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I. CELE DZIAŁANIA
BORIS jest organizacją pozarządową, która wspiera aktywność obywatelską – w tym
organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra
publicznego.
Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów
społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w
społeczeństwie.
Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo,
konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

II. WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jednym z głównych zadań realizowanych przez BORIS jest wpieranie rozwoju organizacji
pozarządowych. W wyniku prowadzonych przez BORIS konsultacji, szkoleń, działalności
informacyjnej oraz innowacyjnych programów w wielu lokalnych społecznościach organizacje
pozarządowe coraz lepiej odpowiadają na potrzeby swojego otoczenia oraz opracowują
programy będące wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i dla całej społeczności lokalnej.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Jest bezpośrednią kontynuacją działań Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej i
odpowiedzią na wypracowany przez władze miasta i organizacje Program Rozwoju
Współpracy m.st Warszawa z organizacjami pozarządowymi do roku 2020 (PRW).
STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH to kompleksowa
oferta usług i produktów nastawionych na rozwój organizacji pozarządowych oraz pomoc w
ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem m. st. Warszawy. Oferta jest
całkowicie bezpłatna dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy oraz dla
osób zainteresowanych utworzenie organizacji.
Kompozycja przygotowanych działań jest odpowiedzią na potrzeby warszawskiego sektora
pozarządowego uwidocznione w Programie Rozwoju Współpracy m.st Warszawy i Organizacji
Pozarządowych oraz w badaniach III sektora prowadzonych przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor
Adresatami zadania są przede wszystkim warszawskie organizacje pozarządowe, ale także
urzędnicy miejscy współpracujący z organizacjami oraz osoby, które chcą założyć organizację
pozarządową.
Zaplanowana zmiana w zakresie potrzeb III sektora przedstawiona została za pomocą 5
celów ogólnych:
1. Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego.
2. Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi.
3. Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych.
4. Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji
pozarządowych i form współpracy z nimi.
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5. Promocja sektora społecznego, w tym działań
warszawskich, ciekawych inicjatyw społecznych.

poszczególnych

organizacji

Osiągniecie ww. nastąpi w wyniku realizacji zadań merytorycznych:
• Prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
• Organizowanie szkoleń i seminariów
• Prowadzenie Inkubatora dla organizacji pozarządowych
• Organizowanie wsparcia indywidualnego dostosowanego do potrzeb liderek i liderów
organizacji pozarządowych
• Prowadzenie portalu dla warszawskich organizacji pozarządowych
• Udostepnienie pomieszczeń na działania merytoryczne organizacji
Skala działań i rezultaty projektu uwzględniają wskaźniki z PRW i nastawione są na
wprowadzenie konkretnych i mierzalnych zmian.
Projekt jest realizowany przez 4 doświadczone warszawskie organizacje wspierające:
• Stowarzyszenie BORIS (lidera)
• Stowarzyszenie KLON/JAWOR
• Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna,
• Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
Forma realizacji to wieloletnia umowa – oferta wspólna z Centrum Komunikacji Społecznej
m.st Warszawa.
Zrealizowane zadania i osiągnięte rezultaty SCWO w 2019 r.
Rezultaty twarde:
- 504/1055 niepowtarzających się organizacji/ osób skorzystało ze wsparcia
- 7680 godzin dostępności konsultantów
- 397 godzin porad prawnych
- 340 godzin porad księgowych
- 299,5 godzin pozostałych porad specjalistycznych
- 29 dni szkoleniowych w 2019 roku
- 495 osób uczestniczących w szkoleniach
- 38 seminariów
- 596 osób uczestniczących w seminariach
- 6 spotkań specjalistycznych
- 1 Inkubator dla organizacji pozarządowych
- 1 Szkoła Przedsiębiorczości
- 1 Coaching długofalowe wsparcie rozwoju organizacji
- 1 Akademia Zarządzania Finansami
- 115 940 odsłon serwisu warszawa.ngo.pl miesięcznie
- 3038 skrzynek do których trafił newsletter
- 4673 informacje opublikowane w serwisie warszawa.ngo.pl
- 1 aktualizacja spisu (bazy ) organizacji - 7 miejsc coworkingowych z zapleczem biurowym
udostępnionych organizacjom w 2019 roku
- 5 sal z zapleczem organizacyjnym udostępnionych organizacjom
Rezultaty miękkie;
Wszystkie obliczone wskaźniki przekraczają poziom zakładany, z czego większość w sposób
znaczący. Ogólnie
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beneficjenci ocenili usługi SCWO bardzo wysoko.
Zdecydowana większość odbiorców zwiększyła swoją wiedzę i kompetencje oraz zmniejszyła
problemy w swojej organizacji dzięki usługom Centrum.
Wskaźniki za 2019 rok wskazują, że spełniane są zakładane rezultaty SCWO.
1. Nastąpiła poprawa jakości i efektywności dialogu obywatelskiego
- 12% organizacji korzystających ze wsparcia SCWO zaangażowało się w prace KDS i/lub
FKDS.(planowane 5%)
- 99% osób biorących udział we wspólnych szkoleniach urząd - NGO na temat kwestii
formalnoprawnych związanych z realizacją projektów zwiększyło swoją wiedzę w tym
zakresie. (planowane 80%)
2. Rozwiną się formy współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi.
- 100% osób które brały we wsparciu nakierowanym na zwiększenie wiedzy o możliwości
współpracy finansowej z Miastem zwiększyło swoją wiedzę w tym obszarze. (planowane
80%)
- 44% osób korzystających z porad, konsultacji, szkoleń dotyczących przygotowania
wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów we współpracy z Miastem złoży choć jeden
poprawnie przygotowany wniosek o dofinansowanie w otwartym konkursie ofert, w ramach
małych grantów lub z własnej inicjatywy. (Planowane 40%)
3. Nastąpi wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie
prowadzonych działań.
- 99% osób korzystających z działań edukacyjnych SCWO zwiększyło wiedzę w zakresie
tematu, którego dotyczyła konsultacja/porada/ szkolenie etc. (planowane 90%)
- 90% przedstawicieli organizacji, które skorzystały ze wsparcia SCWO, zadeklarowało, że
jest ono odpowiednie do ich potrzeb. (planowane 70%)
- 100% organizacji uczestniczących we wsparciu dotyczącym merytorycznych obszarów
działalności (branż) zadeklaruje wzrost swoich kompetencji. (planowane 50%)
- 82 % przedstawicieli organizacji, które skorzystały ze wsparcia, zadeklaruje, że dzięki
wsparciu zmniejszyły się trudności w funkcjonowaniu organizacji (planowane 30%)
- 88% urzędników, korzystających ze wsparcia edukacyjnego SCWO, zwiększy swoją wiedzę
o organizacjach pozarządowych. (planowane 50%)
- 100% osób uczestniczących w szkoleniach/seminariach./ konsultacjach z zakresu procedur
prawnych, struktury i specyfiki działania instytucji samorządowych zwiększyło swoją wiedzę
w tym zakresie (planowane 80%)
4. Wypromowanie działań i ciekawych inicjatyw warszawskich organizacji oraz dobrych
praktyk współpracy organizacji z Miastem.
- O 89% wzrosła liczba inicjatyw w Mapie Społecznych Miejsc Warszawy (planowane 5%)
- 175 informacji w 2019 roku z działu publicystyka w serwisie warszawa.ngo.pl (planowane
60)
PRZEBIEG PROJEKTU MOŻNA ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO W SERWISIE
ORAZ NA Fb.

