomiędzy JST i NGO w 5 samorządach Małopolski. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE / 

 wzmocnienie współpracy JST – NGO w 5 samorządach, w zakresie tworzenia lokalnych polityk 

 stworzenie warunków do szerszej współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych 

 poprawa warunków do podejmowania aktywności społecznej NGO poprzez stworzenie infrastruktury 

współpracy 

 upowszechnianie wiedzy o Modelu Współpracy wśród NGO i JST 

 

DZIAŁANIA: 
 UPOWSZECHNIANIE MODELU WSPOÓŁPRACY I REKRUTACJA SAMORZĄDÓW / przygotowanie 

koncepcji upowszechniania oraz prowadzenie spotkań / Organizacja i prowadzenie Forum 

Pełnomocników / Prowadzenie szkoleń w ramach upowszechniania MW 

 AKADEMIA WSPÓŁPRACY I WSPARCIE EDUKACYJNE / przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji / 

prowadzenie szkoleń / wsparcie eksperckie i konsultacyjne dla samorządów / przygotowanie 

i przeprowadzenie wizyty studyjnej / organizowanie i prowadzenie spotkań w ramach AW 

 DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE / przygotowanie i przeprowadzenie badań analizy potrzeb organizacji 

w samorządach / przeprowadzenie samooceny metodą lokalnego Indeksu Jakości Współpracy / 

prowadzenie usług w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie 4 samorządów 

uczestniczących w projekcie / prowadzenie usług w ramach COP na terenie 5 subregionów UMWM / 

konsultacje założeń programów współpracy / organizacja i przeprowadzenie lokalnych imprez 

integracyjnych dla NGO na terenie 4 JST 

 EWALUACJA PROJEKTU 

 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 
 70 przedstawicieli JST uczestniczyło w Forum Pełnomocników ds. NGO 
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 10 spotkań upowszechniających Model Współpracy 
 badania potrzeb NGO w samorządach biorących udział w proj. 
 samoocena metodą LIJW 
 3 artykuły upowszechniające MW w prasie lokalnej 
 

JAKOŚCIOWE / Wzmocnienie współpracy JST-NGO w 5 samorządach w zakresie tworzenia lokalnych 

polityk publicznych / Stworzenie warunków do szerszej współpracy JST – NGO w zakresie realizacji zadania 

publicznego / Poprawa warunków do podejmowania aktywności społecznej przez NGO poprzez stworzenie 

infrastruktury współpracy 

 

 

BRAKUJĄCE OGNIWO 

 – FEDERALIZACJA MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCYH 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – POKL 

Lider Projektu: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska 

Budżet projektu: 913 840,40 PLN 

Okres realizacji: od 01-09-2014 do 30-06-2015 

 

CELE PROJEKTU: 
Powołanie Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych zainteresowanych rozwijaniem współpracy wewnątrz 
trzeciego sektora oraz nad wzmocnieniem kompetencji i potencjału organizacji pozarządowych należących do 
Sieci. 

 

DZIAŁANIA: 
Większość działań projektowych realizowanych będzie w 2015 roku. 

 SPOTKANIA WYJAZDOWE SIECI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 SZKOLENIA AKADEMII WSPÓŁPRACY I SZKOŁY RZECZNICTWA 
 TWORZENIE I SPOTKANIA PREZYDIUM SIECI 
 OGÓLNOPOLSKA GRUPA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 
 FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
 TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 WIZYTY STUDYJNE 
 DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH SIECI: prawne; marketingowe; 

księgowe; nowych technologii; pozyskiwania funduszy na działalność organizacji 

 

REZULTATY: możliwe do określenia po realizacji wszystkich działań w 2015 roku. 
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MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny; 

Priorytet V. Dobre rządzenie; 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – POKL 

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  

Stowarzyszenie Res Sacra Miser 

Budżet projektu: 328 663,51 PLN 

Budżet projektu w 2014 roku: 104 209,45 PLN 

Okres realizacji: od 01-10-2014 do 30-06-2015 

 

CELE PROJEKTU: 
Wzmocnienie organizacji pozarządowych działających w obszarze promocji i organizowania wolontariatu 
poprzez stworzenie i wspieranie regionalnej sieci współpracy skupiającej Centra Wolontariatu z minimum 11 
powiatów województwa małopolskiego. 

