SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
W 2019 ROKU

1. O Fundacji / Misja
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych jest niezależną organizacją, która ma na celu
wpieranie rozwoju i współpracy sektora pozarządowego w Małopolsce. Naszą misją jest,
żeby
mieszkańcy
w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Zależy nam, aby
organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie ludzi skutecznie realizowały swoją misję.
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Uczestniczymy
w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa sprzyjającego aktywności społecznej i
obywatelskiej. Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy
w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby działać profesjonalnie i konsekwentnie.
Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego. Przedstawiciele Fundacji są
wybierani do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, Krakowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, są członkami komisji konkursowych, doświadczonymi ekspertami w
tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, partycypacji i współpracy lokalnej.
Wszystkie projekty realizujemy we współpracy z organizacjami i samorządami w Małopolsce.
Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na rzecz
wzmacniania sektora pozarządowego w Polsce.
Cele Fundacji:
 Pobudzenie i rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej.
 Zwiększanie udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wspieranie dialogu
społecznego, współpracy i partycypacji obywateli.
 Upowszechnienie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich.
 Rozwój społeczności miast i terenów wiejskich w obszarach społecznych,
kulturalnych
i gospodarczych.
 Profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.
 Rozwój i upowszechnienie wolontariatu.
 Rozwój współpracy międzysektorowej i międzynarodowej.
 Upowszechnienie zasad partnerstwa, równości szans i zrównoważonego rozwoju.
 Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Wyrównywanie szans środowisk defaworyzowanych.
 Zwiększenie poziomu
aktywności zawodowej,
rozwój
przedsiębiorczości
i przedsiębiorczości społecznej.
 Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, rozwój kompetencji osobistych
i zawodowych.
 Upowszechnienie idei ekonomii społecznej.
2. Dane teleadresowe / adres siedziby i biura: ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków
3. Zarząd / Ewa Chromniak – Prezeska Zarządu; Joanna Czarnik, Dorota Kobylec, Anna
Pasieka, Lidia Korbus-Then – Członkinie Zarządu
4. Pracownicy i Współpracownicy / Ewa Chromniak, Joanna Czarnik, Małgorzata
Ćwiżewicz, Łukasz Dubin, Maria Filipek, Olga Glińska, Marcin Gołąbek, Teresa Jankowska,
Małgorzata Klewska, Dorota Kobylec, Lidia Korbus-Then, Łucja Kucmin-Węglarczyk, Olga
Makosz, Marta Marzec, Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek, Tomasz Otko, Marta Ożlańska,
Anna Pasieka, Katarzyna Pętlak-Długosz, Ewa Ryłko, Anna Sobczyk-Turek, Joanna
Sokolnicka, Małgorzata Spasiewicz-Bulas, Monika Wąsowicz, Agnieszka Węgrzyn,
Bartłomiej Wroński, Katarzyna Wychowaniec, Elżbieta Zadęcka-Cieślik, Przemysław Żak.
Wolontariat pracowniczy-kompetencyjny / współpraca z firmą Alexander Mann Solutions,
14 wolontariuszy wspierało pracowników Fundacji: - prowadzenie zajęć z języka
angielskiego / -prowadzenie szkoleń / - pomoc przy organizacji i prowadzeniu Gali
podsumowującej FIO Małopolska Lokalnie Północ.
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Wolontariusze / Bożena Adamska, Magdalena Białka, Ewa Basiaga, Małgorzata Basiaga,
Joanna Boduch, Anna Bularz, Anita Burnat, Barbara Ciapała, Kamil Cieżak, Karolina
Choinka, Bibianna Ciejka, Anna Cioch, Paula Cupryan, Anna Czernek, Elżbieta Domańska,
Barbara Dragnik, Iwona Gaweł, Michał Gostar, Karolina Grabowska, Joanna Grochulska,
Agata Gumularz, Marta Jezierska, Małgorzata Kaleta, Edward Kolasa, Gabriela Koprowska,
Paulina Korpal-Jakubiec, Anna Kowalska, Anna Krzemińska, Łukasz Krzemiński, Stanisław
Krzysztofek, Marta Kurbiel, Wiesław Kurbiel, Bożena Łabędź, Marta Łyżwińska, Tacjana
Malicka, Dawid Małyjurek, Hanna Marczyńska, Tomasz Mazur, Zofia Michalska, Anna
Mirczak, Danuta Morek, Ewa Nawrot, Anna Nędza, Monika Nieckula, Małgorzata
Niewodowska-Szczerska, Krystyna Nowak, Kamil Nycz, Kamila Oberc, Natalia OlesiakTrzopek, Teresa Parszywka, Agnieszka Magdalena Peryi, Renata Pędrys, Marek Piątkowski,
Agnieszka Płata, Aldona Radomska, Grażyna Rodek, Sylwia Rycombel, Kinga Sarota, Olga
Sieranc, Aleksandra Sokół, Elżbieta Staszek, Władysława Steizer, Anna Stokłosa, Paulina
Stopka, Barbara Szwajcowska, Krystyna Szybalska-Wilk, Stanisława Świątek, Józef
Tokarski, Dominika Toporkiewicz, Iwona Urban, Agnieszka Urbańczyk, Katarzyna
Wardyńska-Maniscalo, Beata Waśniowska, Maciej Weber, Edwarda Wichaj, Urszula Wilk,
Violetta Wilk, Agnieszka Wojciechowska, Sylwia Wrona, Marta Wróbel, Tomasz
Wyszomirski, Aleksandra Zacharias, Małgorzata Zakutyńska, Katarzyna Zawada, Agnieszka
Zięba, Barbara Zugaj, Urszula Żachowska.
5. Ogólny zakres działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w 2019 roku / Fundacja,
jako jedyna organizacja z województwa małopolskiego należy do ogólnopolskiej Sieci
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, która od 16 lat wspiera rozwój polskiego
sektora pozarządowego, wdraża standardy funkcjonowania 10 Ośrodków Wsparcia
Organizacji Pozarządowych. Fundacja jest też jednym z sygnatariuszy Małopolskiego
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES). 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 Komitetu
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 przyczynia się do
budowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej. Fundacja podejmuje również kroki
na rzecz rozwoju współpracy wewnątrz i międzysektorowej w regionie. 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. 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.
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Realizowane w 2019 roku programy / projekty: MOWES - MAŁOPOLSKI OŚRODEK
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA; MOWES MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – KRAKOWSKI
OBSZAR METROPOLITALNY; MOWES 2 - MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA; FIO MAŁOPOLSKA
LOKALNIE - PÓŁNOC; FESTIWAL SZKOLEŃ DLA NGO 2019; WZMACNIANIE
KOMPETENCJI WADOWICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH; INTEGRATION BY
SOCIAL AND DIGITAL LEARNING; MIEJSCE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW;
SĄSIEDZKIE PODGÓRZE; BIS CZYLI BARDZO INTENSYWNY SKOK ROZWOJOWY;
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.
6. BIS w liczbach:
Liczba zrealizowanych projektów
Liczba osób objętych wsparciem
Liczba organizacji objętych wsparciem
Liczba instytucji objętych wsparciem
Liczba grup inicjatywnych objętych wsparciem
Liczba kompleksowych cykli szkoleń
Liczba przeprowadzonych procesów animacyjnych
Liczba usług coachingowych
Liczba dni szkoleniowych
Liczba godzin konsultacji
Liczba spotkań Grup Partnerskich
Liczba zorganizowanych imprez promocyjno – informacyjnych (np. Fora,
Konferencje)
Liczba wizyt studialnych
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na rzecz ES / przyznanych dotacji
Liczba godzin wolontariatu