WARSZAWA.NGO.PL
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Wsparcie rozwoju Partnerstw Lokalnych w Warszawie
Metodologia budowania takich sieci współpracy została opracowana na podstawie dekady
aktywności BORIS w wielu miejscowościach województwa mazowieckiego przy animowaniu i
wspieraniu rozwoju Partnerstw Lokalnych. Dzieląc się tymi doświadczeniami podczas spotkań
i seminariów, BORIS napotkał życzliwe zainteresowanie wybranych dzielnic warszawskich,
przede wszystkim ze strony Mokotowa. To w tej części Warszawy, dzięki wspierającej
postawie władz i pracowników Urzędu Dzielnicy oraz grupie znanych w środowisku liderów i
organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców, powstało początkowo jedno
Partnerstwo Lokalne („Moje Sielce” 2009r.), a następnie 4 kolejne. Zainspirowane
powodzeniem tej grupy, do kształtującej się sieci dołączyły wkrótce kolejne dzielnice, m.in.
Żoliborz, Wola, Śródmieście. Od 2008 roku Stowarzyszenie BORIS intensywnie wspiera
rozwój Warszawskiej Sieci Partnerstw Lokalnych poprzez animację, organizację szkoleń,
spotkań edukacyjnych, seminariów, wyjazdów studyjnych, mentoringu i superwizji,
prowadzenie badań i korzystanie z mediów społecznościowych. BORIS rozwija Partnerstwa
Lokalne w Warszawie przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum
Komunikacji Społecznej.
Warszawską Sieć Partnerstw Lokalnych tworzą obecnie:
•
Koalicja na Rzecz Ochoty
•
Partnerstwo Moje Wierzbno na Mokotowie
•
Partnerstwo Moje Sielce na Mokotowie
•
Partnerstwo Mój Służewiec na Mokotowie
•
Partnerstwo Nasze Stegny na Mokotowie
•
Partnerstwo Siekierki Reaktywacja na Mokotowie
•
Partnerstwo Stary Mokotów
•
Partnerstwo dla Zatrasia-Rudawki „Nasz Żoliborz IV”
•
Partnerstwo Marymont – Kaskada na Żoliborzu
•
Partnerstwo Żoliborz Oficerski
•
Partnerstwo Sady Żoliborskie
•
Partnerstwo Młyn na Woli
•
Partnerstwo Przepis na Muranów na Śródmieściu
•
Partnerstwo na Targówku
•
Partnerstwo Otwarty Jazdów na Śródmieściu
•
Partnerstwo Włochy
•
Grupa inicjatywna Bemowo
Niektóre partnerstwa podpisują deklaracje partnerskie, inne wolą działać nieformalnie w
oparciu o wspólnie ustalone zasady i plany. Zawsze funkcjonują bardziej zaangażowane w
planowanie osoby, które tworzą zespoły koordynacyjne. Towarzysząc im w działaniach oraz
wspierając ich rozwój i nabywanie doświadczeń związanych z zarządzaniem zespołami
zadaniowymi, BORIS intensywnie promuje założenia koncepcji rozwoju społeczności lokalnej.
Najwięcej spośród 18 partnerstw uczestniczących w Warszawskiej Sieci działa na obszarze
jednego osiedla, ale są też grupy dzielnicowe czy tematyczne. Partnerstwa, tworzone przez
przedstawicieli instytucji publicznych (urzędy, szkoły, OPS, kuratorzy, policja, straż miejska,
biblioteki, przedszkola), organizacji obywatelskich (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe,
grupy mieszkańców, wspólnoty, parafie) i przedsiębiorców (restauratorzy, kupcy) oraz
mieszkańców diagnozują lokalne potrzeby i poszukują możliwości ich wspólnego
rozwiązywania. Partnerstwa wykorzystują lokalne zasoby tworząc synergię na rzecz rozwoju
danego terenu, czy tematu. Bazowym założeniem jest ich wielosektorowość i korzystanie z
różnorodności potencjałów.
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Partnerstwa lokalne realizują różnorodne projekty:
- Festyny rodzinne, imprezy kulturalne i sportowe
- Wsparcie tworzenia nowych form oparcia społecznego i aktywizacji (świetlice, kluby, domy
sąsiedzkie)
- Realizowanie projektów dla różnych grup wiekowych i środowisk (m.in. młodzieży,
seniorów, rodzin, osób z niepełnosprawnościami)
- Koordynowanie akcji i projektów obywatelskich
- Praca nad strategią rozwiązywania problemów społecznych i rewitalizacją społeczną
Wsparcie mentoringowe i superwizyjne
Praca Partnerstw była wspierana przez zespół BORIS w 2019 roku poprzez mentoring oraz
superwizję obejmując liderów Partnerstw oraz Zespoły Koordynacyjne, a także całe grupy
partnerskie.
Prace mentorów i superwizorów BORIS skupiają się na zespołach koordynacyjnych oraz ich
liderach. Podczas indywidualnych lub grupowych spotkań mentorzy / superwizorzy
wspomagają liderów i członków zespołów koordynacyjnych rozwijać ich kompetencje,
szczególnie w obszarze zarządzania grupami zadaniowymi, a także pomagają w
zaplanowaniu i realizacji ścieżki rozwoju partnerstwa, pomoc w przejściu sytuacji
kryzysowych, pozyskiwanie członków i włączenie do działań, wsparcie w podjęciu większych
zobowiązań i funkcji zarządczo-koordynacyjnych.
Wsparcie mentoringowe i superwizyjne rozumiemy jako systematyczne, rozwojowe wsparcie
osób pracujących z ludźmi, na rzecz zmiany społecznej. Liderzy i liderki partnerstw, osoby
koordynujące pracę partnerstw, mają wiele wyzwań, związanych zarówno z merytoryką (jak
angażować mieszkańców, jak prowadzić lokalną politykę społeczną itd.), jak i metodologią
pracy (np. dbanie o komunikację w grupie, rozwiązywanie konfliktów), często dla nich
nowych. Potrzebują towarzyszenia w swoich zmaganiach, wsparcia w rozwoju kompetencji,
wzmacniania w eksperymentowaniu. Głównym przedmiotem pracy jest wzmacnianie
kompetencji. Pracujemy poprzez twórczy dialog, konstruktywną informację zwrotną, rzetelną
diagnozę, proces refleksji nad doświadczeniem, projektowanie realnych zmian. Ważne są dla
nas empowerment i usamodzielnianie.
W 2019 roku w ramach mentoringu dla partnerstw odbyło się ponad 120 spotkań oraz 8
spotkań superwizyjnych wspierających liderów, zespoły koordynacyjne oraz całe grupy
partnerskie.