 

DZIAŁANIA: 
Działania adresowane są do mieszkańców województwa małopolskiego, przedstawicieli małopolskich 

organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących lub rozpoczynających współpracę z wolontariuszami 

oraz do przedstawicieli 14 małopolskich NGO’s prowadzących lub zamierzających prowadzić Centrum 

Wolontariatu. 

 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE - forum promocyjne inaugurujące projekt i otwierające 

rekrutację 

 DZIAŁANIA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE - cykl szkoleniowy dotyczący standardów działań Centrum 

Wolontariatu (2 zjazdy) 

 WSPÓŁPRACA W RAMACH SIECI - badanie ilościowe diagnozujące wolontariat w małopolskich NGO’s / 

spotkania Panelu Ekspertów (2 spotkania) 

 

REZULTATY:  

ILOŚCIOWE / 
 jeden kompleksowy cykl szkoleniowy 
 cztery dni szkoleniowe   
 dwa spotkania grup partnerskich 
 jedna konferencja 
 raport z badań dotyczący jakości poziomu współpracy małopolskich NGO’s z wolontariuszami 
 
JAKOŚCIOWE / Będą możliwe do określenia po zakończeniu projektu. 
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AKTYWNA PRZESTRZEŃ W DZIELNICY 

 

Źródło dofinansowania: Program 

 Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy EOG 

Budżet projektu: 388 888,00 PLN 

Okres realizacji: od 01-10-2014 do 28-02-2016 

 

CELE PROJEKTU: 
Celem głównym projektu jest pobudzenie do aktywności i działań radnych, mieszkańców jak 
i organizacji pozarządowych w dzielnicach. 

DZIAŁANIA: 
 KAMPANIA INFORMACYJNA, w celu zaprezentowania i wykreowania wizerunku wirtualnego radnego 

 ZORGANIZOWANIE FORÓW, aby pobudzić do dyskusji radnych, aktywnych mieszkańców dzielnic na 

temat możliwości i korzyści dla dzielnic, jakie płyną ze współdziałania radnych z mieszkańcami 

 CYKL EDUKACYJNY DLA RADNYCH, aby edukować wybranych radnych by lepiej się komunikowali 

z mieszkańcami i pobudzali mieszkańców i instytucje do wspólnej aktywności w dzielnicy; 

 TUTORING - indywidualna praca 6 radnych z tutorem, aby aktywizować mieszkańców i zachęcać ich do 

nawiązywania współpracy z radnymi; 

 WSPÓLNE WYPRACOWANIE zbioru rekomendacji Priorytet Obywatelski w polityce miejskiej Krakowa. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 40 uczestników Pierwszego Forum dla mieszkańców i radnych 

 110 uczestników wydarzeń = śniadań prasowych; Po co nam dzielnice? kawiarenek obywatelskich; 

Dzielnice – wzmacniać czy ograniczać? - debaty komitetów wyborczych oraz spotkania Party-cypacja. 

  

JAKOŚCIOWE / w ramach wzmocnienia instytucjonalnego: stworzenie planu promocji BIS, identyfikacji 

wizualnej, materiałów promocyjnych BIS, odświeżenie strony BIS, biznes-planu i strategii rozwoju 

działalności gospodarczej BIS. 
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Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych 

 

Źródło dofinansowania: Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski 

Program Obywatele dla Demokracji, 

finansowany z Funduszy EOG 

Realizatorzy projektu: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Realizator działań na terenie województwa małopolskiego: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 

Budżet Forum: 17 550,00 PLN 

Czas realizacji: 27-28 czerwca 2014 

 

CELE FORUM: 
Wypracowanie małopolskiego wkładu w powstającą, w procesie wspólnej pracy przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z całej Polski, Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego. 