10
962
56
14
256
6
169
12
80
121
2
3
1
152
1306

7. Opis zrealizowanych projektów /

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020
Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Budżet projektu: 6 674 830,08 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 804 246,87 PLN)
Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-07-2019
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CELE PROJEKTU:
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej
w Małopolsce Zachodniej (powiaty – chrzanowski; olkuski; oświęcimski; wadowicki)
CELE SZCZEGÓŁOWE /
 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej;
 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez
utworzenie nowych miejsc pracy;
 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
poprzez utworzenie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów
ekonomii
społecznej
i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi;
 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej, jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora
ekonomii społecznej.

DZIAŁANIA:
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU:
o ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy
wypracowaniu założeń dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej
odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności i adekwatnych do zasobów i
potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA /
pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa zasobów, badania
potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych
partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu
terytorialnego, lokalne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy); wstępne szkolenia dotyczące
działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle edukacyjne dla liderów środowisk
lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji
przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania networkingowe dla
osób
z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej.
o ANIMACJA
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM LOKALNYCH WARUNKÓW DLA
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu
terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię
społeczną w rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach
współpracy z NGO zapisów dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zwiększaniu
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o

wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami
ekonomii społecznej i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja
lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji społecznych np. programów współpracy
(prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); doradztwo specjalistyczne
indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji
przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną.
INICJOWANIE
POWSTAWANIA
NOWYCH
PODMIOTÓW
EKONOMII
SPOŁECZNEJ / Praca polega na wsparciu przez doradcę kluczowego grup
zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej – organizacji
pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków grup w
kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów
ekonomii społecznej – „ABC w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO,
zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, praca metodą projektu, źródła
finansowania działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub
grupowe, dla wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju
działalności (zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości,
aspektów prawnych, źródeł finansowania, promocji, planowania rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej).

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW
 INICJOWANIE POWSTAWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – diagnoza
potrzeb / wsparcie szkoleniowo-doradcze / dotacje / wsparcie pomostowe - finansowe
i merytoryczne;
 WSPARCIE ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ;
 PUNKT COWORKINGU SPOŁECZNEGO.
REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 190 osób objętych wsparciem
 2 JST objęte wsparciem
 34 grupy inicjatywne objęte wsparciem
 36 przeprowadzonych procesów animacyjnych
 26 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES
 19 dni szkoleniowych
 2 kompleksowe cykle szkoleniowe
 638 godzin wolontariatu
JAKOŚCIOWE / Uczestnicy projektu MOWES MZ, którzy wzięli udział w ankiecie
końcowej, bardzo dobrze ocenili wsparcie oraz usługi, jakie otrzymali w projekcie.
Średnie oceny przydatności poszczególnych form wsparcia tj. wsparcia animatorki,
szkoleń, doradztwa, pomocy w przeprowadzeniu diagnozy oraz pomocy przy realizacji
przedsięwzięć nie były niższe niż 4.7 ( w skali 5-cio stopniowej gdzie 1 oznacza ocenę
najniższą a 5 ocenę najwyższą). W ocenach dominowały oceny najwyższe. Podobnie
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wysoko została oceniona przydatność wsparcia pod względem wpływu na rozwój
osobisty uczestników. W ocenie uczestników udział w projekcie był zdecydowanie
przydatny: w rozwoju współpracy grupowej (średnia 4,5), w dopracowaniu pomysłu na
podmiot
ekonomii
społecznej
(średnia
4,5),
w
rozwoju
wiedzy
i umiejętności potrzebnych do prowadzenia PES (4,4), w rozwoju własnej aktywności na
rzecz społeczności lokalnej (4,3) oraz w rozwoju osobistym lub zawodowym uczestników
projektu (4,4). Ogólnie uczestnicy projektu biorący udział w ankiecie byli zadowoleni z
udziału
w projekcie-poziom ich zadowolenia wynosił średnio 4,5 (w skali 1-5).

MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020
Partnerzy Projektu: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych – Lider
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Budżet projektu: 7 027 181,26 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 851 494,00 PLN)
Okres realizacji: od 01-08-2019 do 31-10-2022
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej
w Małopolsce Zachodniej (powiaty – chrzanowski; olkuski; oświęcimski; wadowicki)
CELE SZCZEGÓŁOWE /
 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej;
 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez
utworzenie nowych miejsc pracy;
 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
poprzez utworzenie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z
podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi;
 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej, jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój sektora
ekonomii społecznej.
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DZIAŁANIA:
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU:
o USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ / animacja będzie prowadzona środowiskowo: będą
zaangażowani różni aktorzy życia społecznego: grupy inicjatywne, podmioty ekonomii
społecznej, samorządy i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, pomocy
i integracji społecznej oraz przedsiębiorcy. Celem animacji współpracy środowiskowej
jest pobudzanie aktywności lokalnej, rozwój współpracy oraz wzmacnianie członków
grup inicjatywnych w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie
rozwoju utworzonych podmiotów oraz wzmacnianie ich potencjału, służące rozwijaniu
lokalnego środowiska. Budowanie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej,
wsparcie dla samorządów w zakresie rozwijania różnych form współpracy z
podmiotami ekonomii społecznej. Zwiększanie zakresu i wartości usług użyteczności
publicznych, wykorzystanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych,
wzmacnianie rozwoju kompetencji nowych i istniejących podmiotów w lokalnych
środowiskach. Animacja współpracy z JST w zakresie tworzenia i/lub podnoszenia
jakości usług reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), wzmacnianie współpracy
przedsiębiorstw z PS. Działania będą ukierunkowane na: wykorzystywanie lokalnych
zasobów, w tym walorów dziedzictwa lokalnego w inicjatywach na rzecz ES,
współpracę z lokalnymi organizacjami prowadzącymi aktywność w obszarze animacji,
czy aktywizacji PES i GI, informowanie o możliwości realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego w ramach RPO WM i innych źródeł.
o

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / tworzenie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie pomostowe merytoryczne / tworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - dotacje oraz wsparcie pomostowe
finansowe / usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej /
prowadzenie punktu coworkingu społecznego (PCS).