Partnerstwo Lokalne dla rewitalizacji społecznej na Osiedlu Kamionek
Projekt został zaplanowany na dwa lata realizacji, rozpoczął się 1.03. 2019. Dzięki jego
realizacji, na warszawskim Kamionku w 2019 roku nastąpił wzrost współpracy pomiędzy
blisko 20 podmiotami - instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi
przedsiębiorcami i mieszkańcami zainteresowanymi wspólną pracą na rzecz rozwoju osiedla.
Wskazuje na to liczna obecność osób podczas kilku spotkań plenarnych oraz szkoleń, a także
udział licznej grupy organizatorów Pierwszej Choinki Sąsiedzkiej na Kamionku i warsztatów
ozdób choinkowych w grudniu 2019 r.
Rezultatem realizacji projektu w 2019 r było zawiązanie się Partnerstwa Lokalnego "Nasz
Kamionek",
funkcjonującego na rzecz osiedla Kamionek, łączącego różne podmioty i środowiska
(publiczne, społeczne,
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biznesowe, mieszkańców) we wspólnej pracy dla rozwoju społecznego tego terenu.
(Partnerstwo to ma swoje logo - znak graficzny, pod którym to szyldem oba wspomniane
wydarzenia zostały zorganizowane.
Dzięki realizacji projektu w 2019 r osiągnięte zostały poniższe rezultaty przyczyniające się do
zaistnienia
rezultatu głównego:
I. SPOTKANIA PARTNERSTWA
- 3 spotkania plenarne Partnerstwa, ok. 20 osób uczestniczących w 2019 r.
II. SEMINARIA
Pierwsze seminarium zorganizowane zostało jako inaugurujące proces tworzenia Partnerstwa
Lokalnego na terenie Osiedla Kamionek.
- 1 seminarium, 16 osób uczestniczących w seminarium w 2019 r.
III. SZKOLENIA
Szkolenia były odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony Partnerstwa Lokalnego. Dotyczyły
m.in. umiejętności wspólnego działania partnerstwa, zarządzania, planowania działań.
- 2 moduły szkoleniowe, 8 godzin zajęć dydaktycznych, ok. 20 osób uczestniczących w
szkoleniach w 2019 r.
IV. WYDARZENIA PARTNERSKIE
Wydarzenia organizowane przez Partnerstwo Lokalne skierowane były do mieszkańców
danego terenu (zarówno w formule otwartej, jak i poprzez instytucje). Miały na celu
integrację, wsparcie kapitału społecznego lokalnych wspólnot. Były one też wspierane ze
strony BORIS: animatora i liderki społecznościowej, oraz finansowo poprzez zakup
materiałów i usług.
- 2 wydarzenia partnerskie przeprowadzone w 2019 r.
- wparcie (w tym finansowe) 2 wydarzeń organizowanych przez Partnerstwo Lokalne
V. ZAANGAŻOWANIE ANIMATORA/ANIMATORÓW PARTNERSTW ORAZ LOKALNEGO
LIDERA/LIDERÓW SPOŁECZNOŚCIOWEGO
Kluczową rolę merytoryczną w projekcie pełni zaangażowanie animatora partnerstwa, a
także lokalnej liderki społecznościowej - osoby mieszkającej na terenie osiedla Kamionek,
których rolą jest upowszechnianie idei Partnerstwa wśród potencjalnych partnerów i w
lokalnej społeczności, wzmacnianie Partnerstwa i jego partnerów.
- przepracowanie łącznie 230 godzin w 2019 r przez animatora i liderkę społecznościową na
rzecz lokalnej społeczności w formule spotkań z osobami, grupami, środowiskami
VI. SPOTKANIA ROBOCZE Z POSZCZEGÓLNYMI PARTNERAMI/GRUPAMI/AKTORAMI
LOKALNYMI I/LUB ZESPOŁEM KOORDYNACYJNYM PARTNERSTWA
Praca nad powstaniem i rozwojem Partnerstwa realizowana była poprzez robocze,
indywidualne spotkania z różnymi partnerami/grupami/aktorami lokalnymi i/lub członkami
Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa.
- organizacja ok. 25 spotkań z poszczególnymi partnerami/grupami/aktorami lokalnymi i/lub
członkami Zespołu Koordynacyjnego.
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III. PARTNERSKIE MAZOWSZE