DZIAŁANIA: 
 SIECIOWANIE - poznanie się w gronie organizatorów i uczestników WFIP-u, moderowane przez Olgą 

Glińską z Fundacji Machina Fotografika i Piotra Marczyka z Pracowni Obywatelskiej, nawiązanie 

kontaktów. Sieć kontaktów to zasoby nie do przecenienia. Zainwestowanie czasu w sieciowanie nie 

jest czasem straconym. 

 WARSZTATY - KANWA W NGO – TO DZIAŁA! prowadzenie: Bartłomiej (Świstak) Piotrowski, TEAM 

Kraków. Udało się w praktyce szybko i konkretnie ogarnąć pomysł na własną organizację, motywacją 

do udziału były: - chęć udoskonalenia już istniejącej organizacji; - uporządkowanie pomysłów na 

stworzenie organizacji; - ogólne poszukiwanie inspiracji. / CROWDFUNDING W PRAKTYCE – CZYLI JAK 

SFINANSOWAĆ SWOJE MARZENIA prowadzenie: Mateusz Hauschild, TEAM Kraków; Warsztat ten 

zelektryzował uczestników był świetną platformą wymiany idei, wiedzy i produktów. Crowdfunding 

(forma finansowania działań NGO) to sposób na realizację niemożliwych projektów! / DZIENNIKARZ – 

PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄ NAWIĄZYWAĆ RELACJE 

Z MEDIAMI? prowadzenie: dr Ewa Krupnik, pomysłodawczyni bloga Promuj NGO! 

www.promujngo.com. Podczas spotkania udało się, wypracować pomysły na informacje prasowe, 

zmierzyć się z medialnym case study oraz nakręcić WFIP’owego b-rolla. / FACEBOOK TO PRZESZŁOŚĆ? 

FAKTY I MITY O WYKORZYSTANIU NOWYCH TECHNOLOGII DO PROMOCJI DZIAŁAŃ 

WOLONTARIACKICH prowadzenie: Marcin Sikorski, Grupa Wydawnicza Znak. W trakcie spotkania 

uczestnicy pod okiem eksperta dyskutowali i wymieniali się własnymi doświadczeniami w zakresie 

wykorzystania mediów społecznościowych i ich skuteczności w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy. 

ODKRYWANIE SPOŁECZNOŚCI – BADANIA NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE I ŻMUDNE prowadzenie: Anna 

Sobczyk-Turek, Małgorzata Głuszak, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, składał się z dwóch części. 

W pierwszej uczestnicy zapoznawali się z modelem badania społeczności lokalnych – poszczególnymi 

etapami i krokami organizacji badań oraz przydatnymi metodami i technikami badawczymi. W drugiej 

mieli okazję do praktycznego przetestowania zdobytej wiedzy – uczestnicy w podziale na grupy 

prowadzili mini badania terenowe w dzielnicy Podgórze – identyfikowali zasoby środowiska lokalnego, 

rozmawiali z mieszkańcami odnośnie lokalnych problemów i potrzeb. Warsztat zakończył się 

podsumowaniem zebranych informacji w oparciu, o które zarysowany został szkic badanej 

społeczności. Warto też odnotować warsztat JAK SOBIE POŚCIELISZ, TAK SIĘ WYŚPISZ. PRZYGOTUJ 

GMINĘ NA WYBORY, prowadzony przez Annę Ścisłowska, Fundacja Batorego; 
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 DZIAŁANIA POZAWARSZTATOWE - KAWIARENKA OBYWATELSKA wraz z PANELEM DYSKUSYJNYM 

-  OBYWATELSKIE MIASTO KRAKÓW – RAZEM CZY OSOBNO? Prowadzonymi przez Martynę 

Niedośpiał, reprezentującą Liberté! Krakowscy aktywiści miejscy, dyskutowali o współpracy środowisk 

aktywistycznych i pozarządowych na rzecz rozwoju Krakowa. 