REZULTATY:
ILOŚCIOWE / JAKOŚCIOWE / informacja o osiągniętych wskaźnikach zostanie podana
po zakończeniu projektu.

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
– KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020
Partnerzy Projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – Lider
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Spółdzielnia Socjalna OPOKA
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Budżet projektu: 12 161 656,22 PLN (w tym budżet Fundacji BIS: 1 496 942,72 PLN)
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Okres realizacji: od 01-08-2016 do 31-01-2020
CELE PROJEKTU:
Zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w
Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (obszar miasta Krakowa oraz powiatów - bocheński;
krakowski; miechowski; myślenicki; proszowicki; wielicki)
CELE SZCZEGÓŁOWE /
 zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej;
 zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez
utworzenie nowych miejsc pracy;
 zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
poprzez utworzenie organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
 zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów
ekonomii
społecznej
i przedsiębiorstw społecznych oraz osób współpracujących z podmiotami ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi;
 zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej, min. jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatnych w rozwój
sektora ekonomii społecznej
DZIAŁANIA:
PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ BIS W RAMACH PROJEKTU:
o ANIMACJA GRUP INICJATYWNYCH I ŚRODOWISK / Praca z grupą służy
wypracowaniu założeń dotyczących utworzenia podmiotów ekonomii społecznej
odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności i adekwatnych do zasobów i
potrzeb grupy i/lub przystąpieniu w społeczności do realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej. DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA /
pogłębiona diagnoza potencjału środowiska lokalnego np. mapa zasobów, badania
potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy; budowanie lokalnych
partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz inicjatywy (jednostki samorządu
terytorialnego,
lokalne
instytucje
rynku
pracy
oraz
pomocy
i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy); wstępne
szkolenia dotyczące działalności w obszarze ekonomii społecznej; cykle edukacyjne
dla liderów środowisk lokalnych; wizyty studyjne; animacja wspólnej w środowisku
lokalnym realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; spotkania
networkingowe dla osób z pomysłem na działalność podmiotów ekonomii społecznej.
o ANIMACJA
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZAINTERESOWANYCH BUDOWANIEM LOKALNYCH WARUNKÓW DLA
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ / Praca z jednostkami samorządu
terytorialnego polega na ich w planowaniu strategicznym uwzględniającym ekonomię
społeczną w rozwoju lokalnym, w szczególności we wprowadzaniu w programach
współpracy z NGO zapisów dotyczących wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zwiększaniu
wartości usług użyteczności publicznej zlecanych podmiotom ekonomii społecznej.
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o

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / moderacja spotkań lokalnych z podmiotami
ekonomii społecznej i innymi podmiotami lokalnymi; diagnoza jakości współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej; moderacja
lub wsparcie w realizacji procesu konsultacji społecznych np. programów współpracy
(prace grup roboczych, aktywne formy konsultacji); doradztwo specjalistyczne
indywidualne i grupowe dotyczące np. form współpracy, społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych; animacja wspólnej w środowisku lokalnym realizacji
przedsięwzięć rozwijających ekonomię społeczną.
INICJOWANIE
POWSTAWANIA
NOWYCH
PODMIOTÓW
EKONOMII
SPOŁECZNEJ / Praca polega na wsparciu przez doradcę kluczowego grup
zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej – organizacji
pozarządowej. Działania odpowiadają na potrzebę wyposażenia członków grup w
kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.
DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA / cykle edukacyjne dla liderów podmiotów ekonomii
społecznej – „ABC w NGO” (prawne aspekty funkcjonowania NGO, zarządzanie
zespołem, zarządzanie finansami, praca metodą projektu, źródła finansowania
działalności NGO); doradztwo specjalistyczne indywidualne lub grupowe, dla
wsparcia młodych podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju działalności (zakładanie
podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie księgowości, aspektów prawnych,
źródeł finansowania, promocji, planowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej).

WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ PARTNERÓW / Inicjowanie powstawania
przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze;
Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje; Inicjowanie powstawania
przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne; Wsparcie
istniejących podmiotów ekonomii społecznej; Punkt coworkingu społecznego.
REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 330 osób objętych wsparciem
 2 JST objęte wsparciem
 119 grupy inicjatywne objęte wsparciem
 121 przeprowadzonych procesów animacyjnych
 56 przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ES
 35 dni szkoleniowych
 3 kompleksowe cykle szkoleniowych
 88 godzin wolontariatu
JAKOŚCIOWE / Uczestnicy projektu (respondenci ankiety końcowej) bardzo dobrze
oceniają zarówno poszczególne formy wsparcia, które otrzymali w projekcie, jak i
przydatność projektu do ich własnych działań. Średnie oceny przydatności poszczególnych
form wsparcia – tj. animacji, szkoleń, doradztwa, pomocy diagnostycznej oraz pomocy przy
realizacji przedsięwzięć - nie osiągają wartości niższych niż 4,7 (w od skali 1=minimum do
5=maksimum). Oceny te są więc bardzo wysokie. Również wysokie są oceny uczestników
projektu MOWES przydatności wsparcia projektowego dla ich ogólnego rozwoju. W ocenie
uczestników, udział w projekcie był zdecydowanie przydatny: w rozwoju współpracy
grupowej (średnia 4,5), w dopracowaniu pomysłu na podmiot ekonomii społecznej (średnia
4,5), w rozwoju wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia PES (4,4), w rozwoju
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własnej aktywności na rzecz społeczności lokalnej (4,2) oraz w rozwoju osobistym lub
zawodowym uczestników projektu (4,3). Poza wysoko ocenioną przydatnością
poszczególnych form wsparcia, w rozwoju grupowym i osobistym uczestników projektu,
wysoki jest także poziom ich zadowolenia z swego udziału w projekcie – wynosi on średnio
4,5 (w skali 1-5). W odniesieniu do samorządów, które uczestniczyły w projekcie, oceny
zadowolenia i przydatności są także bardzo dobre. Przedstawiciele samorządów doceniają
szczególnie profesjonalizm animatorów, ich dostępność, a także fakt, że kontakt z projektem
był dla ich jednostek źródłem ważnych, cennych inspiracji. Uczestnicy chętnie polecają
wsparcie oferowane przez MOWES kolejnym osobom i często wyrażają nadzieję na
kontynuowanie tego wsparcia przez FBIS.