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu
BORIS jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która od wielu lat realizuje z
powodzeniem programy wspierające rozwój Mazowsza.
BORIS realizuje wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw
Społecznych (PS) od 2008 roku. Od marca 2016 roku współprowadzmy dwa akredytowane
na Mazowsze Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Odbywa się to w ramach 2 partnerstw:
- OWES FISE (lider), FRSO i BORIS (partnerzy) prowadzący działania w subregionach:
warszawskim i warszawsko-wschodnim, a od kwietnia 2019 – także w nowym, okrojonym
warszawsko –zachodnim;
- LOWES: OWES BORIS (lider), FISE (partner) prowadzący działania w subregionie
warszawsko-zachodnim do końca marca 2019, zaś od kwietnia 2019 r., w wyniku zmiany
podziału granic subregionów – w nowopowstałym subregionie żyrardowskim, a także w
subregionie warszawsko-wschodnim.
Jako akredytowane OWESy corocznie podlegamy monitoringowi i/lub audytom prowadzonym
przez podmioty zewnętrzne na zlecenie MRPiPS, i przechodzimy je z sukcesami.
W ramach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oferujemy szerokie, kompleksowe
wsparcie merytoryczne (m.in. specjalistyczne szkolenia, doradztwo) środowiskom
zainteresowanym działaniem na rzecz ekonomii społecznej oraz możliwość skorzystania ze
wsparcia finansowego dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot
ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Pomagamy samorządom
chcącym wspierać podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne poprzez
stosowanie klauzul społecznych, a także przedsiębiorcom sektora prywatnego chcącym
nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.
Usługi oferowane przez OWESy są nakierowane na tworzenie miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz
na wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionów objętych działaniami.
Działania LOWES są prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i dostępności oraz
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy akredytacji OWES.
Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców.
W 2019 r działania OWES były współfinansowane ze środków publicznych, w ramach
następujących projektów:

a) Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st.
Warszawa i warszawsko-wschodni
Cel główny: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka
popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy o
120 w istniejących i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących
PES/PS w okresie 36 miesięcy w subregionach m.st. Warszawa i warszawsko-wschodni
Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019
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Źródło finansowania: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 20142020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.3
Rozwój ekonomii społecznej.
Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Działania:
Zad 1. Wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy w subregionach m.st. Warszawa
i warszawsko-wschodni
Zad 2. Wsparcie finansowe w subregionie warszawsko-zachodnim
Rezultaty osiągnięte do 28.02.2019 – Stowarzyszenie BORIS; wszystkie zakładane rezultaty
zostały osiągnięte, a projekt zakończony i rozliczony
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 8
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 49
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
-47
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wparciem w
programie (PEFS) ( PEFS) - 121
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej- 31
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej
16
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu –
40
Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw ekonomii społecznej objętych wsparciem – 0.03
Kontynuacją ww. projektu jest
b) Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st.
Warszawa, warszawsko – wschodni, warszawsko – zachodni
Cel główny: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka
popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy o
74 w istniejących i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących
PES/PS w okresie 36 miesięcy w subregionach m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim i
warszawsko – zachodnim.
Okres realizacji: 01.03.2019-28.02.2022
Źródło finansowania: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 20142020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.3
Rozwój ekonomii społecznej.
Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Działania:

9

Zad 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (w tym
tworzenie miejsc pracy) w podr. m.st. Warszawa
Zad 2. Wsparcie merytoryczne i finansowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (w tym
tworzenie miejsc pracy) w podr. warszawsko-wschodnim
Zad 3. Zad 1. Wsparcie merytoryczne i finansowe na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (w
tym tworzenie miejsc pracy) w podr. warszawsko-zachodnim
Rezultaty osiągnięte do 31.12.2019 – Stowarzyszenie BORIS
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 0
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 18
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych - 4
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wparciem w
programie (PEFS) ( PEFS) - 13
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej- 10
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 6

c) Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
warszawsko-zachodnim
Cel główny: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka
popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy o
60 w istniejących i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących
PES/PS w okresie 36 miesięcy w subregionie warszawsko-zachodnim.
Okres realizacji: 01.03.2016-31.03.2019
Źródło finansowania: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 20142020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.3
Rozwój ekonomii społecznej.
Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Działania:
Zad 1. Wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy w subregionie warszawskozachodnim
Zad 2. Wsparcie finansowe w subregionie warszawsko-zachodnim
Rezultaty osiągnięte do 31.03.2019 r – Stowarzyszenie BORIS; wszystkie rezultaty zostały
osiągnięte, a projekt zakończony i rozliczony.
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 9
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - 48
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 37
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wparciem w
programie (PEFS) ( PEFS)
- 136
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Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej - 17
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej - 17
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu –
38
Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw ekonomii społecznej objętych wsparciem – 0.1
Kontynuacją ww. projektu jest
d) Projekt: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
żyrardowskim
Cel: zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych
przez nie działań w okresie 36 miesięcy w subregionie żyrardowskim (powiaty: żyrardowski,
sochaczewski, grójecki).
Okres realizacji: 01.04.2019-31.03.2022
Źródło finansowania: projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014- 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i
walki z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej. Wartość projektu: 723 502,50
zł; finansowanie z UE 578 802 zł na lata 2019-2022.
Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS = lider, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych partner
Działania:
Ze względu na specyfikę subregionu (niewielka liczba istniejących przedsiębiorstw
społecznych) w projekcie są rozbudowane działania animacyjne skierowane na tworzenie
lokalnych koalicji i przyjaznego otoczenia na rzecz ekonomii społecznej z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego.
Stowarzyszenie BORIS jest odpowiedzialne za działania animacyjne, wsparcie inkubacyjne,
biznesowe (szkolenia, doradztwo dla istniejących i nowopowstałych PES/PS w subregionie),
zaś FISE odpowiada za udzielanie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy
(dotacje, pomostówki).
W projekcie, w 2022 r zostaną osiągnięte wskaźniki:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wparciem: 27 (w
2019 zrealizowano: 3)
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej: 4 (w 2019 zrealizowano: 1)
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES: 2
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 15
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej: 4 (w 2019 zrealizowano: 2)
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych: 9
Uzupełnieniem działań OWES w subregionie żyrardowskim jest:
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e) Projekt: Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Żyrardowie
Cel: wsparcie sektora ekonomii społecznej na terenie trzech powiatów województwa
mazowieckiego: powiatu żyrardowskiego, grójeckiego i sochaczewskiego (tzw. subregion
żyrardowski
Okres realizacji: 20.05.2019-31.12.2021
Źródło finansowania: zadanie publiczne współfinasowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. (Konkurs ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej)
Realizator: Stowarzyszenie BORIS - samodzielnie
Wskaźniki produktu osiągnięte w 2019 r.
• 2 spotkania lokalne na rzecz upowszechniania wiedzy nt ekonomii społecznej i jej rol
iw rozwoju społecznym oraz na rzecz budowania lokalnej współpracy wokół ekonomii
społecznej (z planowanych 9 w całym zadaniu). W spotkaniach wzięło udział ok. 115
osób
• 2 dwudniowe wizyty studyjne (z planowanych 6 w całym zadaniu) – udział brało 10
przedstawicieli PES do wioski garncarskiej w Kamionce (woj. warmińsko-mazurskie)
oraz 20 przedstawicieli JST z powiatu żyrardowskiego, zamierzający utworzyć
spółdzielnię socjalną osób prawnych o podobnym profilu działalności pojechało do
Drobina (woj. mazowieckie), do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług
Środowiskowych";
• 101 godz. doradztwa (głównie prawne, RODO, księgowe, fundraisingowe i
marketingowe), coachingu, superwizji dla PES (z planowanych 320 godz. w całym
zadaniu) oraz sfinansowanie: usług szkoleń dla pracowników PES (1198,5 godzin) i
usługi opracowania strony internetowej. Udzielane wsparcie miało charakter
stacjonarny oraz zdalny (mail, telefon, e-learning);
• 5 szkoleń dla PES (26 godz.) (z planowanych 6 szkoleń dla PES -48 godz. w całym
zadaniu). Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. ekonomizacji kół gospodyń wiejskich, w
tym zapisów statutowych, możliwości prowadzenia działalności zarobkowej,
opracowywania oferty kół, marketingu, promocji, prowadzenia finansów i
księgowości, rozliczeń kół gospodyń. W szkoleniach wzięło udział łącznie 55 osób;
• 2 spotkania sieciujące dla PES (z planowanych 6 w całym zadaniu) – w Żyrardowie,
uczestniczyło ok. 50 osób
• 1 seminarium dla podmiotów reintegracji społecznej (z planowanego 1 w całym
zadaniu) – udział wzięło 21 osób. Wystąpienie eksperta było poświęcone modelowi
kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawione zostało
również podsumowanie dotychczasowych prac i planu prac powiatu Żyrardowskiego
nad strategią powiatu, w której będą wymienione konkretne narzędzia i działania w
obszarze ekonomii społecznej i solidarnej
• 34 godz. doradztwa, coachingu, superwizji dla JST (z planowanych 83 w całym
zadaniu) - uczestniczyło w nim 6 JST. Długofalowo wspieraliśmy powiat Żyrardowski
(oraz wchodzące w jego skład gminy: Puszcza Mariańska, Radziejowice, Miasto
Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki) w pracy and 5-letnią strategią rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie, której elementem będzie wpisanie ekonomii
społecznej do polityk publicznych. Równolegle, wspieraliśmy instytucje pomocowe
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•