 DEBATA pn. III SEKTOR DLA POLSKI - pierwsza część odbyła się w oparciu o metodę Open Space 

Technology, główny temat tej sesji brzmiał: III sektor dla Polski - co organizacje pozarządowe mogą 

zrobić dla rozwoju kraju? Dyskusje grupowe toczyły się wokół następujących tematów: - „Żaden wiatr 

nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.” Konfucjusz, czyli gdzie zmierza III 

sektor, a gdzie zmierzać powinien? - Czy wartości to coś, co wyróżnia III sektor – czyli jakie mamy 

wartości po 25 latach przemian demokratycznych w Polsce, a jakie powinny nam towarzyszyć, gdy 

spoglądamy 25 lat naprzód? - Jakie są „realne” zasoby III sektora odróżniające go od sfery publicznej 

i biznesu? Co stanowi o naszej innowacyjności, czy można w ogóle o niej mówić? - Rachunek sumienia 

III sektora czas zacząć! Nasze błędy zaniedbań i zaniechań, chronicznego braku czasu, pogoni za 

beneficjentem, gorączki pisania i realizacji projektów (grantozy) oraz czasami ignorancji i niewiedzy….  

Zastanówmy się, co z nimi zrobić? To niezbędny start na dobry początek, kolejnych 25 lat wspólnej 

pracy. - Prezenty … co III sektor chciałby dostać od otoczenia? - III sektor animatorem demokracji 

bezpośredniej w naszej gminie i mieście – Kopiowanie i inspirowanie się innymi - na co czekamy? 

Czemu ciągle w wielu organizacjach następuje ponowne „odkrywanie Ameryki” – czyli jak dzielić się 

wiedzą? - III sektor – jako sposób na prowadzenie firmy dla pracowników zaangażowanych społecznie. 

Jak prowadzić taką firmę, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy? – czyli organizacja pozarządowa, jako 

sprawnie funkcjonująca firma. Dylematy etyczne. / - część druga spotkania toczyła się wokół 

zagadnienia O OBYWATELSKOŚCI III SEKTORA poprowadziła Martyna Niedośpiał – Pracownia 

Obywatelska, pytając CZY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SĄ OBYWATELSKIE? Podczas sesji 

zastanawiano się, czym są w obecnych czasach „organizacje pozarządowe". Czy są one obywatelskie, 

czy są zakorzenione w społecznościach lokalnych, czy raczej wywodzą się z nich i są odpowiedzią na 

problemy, które te społeczności definiują? Ilu wśród nas jest społeczników, czy czujemy etos naszego 

obywatelskiego zaangażowania? Czy jeszcze coś nas łączy? A może jesteśmy tylko firmami, które na 

podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obracają publicznymi 

pieniędzmi? Jeśli tak, to czy nie czas na zmianę warty? Może bez organizacji ludzie sobie lepiej poradzą 

i jeśli uprościmy procedury to grupy sąsiedzkie, aktywiści, ruchy miejskie, wspólnoty mieszkaniowe - 

będą lepiej realizować zadania do tej pory "przynależne" NGO? 

 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE - MOBILNE BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU – można było 

skorzystać z możliwości uzyskania informacji nt. wolontariatu oraz zgłosić ofertę wolontariatu w 

Twojej NGO / - HYDE PARK DLA ORGANIZACJI – czyli poszukiwanie wolontariuszy i działań, które 

prowadzi organizacja oraz stworzyć KOLAŻ WOLONTARIATU – kolaż skojarzeń wolontariatowych. 

Istniała również możliwość spotkania się z organizacjami koordynującymi WOLONTARIAT 

ZAGRANICZNY, poznania wolontariuszy z innych krajów, skorzystania z możliwości uzyskania 

konsultacji w sprawie wyjazdu na wolontariat. 

 

REZULTATY: 

ILOŚCIOWE / 

 101 uczestników z 73 organizacji pozarządowych uczestniczyło w Pierwszym Wojewódzkim Forum 

Inicjatyw Pozarządowych Województwa Małopolskiego. 

 

JAKOŚCIOWE / zebrany podczas spotkań i debat pierwszego i drugiego dnia Forum materiał będzie 

stanowił wkład małopolskiego środowiska organizacji pozarządowych do tworzącej się Strategii Rozwoju 

Sektora Obywatelskiego. 
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CENTRUM PRO BONO 

 

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 2013 roku 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. 