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC
Źródło dofinansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
- Narodowy Instytut Wolności.
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Partnerzy projektu:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
Budżet projektu: 592 050,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2019
FIO Małopolska Lokalnie - Północ jest Programem wspierającym i edukującym mieszkańców
północno - zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania
na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację Programu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
pomagają w rozwoju młodym organizacjom pozarządowym, a grupom nieformalnym, grupom
samopomocowym i młodym NGO w realizacji przedsięwzięć społecznych. Program
realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu
państwa. W ramach FIO Małopolska Lokalnie - Północ przekażemy dla organizacji, grup
nieformalnych oraz samopomocowych pulę środków 505 tys. zł., w podziale na mikrodotacje
dla projektów rozwojowych dla młodych organizacji pozarządowych w wysokości do 5.000 zł,
oraz dofinansowania projektów społecznych realizowanych przez młode organizacje, grupy
nieformalne oraz samopomocowe w wysokości do 3.000 zł. Poprzez realizację Programu
pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy i edukujemy
zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek działających na terenie północnozachodniej części województwa małopolskiego w podejmowanie oddolnych inicjatyw na
rzecz
rozwoju
i wzmacniania wspólnot lokalnych poprzez testowanie nowych rozwiązań w zakresie
wsparcia min. 142 projektów społecznych i rozwojowych realizowanych przez grupy
nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe.
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CELE SZCZEGÓŁOWE /
 Zwiększenie dostępu do informacji nt. możliwości realizacji oddolnych inicjatyw,
wśród grup nieformalnych, grup samopomocowych i organizacji pozarządowych oraz
innych podmiotów środowiska lokalnego z północno-zachodniego obszaru
województwa małopolskiego.
 Wzmocnienie wiedzy i praktycznych umiejętności / w zakresie aplikowania o środki na
realizację inicjatyw oddolnych / w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw
 Wzmocnienie rozwoju 40 młodych organizacji pozarządowych z północnozachodniego obszaru województwa małopolskiego.
 Wzmocnienie potencjału technicznego młodych organizacji pozarządowych, które
otrzymały mikrodotacje na rozwój organizacji.
 Wzmocnienie zaangażowania obywateli i obywatelek w inicjowanie oddolnych
inicjatyw na rzecz dobra wspólnego, szczególnie w małych społecznościach
lokalnych oraz wśród małych wspólnot w dużych miastach, poprzez organizację
spotkań indywidualnych i grupowych oraz organizację plebiscytu i gali promujących
ideę współpracy w lokalnych środowiskach.
W ramach projektu wsparciem objęto:
A. Grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej, złożone z minimum 3
osób, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego.
B. Młode organizacje pozarządowe wpisane do KRS-u nie wcześniej niż 30 miesięcy
od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25
tys. zł.
C. Grupy samopomocowe tworzone przez osoby, które aktywnie działają na rzecz
pokonywania problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy. Grupy
samopomocowe mogą funkcjonować jako: - grupy nieposiadające osobowości
prawnej. Jeśli spełniają warunki wskazane w punkcie A., wtedy przysługuje im
wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych.
- organizacje posiadające osobowość prawną - jeżeli spełniają warunki dostępu
przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, mogą uzyskać właściwe dla
nich wsparcie.
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); przekazanych zostało 142
dotacje.
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DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE I ANIMACYJNE na terenach o najniższej aktywności
obywatelskiej mające na celu pobudzenie lokalnych społeczności do realizacji
inicjatyw oddolnych.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 70 złożonych wniosków na konkurs
 35 przyznanych dotacji (w tym: - 11 dotacji dla młodych organizacji pozarządowych, w
tym: - 2 dotacje na projekty społeczne, 9 dotacji na rozwój organizacji; - 24 dotacje
dla grup nieformalnych, w tym 5 dotacji na projekty samopomocowe
 5 przeprowadzonych spotkań informacyjno-promocyjnych
 13 przeprowadzonych spotkań animacyjnych
 2 dni szkoleniowe + webinarium
 4 spotkania wdrożeniowe
 54 godziny konsultacji indywidualnych
 34 uczestników konsultacji
 58 uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych
 12 uczestników spotkań animacyjnych
 44 uczestników szkoleń (łącznie z webinarium)
 43 uczestników spotkań wdrożeniowych
 22 wolontariuszy
 418,5 godzin wolontariatu
JAKOŚCIOWE / Wzrost dostępności dla młodych organizacji i grup nieformalnych do
podejmowania oddolnych inicjatyw - 1 konkurs grantowy, 35 dotacji / Poprawa dostępu
do informacji nt. możliwości pozyskania środków - 43 900 wejść na główną stronę
www.malopolskalokalnie.pl; - 22 647 oddanych głosów w plebiscycie / Poprawa
dostępu do informacji nt. realizowania oddolnych inicjatyw / Wzrost wiedzy i praktycznych
umiejętności w zakresie aplikowania o środki (84,6%); w zakresie realizacji (85,7%)
inicjatyw oddolnych / Usprawnienie funkcjonowania młodych organizacji pozarządowych
(81,8%) / Wzmocnienie zaplecza technicznego młodych organizacji pozarządowych
(100%) / Wzrost zaangażowania przedstawicieli małych społeczności lokalnych oraz
małych wspólnot w dużych miastach w inicjowanie oddolnych inicjatyw na rzecz dobra
wspólnego (84%).

INTEGRATION BY SOCIAL AND DIGITAL LEARNING.