•

oraz reintegracyjne z powiatu żyrardowskiego w utworzeniu i pracach Forum
Organizacji Pomocowych służące współpracy, wymianie doświadczeń, wiedzy i
pomysłów na rzecz wspierania osób dotkniętych wykluczeniem w powiecie.
1 konferencja upowszechniająca (z planowanej 1 w całym zadaniu). W listopadzie
2019 r. w Sochaczewie zorganizowaliśmy, we współpracy z Porozumieniem
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego oraz MCPS, konferencję pt.
Model współpracy JST z NGO. Celem konferencji było promowanie idei ES oraz
współpracy JST z PES, także w zakresie ES. W konferencji wzięły udział 33 osoby.
3 obecności na wydarzeniach lokalnych (z planowanych 9 w całym zadaniu).

Rezultaty jakościowe osiągnięte w 2019 r.
• co najmniej 152 osoby zwiększyło swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej (z
planowanych 177 osób w całym zadaniu) – nie wszystkie osoby wpisywały się na listy
obecności na kilkudziesięcioosobowych wydarzeniach takich jak spotkanie sieciujące
czy spotkanie upowszechniające ideę ES –stąd nieprecyzyjna liczba
• Liderzy/liderki z 5 organizacji pozarządowych wzmacniało i nadal są w procesie
wzmacniania swoich kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania organizacją
pozarządową, przyczyniającą się do stabilności organizacji (z planowanych 6 w całym
zadaniu)
• 4 PES są w trakcie przygotowań do podjęcia lub rozwinięcia działalności ekonomicznej
w swojej organizacji – praca będzie kontynuowana w 2020 r (z planowanych 6 PES w
całym zadaniu)
• Przedstawiciele 6 jednostek samorządu terytorialnego zwiększali swoją wiedzę z
zakresu zlecania usług PES, w tym ze stosowania klauzul społecznych (z 4
planowanych w całym zdaniu)
• 6 osób z kadry OWES BORIS FISE profesjonalizuje swoje działania w terenie
(doradztwo, monitoring, spotkania, itp.) poprzez dostęp do wysokiej jakości sprzętu
mobilnego (z 6 planowanych w całym zadaniu)
Kampania informacyjna dot. ekonomii społecznej #WLASNIEPOTO
W wyniku współpracy z Organizacjami prowadzącymi OWESy na Mazowszu oraz
MCPS doszliśmy do wniosku, że wartościowsze będzie połączenie sił – tj. utworzenie
jednej, spójnej kampanii dla całego województwa mazowieckiego. W tym celu, wraz z
5 podmiotami prowadzącymi OWES-y na Mazowszu, zawarliśmy wspólną umowę z
wykonawcą i dołączyliśmy budżet z niniejszego zadania oraz analogicznego naszego
zadania dla subregionu warszawsko-wschodniego ,współfinansowanego ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego, do puli finansowej, utworzonej przez te
organizacje. Kampania powstawała przy wsparciu merytorycznym MCPS. W wyniku
tej współpracy powstały: spot audio do radia, 2 spoty video (15 i 30 sekund z
przeznaczeniem do internetu) z udziałem Artura Barcisia. Produkcję spotów
poprzedzał etap wspólnego opracowania strategii kampanii medialnej: grup
odbiorczych, hasła kampanii, hashtagu, informacji prasowej, strony www kampanii
(grafika, teksty, struktura). Rozszerzenie kampanii o etap opracowania ogólnej
strategii promowania ekonomii społecznej na Mazowszu było niezbędne do
efektywnego wykorzystania spotów promujących ES i zapewnienie spójności
wizerunkowej podejmowanych działań promocyjnych. Wartością dodaną działania
było zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami prowadzącymi mazowieckie
OWES-y oraz MCPS.
Analogiczne działania, uzupełniające względem projektów współfinansowanych z
EFS, prowadzimy w subregionie warszawsko-wschodnim:
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f) Projekt: Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Rozwój Ekonomii Społecznej
w Subregionie warszawsko – wschodnim
Cel: wsparcie sektora ekonomii społecznej na terenie na terenie czterech powiatów
województwa mazowieckiego: powiatu wołomińskiego, legionowskiego, mińskiego,
otwockiego (tzw. subregion warszawsko -wschodni)
Okres realizacji: 20.05.2019-31.12.2021
Źródło finansowania: zadanie publiczne współfinasowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. (Konkurs ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej)
Realizator: Stowarzyszenie BORIS – samodzielnie
Wszystkie działania realizowane w 2019 roku , m.in. doradztwo, seminaria, praca
specjalistki ds. rozwoju regionalnego itp. przyczyniły się do realizacji celu głównego
projektu. Osobami uczestniczącymi we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach
projektu w 2019 roku były osoby reprezentujące mieszkańców, samorządy PES, PS z
wskazanego terenu. Wszystkie te środowiska były związane bądź bezpośrednio z sektorem
ekonomii społecznej, bądź stanowiły otoczenie sprzyjające na danym terenie rozwojowi
ekonomii społecznej.
W projekcie przyjęto metodologię pracy tzw. kuli śniegowej. Oznacza to, że w
2019 roku działania były sfokusowane na uaktywnienie dwóch powiatów:
legionowskiego i wołomińskiego. Zainicjowane tu działania będą kontynuowane
w kolejnych latach. W roku 2020 nacisk zostanie położony na kolejne dwa