Źródło dofinansowania: Erasmus+
KA2 Strategic Partnership for Adult Education- Exchanges of Practices
Partnerzy: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Polska)
Institut Bucovina (Rumunia) Knuepfwerk (Niemcy)
EURO-NET (Włochy)
KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ (Turcja)
Budżet projektu: : 9025 EUR
Okres realizacji: od 01.11.2017 do 30.09.2019
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CELE PROJEKTU:
Integration by Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem
partnerskim realizowanym przy wsparciu finansowym KE w ramach programu Erasmus+.
Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów i osób bezrobotnych w różnych krajach UE.
Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja społeczna i integracja są
uzależnione od dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych, promujących w
szczególności: wrażliwość kulturową i umiejętności cyfrowe. Rezultatem projektu jest zbiór
dobrych praktyk inkluzji społecznej imigrantów oraz osób bezrobotnych w jednym z
następujących obszarów: aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności, wrażliwość
kulturowa,
otwarty
rząd,
zrównoważony
styl
życia
w mieście, metody komunikacji społecznej, alfabetyzm cyfrowy, edukacja z wykorzystaniem
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Projekt ISDL adresowany jest do
wszystkich zajmujących się kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji osób dorosłych. Projekt
pozwala czerpać z doświadczeń innych organizacji, przedstawiając skuteczne i realne
działania, mogące przysłużyć się na rzecz integracji imigrantów.
DZIAŁANIA / REZULTATY:
 opracowano podręcznik dobrych praktyk integracji imigrantów w 5 krajach w języku
angielskim i polskim;
 odbyto 2 spotkania partnerskie (w Rumuni oraz w Niemczech);
 prowadzono działania mające na celu rozpowszechnianie informacji o projekcie:
opracowano materiały informacyjno-promocyjne, prowadzono bloga na stronie
projektu, prowadzono działania promocyjne w mediach społecznościowych;
 prowadzono działania związane z zarzadzaniem projektem (sprawozdawcze,
rozliczeniowe);
 brano udział w spotkaniach projektowych online (Skype konferencje)
Kluczowym efektem projektu jest podręcznik dobrych praktyk integracji imigrantów z
5 krajów oraz wiedza i doświadczenie na ten temat, zdobyte przez uczestników
projektu oraz ich organizacje w trakcie trwania projektu.
Publikacja podręcznika dobrych praktyk integracji imigrantów dostępna jest pod
linkiem:
wersja w języku angielskim:
https://www.isdlearning.eu/wp-content/uploads/2019/08/ISDL_BEST_PRACTICES_English_V8.pdf
wersja w języku polskim:
https://www.isdlearning.eu/wp-content/uploads/2019/09/ISDL_BEST_PRACTICES_Polish.pdf

FESTIWAL SZKOLEŃ DLA NGO 2019

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Budżet projektu: 14260,00 PLN (w tym z dotacji: 10 000,00 PLN)
Okres realizacji: od 01.06.2019 do 31.12.2019
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CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu była popularyzacja idei wolontariatu, w szczególności promocja
kompetencyjnego wolontariatu pracowniczego, wśród przedstawicieli małopolskich firm i
instytucji oraz organizacji pozarządowych.
DZIAŁANIA:
 PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ORAZ DZIAŁAŃ W
RAMACH PROJEKTU


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI / pozyskano do współpracy 8 firm i
instytucji, które zadeklarowały gotowość do włączenia się w realizację projektu:
Alexander Mann Solutions Polska / Biuro Edukacji i Finansów / Capgemini / Logitico /
PromoTraffic / Sarota PR / Zerochaos / Małopolski Instytut Kultury.



REKRUTACJA
WOLONTARIUSZY
PRACOWNICZYCH
/
Zrekrutowano
wolontariuszy nie posiadających przygotowania i doświadczenia w prowadzeniu
szkoleń oraz wolontariuszy z przygotowaniem i doświadczeniem w prowadzeniu
szkoleń.



PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZY PRACOWNICZYCH DO PEŁNIENIA
WOLONTARIATU W NGO / w ramach ścieżki wsparcia, uczestnicy wzięli udział w 3
dniowym szkoleniu trenerskim (24 godziny szkoleniowe), które przygotowało ich do
poprowadzenia autorskiego szkolenia w dziedzinie, w której są specjalistami.
Dodatkowo uczestnicy otrzymali pomoc animatora w formie spotkań mentoringowych,
w ramach których konsultowali ostateczny wybór tematu szkolenia pod kątem
przydatności dla obiorców, poprawność stawiania celów szkoleniowych, opracowanie
szczegółowego programu szkoleniowego (dobór technik i narzędzi pracy),
opracowanie materiałów szkoleniowych. Finałowym elementem projektu była
realizacja przez wolontariuszy pracowniczych szkoleń dla przedstawicieli NGO i grup
nieformalnych. Szkolenia zrealizowane zostały w oparciu o formułę „Festiwalu
szkoleń dla NGO”.



FESTIWAL SZKOLEŃ DLA NGO 2019 / Zaangażowany zespół - Jak zbudować
pozapłacowy system motywacyjny dla Twojej organizacji ? / ABC współpracy z
mediami / Sekrety webritingu. O trudnej sztuce prowadzenia bloga / Życie dla pracy
czy życie po pracy? Work-life balance dla społeczników / Ciągła zmiana na lepsze czyli jak wprowadzać usprawnienia metodą ciągłego doskonalenia zamiast rewolucji.
/ Kulisy współpracy, czyli jak role w grupie budują zespół / Strategia w digital
marketingu. W jaki sposób planować i monitorować działania w kanałach online? /
Jak znaleźć idealnego człowieka do zespołu? czyli proces rekrutacji oparty na
dowodach.



EWALUACJA / Ewaluacja projektu badała satysfakcję uczestników szkoleń dla
wolontariuszy i dla przedstawicieli NGO oraz efekty uczenia się. W tym aspekcie
osiągnięte zostały bardzo wysokie wyniki.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 89 osób wzięło udział w prezentacjach idei wolontariatu pracowniczego
 8 małopolskich firm i instytucji
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12 wolontariuszy pracowniczych
42 NGO i grup nieformalnych
79 przedstawicieli NGO i grup nieformalnych
8 szkoleń dla przedstawicieli NGO przeprowadzonych przez wolontariuszy
pracowniczych

JAKOŚCIOWE / 81% przedstawicieli firm i NGO, którzy zwiększyli swoją wiedzę o
wolontariacie pracowniczym / 83% wolontariuszy pracowniczych zadeklarowało wzrost
kompetencji dotyczących prowadzenia szkoleń / 85% przedstawicieli NGO i grup
nieformalnych zadeklarowało wzrost kompetencji.