powiaty: miński i otwocki. Ostateczny stopień wsparcia rozwoju sektora ekonomii
społecznej na terenie subregionu wschodnio-warszawskiego będzie badany w II połowie
2021 roku.
Cele szczegółowe zapisane w projekcie to:
•
rozwój i ekonomizacja istniejących na terenie Subregionu podmiotów
ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) – (minimum 15)
Do realizacji tego celu w 2019 r przyczyniły się m.in. takie działania podejmowane w
ramach projektu jak zorganizowanie m.in.:
− 226 godz. doradztwa, coachingu, superwizji z zakresu rozwoju organizacji (m.in.
prawne, biznesowe, księgowe, zarządzania organizacją i wymogów formalnych,
zatrudniania os. z niepełnosprawnością),
− 463 godzin szkoleń dla pracowników PES (sfinansowanie usług szkoleniowych),
− 1 usługi marketingowej dla 1 PES,
− 5 szkoleń (28 godz.) nt realizacja zadań publicznych przez PES – oferty, realizacja i
sprawozdawczość; źródła finansowania PES, ekonomizacja ngo, RODO. W
szkoleniach wzięło udział łącznie 90 osób
− 2 wizyty studyjne (40 osób),
− 2 spotkań sieciujących dla ok. 50 osób.
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Wsparciem w całym projekcie planowaliśmy objąć 15 PES/PS. W 2019 roku z projektu
skorzystało 60 PES/PS, z czego zindywidualizowanym wsparciem objęliśmy 4 PES.
•
wspieranie tworzenia nowych PES i PS
Do realizacji tego celu przyczyniały się działania realizowane w ramach wsparcia grupowego
dla mieszkańców oraz wsparcie indywidualne dla grup inicjatywnych mieszkańców, chcących
założyć PES. W tym obszarze zorganizowano m.in. spotkanie z mieszkańcami sołectwa
Jasienica, konsultacje bezpośrednie lub zdalne dla 4 grupy inicjatywnych. Jedna z nich
została objęta coachingiem – długofalowe wsparcie danej grupy w przygotowaniu jej do
założenia PES. Wsparcie wszystkich grup inicjatywnych oraz prace nad pozyskaniem
kolejnych grup w celu zainicjowania 9 PES będzie kontynuowane w 2020 i 2021 r.
•
upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Subregionu nt. idei ekonomii
społecznej
Cel ten realizowano poprzez spotkania z przedst.. różnych grup mieszkańców, udział w
wydarzeniach lokalnych. Do działań w tym obszarze zaliczyć można m.in. spotkanie w
Legionowie z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, spotkanie z słuchaczami UTW
w Tłuszczu, prowadzenie stoiska informacyjnego na dożynkach powiatowych w Tłuszczu.
•
wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych z zakresu dostępnych dla
samorządu mechanizmów wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej,
m.in. klauzul społecznych
W 2019 roku wsparciem długofalowym objęto 3 samorządy (z zakładanych docelowo 6).
Wsparcie to dotyczy przede wszystkim: założenia przez samorząd PS w powiecie
legionowskim, utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Tłuszcz jako
zadania zleconego PS (uruchomiono doradztwo w tym zakresie), opracowania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tłuszcz ze szczególnym
uwzględnieniem roli ekonomii społecznej, wspieranie w wypracowywaniu Modelu
współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego.
•
profesjonalizacja działań skierowanych do sektora ekonomii społecznej i
rozwój potencjału kadry OWES BORIS-FISE (6 osób).
W ramach tego celu zorganizowano:
− 2 wyjazdy rozwojowe w celu poznania dobrych praktyk OWES prowadzonych przez
ośrodki z całej Polski, i w celu zaplanowania działalności OWES na kolejne lata,
− 2 szkolenia (z zakresu animacji, z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami)
− konsultacje specjalistyczne z księgowości dla kadry OWES
Dodatkowo zakupiono sprzęt komputerowy ułatwiający pracę w terenie.
W okresie sprawozdawczym wsparciem zostało objętych co najmniej 260 osób (z co najmniej
444 osób planowanych w całym, 3-letnim zadaniu) oraz 60 PES/PS skorzystało ze wsparcia z
czego 4 zostało objęte długofalowym, zindywidualizowanym wsparciem (z planowych 15 w
całym projekcie).
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„Impuls – narzędzie wzmacniające kompetencje psychospołeczne osób
pracujących w sektorze przedsiębiorczości społecznej” - projekt ponadnarodowy
realizowany dzięki Grantowi otrzymanemu w ramach projektu „Ścieżki Współpracy –
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Czas trwania: maj 2019 – maj 2020
Wartość projektu: 75 272 PLN
Projekt stanowił ponadnarodowe rozszerzenie projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim. W 2019 roku obejmował wizytę studyjną
w Barcelonie badanie jakościowe i diagnozę sytuacji ES w Katalonii i na Mazowszu, w
kontekście sposobów włączania do zespołów ES osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. We współpracy z Partnerem z Hiszpanii, spółdzielnią Impulsem, pracowaliśmy
nad narzędziem w postaci praktycznego programu oraz scenariusza warsztatu, który
uwrażliwia osoby prowadzące PS oraz wzmacnia ich kompetencje psychospołeczne w
obszarze zarządzania.
Projekt będzie kontynuowany do maja 2020.