WSPARCIE EDUKACYJNE, DORADCZE I ANIMACYJNE
DLA WADOWICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Źródło dofinansowania: Urząd Miasta Wadowice
Budżet projektu: 14 600,00 PLN (w tym z dotacji: 9 000,00 PLN)
Okres realizacji: od 01-03-2019 do 31-12-2019
CELE PROJEKTU:
Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice poprzez
zwiększenie kompetencji ich przedstawicieli w zakresie aspektów prawnych i księgowych
prowadzenia organizacji, źródeł finansowania działalności statutowej oraz integracji
lokalnych organizacji.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
 Zwiększenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności w obszarze pracy metodą projektu i
wypełniania wniosku o dofinansowanie, rozliczania dotacji oraz prowadzenia
księgowości
 Zwiększenie wiedzy z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania działalności
statutowej NGO
 Wzmocnienie wiedzy nt. współpracy międzysektorowej
 Wzmocnienie świadomości potrzeby aktywnej współpracy z samorządem
 Wzmocnienie wiedzy w zakresie formalno-prawnych aspektów działalności NGO ( w
tym związanych z ochroną danych osobowych w związku z wejściem w życie
rozporządzenia RODO) oraz odpowiedzialności członków zarządu i przedstawicieli
organów kontroli w organizacji.
DZIAŁANIA:


PROMOCJA PROJEKTU / Celem działalności promocyjnej było zrekrutowanie
uczestników na szkolenia, informowanie o projekcie i upowszechnianie jego
rezultatów.
o PROWADZENIE FORÓW / 04-04-2019. Forum Otwierające Projekt. Uczestnicy
Forum mieli okazję poznać siebie nawzajem oraz wybrać tematy szkoleń oraz
konsultacji./ 18-12-2019. Forum Zamykające Projekt. W PROGRAMIE zawarto
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o

o

o
o

o

o

informację o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w
gminie Wadowice na 2020 r. Przedstawiono propozycje projektu MOWES, udzielono
informacji o konkursie FIO Małopolska Lokalnie, podsumowano zrealizowane
działania w ramach projektu.
SZKOLENIA / KONSULTACJE / 26-09-2019. KONSULTACJE KONCEPCJI
WADOWICKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI. / 24-10-2019. SKUTECZNY PLAN
NA SOCJAL MEDIA - POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. OCENA OTOCZENIA –
CO BRAĆ POD UWAGĘ? Jaki jest CEL KOMUNIKACJI? / 03-12-2019.
KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ. / 18-12-2019. NOWE
WZORY OFERT – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGOTOWUJĄC WNIOSKI –
sesja pytań i odpowiedzi.
MENTORING / Celem mentoringu było wsparcie organizacji w przeprowadzanym
procesie projektowym, dotyczył wsparcia w zakresie przygotowania niezbędnych
dokumentów i dokumentacji, działań partnerskich, monitorowania wskaźników,
przygotowania sprawozdania merytorycznego - wskazanie ważnych momentów w
projekcie. Mentoring był towarzyszeniem i wzmacnianiem grupy podczas realizacji
projektu, dotyczył również analizy zasobów organizacji.
MODEROWANIE DLA WADOWICKICH NGO GRUPY DYSKUSYJNEJ NA FB.
ANIMACJA PARTNERSTW, które zorganizowały przedsięwzięcia aktywizujące
społeczność lokalną. W ramach projektu powstały 2 PARTNERSTWA, które
zrealizowały przedsięwzięcia finansowane z programu MAŁOPOLSKI OŚRODEK
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – MAŁOPOLSKA ZACHODNIA.
WYPRACOWANIE W ŚRODOWISKU WADOWICKICH NGO WSTĘPNEJ
KONCEPCJI MERYTORYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ KTÓRA POSŁUŻY DO
UTWORZENIA
W
PRZYSZŁOŚCI
CENTRUM
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH/LUB INKUBATORA NGO. Szczegółowe dane z procesu
konsultacyjnego zawiera odrębny dokument „Podsumowanie i rekomendacje
dotyczące COP Wadowice”.
MONITORING I EWALUACJA / monitorowane były zarówno postępy merytoryczne
jak
i postępy finansowe. Badanie ewaluacyjne było prowadzone na bieżąco podczas
trwania projektu. Posłużyło to ocenie skuteczności projektu oraz trafności i
użyteczności oferty wsparcia dla wadowickich NGO’s.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 59 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wzięło udział w szkoleniach
i konsultacjach
 2 Fora dla III Sektora z Wadowic (Forum Otwierające, Forum Podsumowujące)
 4 przeprowadzonych szkolenia / konsultacje
 12 godzin mentoringu dla 2 organizacji pozarządowych podczas 8 spotkań
 70 członków działającej grupy wadowickich NGO na portalu społecznościowym
FB
 animacja 2 partnerstw organizacji pozarządowych, które zrealizowały
przedsięwzięcia
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koncepcja merytoryczno-organizacyjna dla funkcjonowania w przyszłości w
Wadowicach Centrum Organizacji Pozarządowych i/lub Inkubatora NGO
wypracowana wraz z przedstawicielami wadowickich NGO

JAKOŚCIOWE / 10 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło wiedzę na temat
organizacji pozarządowych na terenie Gminy Wadowice / 10 przedstawicieli wadowickich
organizacji wzmocniło wiedzę i umiejętności współpracy z innymi organizacjami
pozarządowymi i instytucjami lokalnymi / 31 przedstawicieli wadowickich organizacji
wzmocniło wiedzę i umiejętności w obszarze pracy metodą projektu i wypełniania
wniosku o dofinansowanie / 2 przedstawicieli wadowickich organizacji wzmocniło wiedzę
i umiejętności z zakresu prowadzenia księgowości / 9 przedstawicieli wadowickich
organizacji podniosło swoją wiedzę w zakresie odpowiedzialności członków zarządu.

SĄSIEDZKIE PODGÓRZE
Źródło dofinansowania: Gmina Miejska Kraków
Budżet projektu: 9 946,00 PLN
Okres realizacji: od 26-08-2019 do 31-10-2019
CEL PROJEKTU:
rozpoznanie potencjału społecznego oraz integracja mieszkańców Podgórza.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
- tworzenie warunków dla włączenia społecznego, wzmocnienie więzi społecznych
Integracja społeczna;
- poprawa jakości życia mieszkańców (poprzez rozpoznanie ich potrzeb i włączanie w
dalsze działania mające je zaspokoić);
- rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Starego PodgórzaTworzenie i wspieranie sieci społecznych;
- ożywienie przestrzeni lokalnej - w tym także, otwarcie dyskusji o problemie
przyspieszonej gentryfikacji.
DZIAŁANIA:
o SONDA SĄSIEDZKA / przeprowadzona została z mieszkańcami Starego Podgórza
(ze szczególnym zwróceniem uwagi na mieszkańców obszaru między Rondem
Matecznego a Koroną), w celu poznania ich opinii na temat tego, jak im się mieszka i
żyje w dzielnicy Podgórze oraz jakie problemy społeczne dostrzegają w swojej
dzielnicy, zbadano też zasoby ludzkie/czasowe/infrastrukturalne oraz gotowość do
podejmowania działań oddolnych.
o PODGÓRSKI PIKNIK SĄSIEDZKI / odbył się na terenie Plant im. Floriana
Nowackiego, integracja mieszkańców okolicznych ulic, lepsze poznanie wzajemnych
potrzeb, problemów oraz promocja wspólnych działań w Starym Podgórzu. W trakcie
pikniku dostępne były różnorodne formy aktywności ( fizycznej i umysłowej) dla osób
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w każdym wieku, oprawa muzyczna, niezbędne akcesoria rekreacyjne i sportowe
oraz gadżety promocyjne (baloniki i magnesy).
REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 50 osób objętych wsparciem
 67 uczestników konsultacji społecznych
 35 godzin wolontariatu zaangażowanego
 Baza Aktywnych Mieszkańców
 Piknik Sąsiedzki
 raport całościowy
JAKOŚCIOWE / Poznanie opinii grupy mieszkańców Starego Podgórza na temat ich
miejsca zamieszkania, podczas realizacji projektu przekroczono założone rezultaty.
Udało się nawiązać jednocześnie kontakt i dialog z mieszkańcami okolicy, odbyć wiele
dłuższych i wykraczających poza pytania z sondy rozmów. Uzyskane informacje i
kontakty pozwolą na kontynuowanie sąsiedzkiej integracji, zmotywowanie aktywnych
osób do zaangażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów przy wsparciu
Fundacji.

BIS czyli Bardzo Intensywny Skok rozwojowy
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Budżet projektu: 406 517,38 PLN
Budżet 2019 roku: 30 450,00 PLN
Okres realizacji: od 01-11-2019 do 31-10-2021
CELE PROJEKTU:
Wspieranie działań statutowych fundacji, wspieranie rozwoju instytucjonalnego (w tym:
budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych
planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania fundacją) oraz
wspieranie rozwoju platform współpracy, porozumień oraz reprezentacji środowisk
organizacji sektora pozarządowego.
DZIAŁANIA:
 BUDOWANIE POTENCJAŁU FUNDRAISINGOWEGO BIS / działania adresowane
do darczyńców indywidualnych oraz instytucjonalnych / biznesowych, które zapewnią
stabilność finansową i programową fundacji.
 WZMOCNIENIE WIZERUNKU BIS / działania służące wzmocnieniu spójności,
atrakcyjności i systematyczności działań promocyjnych oraz poprawie wizerunku
siedziby fundacji.
 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ BIS / podjęcie nowych działań
włączających do współpracy mieszkańców i partnerów biznesowych oraz
modernizację sprzętu (realizacja planu fundraisingowego).
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ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FEDERACYJNEJ / działania sprzyjające edukacji,
integracji
i wymianie doświadczeń organizacji członkowskich.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE / JAKOŚCIOWE / W ciągu 2 miesięcy rozpoczęto między innymi: audyt
wizerunku BIS / audyt zewnętrznych zasobów BIS / prace nad strategią promocyjną BIS /
prace nad zasadami tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych / przygotowania
do tworzenia eksperckiej marki BIS, pracując nad blogiem
miejscaaktywnościmieszkancow. Pozostałe działania, zaplanowane są na kolejne lata
realizacji projektu.

MIEJSCE AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW
Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach EFS
– Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Budżet projektu: 1 897 188,00 PLN
Partnerzy projektu:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Gmina Chrzanów
Miasto Nowy Sącz
CENTRUM KOMUNITNHO ORGANIZOVANIA Zwoleń Słowacja
Okres realizacji: od 01-09-2018 do 31-08-2021

CELE PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej
usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez
podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup
defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje
społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i
Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową.
CELE SZCZEGÓŁOWE /
 stworzenie miejsca, gdzie możliwa jest bezpośrednia komunikacja między
przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańcami;
 wzmocnienie współpracy międzysektorowej, przestrzeni do budowania partnerskich
relacji łączących władze samorządowe, sektor pozarządowy oraz mieszkańców;
 wzmacnianie społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanym, aktywizowanie,
włączanie w sprawy miasta, wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw, animacja życia
społeczności;
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zwiększenie dostępu do bieżących informacji o potrzebach i problemach społeczności
oraz mechanizmu znajdywania innowacyjnych rozwiązań problemów;
udział w wypracowywaniu i testowaniu nowatorskiego modelu Inkubowania Miejsc
Aktywności Mieszkańców, tworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i
samorząd lokalny;
nowe podejście do pracy z odbiorcami – metoda budowania społeczności lokalnej,
którą NGO poznają dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleń, wizycie studyjnej i
mentoringowi w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców” oraz wsparciu
partnera słowackiego;

DZIAŁANIA:
 TESTOWANIE WYPRACOWANEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ CHRZANOWA I
NOWEGO SĄCZA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA MIEJSCA AKTYWNOŚCI
MIESZKAŃCÓW
o SPOTKANIA INFORMACYJNE I INAUGURACYJNE prezentujące założenia
dotyczące funkcjonowania wypracowanego modelu w środowiskach
lokalnych. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele JST, PES, lokalne media
i lokalni liderzy oraz przedstawiciele mieszkańców, w tym z terenów
rewitalizowanych. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli przedstawiciele
partnera ponadnarodowego
o PRACE ZESPOŁU ROBOCZEGO składającego się z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji samorządowych oraz
mieszkańców. Zespół wypracował założenia dotyczące m.in. mapę potrzeb i
potencjałów lokalnej społeczności, wartości i misja MAM, regulamin MAM
(zasady korzystania z przestrzeni), założenia dot. aranżacji przestrzeni MAM,
plan diagnozy problemów i potrzeb w społeczności lokalnej
o PROGRAM EDUKACYJNY dla przedstawicieli społeczności, w szczególności
dla przedstawicieli lokalnych NGO, Instytucji oraz mieszkańców
zaangażowanych w działania: WIZYTA STUDYJNA na Słowacji przygotowana
przez partnera ponadnarodowego Centrum Komunitného Organizovania, W
trakcie wizyty uczestnicy poznali prowadzone przez CKO centra
społecznościowe, poznali metody pracy ze społecznością lokalną, zasady
działania centrów oraz sposób organizacji współpracy podmiotów je
prowadzących. SZKOLENIA przygotowujące do prowadzenia Miejsca
Aktywności Mieszkańców. Tematyka szkoleń związana była z metodami i
narzędziami pracy ze społecznością lokalną, rolą animatora w pracy
społecznościowej, pracą w oparciu o zasoby, kompetencjami przydatnymi w
pracy z grupami, motywowaniem i budowaniem zaangażowania mieszkańców
w tworzenie MAM. SPOTKANIA EDUKACYJNE, planistyczne, mentoringowe
dla animatorów, wolontariuszy oraz członków zespołu MAM - spotkania
poświęcone były pogłębianiu treści poruszanych podczas szkoleń, planowaniu
i analizie postępów prac animacyjnych, komunikowaniu się z mieszkańcami,
pogłębianiu znajomości zasad prowadzenia MAM, praktycznym wyzwaniom w
prowadzeniu MAM i bieżącemu dostosowywaniu działań do założeń lokalnej
koncepcji.
o DZIAŁANIA LOKALNYCH ANIMATORÓW m.in. diagnoza potrzeb i
problemów w społeczności m.in. prowadzenie wywiadów z mieszkańcami,
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spotkania fokusowe z osobami z niepełnosprawnościami, spotkania z
przedstawicielami społeczności lokalnej i pozyskiwanie partnerów dla działań
MAM np. NGO, instytucji, przedsiębiorców, lokalnych liderów, osób z pasjami,
chętnymi do dzielenia się nimi, mieszkańcami Chrzanowa i Nowego Sącza.
o ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSCA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW
/ organizacja i przeprowadzenie otwarcia MAM w Chrzanowie i w Nowym
Sączu przy udziale przedstawicieli JST, NGO, społeczności lokalnej w tym
grup defaworyzowanych oraz przedstawicieli partnera ponadnarodowego /
organizowanie i przeprowadzenie spotkań
dla mieszkańców, grup
nieformalnych i lokalnych organizacji,
grup defaworyzowanych m.in.
spotkania dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dla osób
opiekujących się starszymi osobami zależnymi, spotkania poświęcone
tematyce prawnej skierowane dla osób np. z sytuacją zadłużenia, młodzieży z
trudnościami w nauce, seniorów poświęcone tematyce bezpieczeństwa, mam
z małymi dziećmi / spotkania i warsztaty rękodzielnicze, wieczory filozoficznopoetyckie dla młodzieży, Otwarta Wigilia w MAM / opracowanie projektu
aranżacji wnętrza i wyposażenia MAM, wspólnie z mieszkańcami oraz
zespołem projektowym, wykonane zostały prace związane z dostosowaniem i
urządzeniem wnętrza.

REZULTATY:
ILOŚCIOWE /
 62 osoby objęte wsparciem
 2 JST objęte wsparciem
 2 Centra Społecznościowe
 Wizyta studyjna
 12 dni szkoleniowych
 126,5 godzin wolontariatu
JAKOŚCIOWE / informacja o osiągniętych wskaźnikach zostanie podana po zakończeniu
projektu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
w 2019 ROKU
o DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA
Prowadzenie biura rachunkowego dla organizacji pozarządowych bez doradztwa
podatkowego.
o DORADZTWO / KONSULTACJE
Gmina Skawina: przegląd obowiązujących dokumentów strategicznych oraz
realizowanych polityk sektorowych wraz z opracowaniem analizy kontekstu

22 | S t r o n a

Fundacja BIS
sprawozdanie 2019
makroekonomicznego gminy (analiza PESTEL); Strategia Rozwoju - udział w
procesie tworzenia strategii - zarzadzanie projektem, spotkania z mieszkańcami,
warsztaty branżowe, konsultacje i przygotowanie ankiety, przygotowanie planu
komunikacji i materiałów promocyjnych.
Gmina Wiśniowa: opracowanie założeń do dokumentacji aplikacyjnej dla zadania
utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Bielsko-Biała: plan komunikacji, projekt materiałów promocyjnych oraz wsparcie
eksperckie w przygotowaniu procesu diagnostycznego.
UMWM: wsparcie eksperckie, w trakcie spotkań dla organizacji pozarządowych z
małopolski, związane z rozliczaniem podatku VAT w projektach.
o POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Wykład i ćwiczenia dla studentów Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie pn. Spółka z o.o. jako podmiot ES.
Przeprowadzenie szkolenia dla członków Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności
Terenowej z Gdyni, pn. Projekt krok po kroku.
Organizacja wizyty studyjnej oraz spotkań sieciujących dla skawińskich NGO.
o BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Katowice - Miasto Ogrodów - przeprowadzenie procesu konsultacyjnego, zbadanie
potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców Domu Kultury czyli mieszkańców
dzielnic: osiedla Witosa i osiedla Paderewskiego. Podsumowanie procesu
konsultacyjnego wraz z wynikami diagnozy, wnioskami i rekomendacjami.
Gmina Czernichów: diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze gminy.
o ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Gmina Skawina: prowadzenie dnia oraz sesji integracyjnej dla skawińskich NGO;
prowadzenie spotkania Burmistrza z ludźmi biznesu; organizacja Dnia Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS) w Skawinie.
Powiat Krakowski: zorganizowanie V Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Krakowskiego.
Powiat Chrzanowski: zorganizowanie konferencji Źródła Finansowania Działalności
Statutowej.
o

PROWADZENIE
CENTRUM
WSPÓŁPRACY
Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI z terenu Gminy Skawina. W ramach CENTRUM odbyły się
dyżury informacyjne, doradztwo ogólne dla NGO w Skawinie oraz konsultacje
wniosków projektowych; konsultacje księgowe; konsultacje prawne, prowadzono
mentoring dla skawińskich organizacji, publikowano posty na FB dotyczące działań
Centrum oraz udzielono wsparcia przy organizacji Dnia Organizacji Pozarządowych i
Inicjatyw Społecznych (DOPIS) w Skawinie, przygotowanie stoisk organizacji,
opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej #Młodzi z inicjatywą, częściowo
prowadzenie imprezy.
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