Projekt „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. –
testowanie modelu”
Projekt jest kontynuacją pracy nad Modelem środowiskowego wsparcia dorosłych osób z
niepełnosprawnością
intelektualną,
polegającą
na
testowaniu
modelu
w
środowisku/społeczności lokalnej.
Termin realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.03.2021 r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszeniem Tęcza, Uniwersytet Warszawski,
Stowarzyszenie HORYZONT oraz 8 samorządami: Gmina i Miasto Goleniów, Gmina i Miasto
Gdańsk, Powiat Olsztyński, Gmina Nidzica, Gmina i Miasto Elbląg, Gmina Suwałki, Starostwo
Powiatowe w Ostródzie, Powiat Jarosławski.
Cel główny projektu:
Poprawa jakości działań na rzecz 80 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
(OzNI) i zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez pilotażowe przetestowanie wypracowanego
w konkursie I etapu modelu środowiskowego wsparcia Bezpieczna przyszłość OzNI w 8
społecznościach lokalnych.
Cel realizowany będzie poprzez przetestowanie Modelu "Bezpieczna przyszłość osób z NI",
który stanowi całościowy plan z uwzględnienie ścieżki wsparcia na udane życie osoby z NI
działających w oparciu o 3 filary:
1.Osobistą sieć osoby z niepełnosprawnością intelektualną (krąg wsparcia osoby z NI).
2.Rozwój pasji, zainteresowań, aktywności społecznej i samodzielności OzNI.
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3.Zaplanowanie z rodziną i z OzNI zabezpieczenia przyszłości osoby z NI w tym: finansowe,
mieszkaniowe, zdrowotne, socjalne
Główne narzędzia Modelu to krąg wsparcia i plan na przyszłość dla OzNI.
Krąg to środowiskowy system wsparcia i opieki na który składają się osoby i instytucje
uczestniczące w codziennym życiu OzNI i od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego
życia np. wolontariusze, rodzina, specjaliści.

W 2019 r. w ramach projektu:
•
Zrekrutowaliśmy do udziału w projekcie 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną;
•
Zrekrutowaliśmy do udziału w projekcie 80 rodziców/opiekunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną;
•
Utworzyliśmy 80 kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną;
•
Powstało 8 lokalnych koalicji sojuszników;
•
Zrealizowaliśmy 24 szkolenia lokalne na temat Modelu oraz tworzenia koalicji
sojuszników w społeczności lokalnej dla 360 osób;
•
Zrealizowaliśmy 5 dwudniowych szkoleń centralnych dla kadry lokalnej z Modelu
Bezpieczna Przyszłość;
•
Zrealizowaliśmy 16 lokalnych seminariów edukacyjnych dla 240 osób;
•
Przeprowadziliśmy 420 godzin superwizji lokalnej dla specjalistów, sojuszników
lokalnych;
•
Przeprowadziliśmy 300 godzin doradztwa dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, rodziców, opiekunów, otoczenia;
•
Powstało narzędzie online do komunikacji w kręgach;
•
Powstała platforma edukacyjna www.kregiwsparcia.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Warszawskie Kręgi Wsparcia”
Jest to kontynuacja działań testowania Modelu Bezpieczna Przyszłość dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną w kolejnym środowisku – m.st. Warszawa.
Działanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Postaw na Nas, Stowarzyszeniem
TĘCZA, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Środowiskowym Domem Samopomocy Rydygiera.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości działań na rzecz 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
(OzNI) i zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez wdrażanie modelu środowiskowego
wsparcia Bezpieczna przyszłość OzNI w m.st Warszawa.
Cel realizowany będzie poprzez przetestowanie Modelu "Bezpieczna przyszłość osób z NI",
który stanowi całościowy plan z uwzględnienie ścieżki wsparcia na udane życie osoby z NI
działających w oparciu o 3 filary:
1.Osobistą sieć osoby z niepełnosprawnością intelektualną (krąg wsparcia osoby z NI).
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2.Rozwój pasji, zainteresowań, aktywności społecznej i samodzielności OzNI.
3.Zaplanowanie z rodziną i z OzNI zabezpieczenia przyszłości osoby z NI w tym: finansowe,
mieszkaniowe, zdrowotne, socjalne
Główne narzędzia Modelu to krąg wsparcia i plan na przyszłość dla OzNI.
Krąg to środowiskowy system wsparcia i opieki na który składają się osoby i instytucje
uczestniczące w codziennym życiu OzNI i od których zależy jakość jej obecnego i przyszłego
życia np. wolontariusze, rodzina, specjaliści.
Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji VALORES.

FIO Mazowsze Lokalnie
FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i
grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa
mazowieckiego. Realizowany jest przez 4 organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz
Współpracy, Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności
Lokalnej w Krzesku oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w
małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają
ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych
ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.
Program realizujemy w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu
państwa.
Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie,
który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego.
Działamy w obszarach:
1) zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;
2) animacji działań samopomocowych,
3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.
Podstawowe działania to:
1.
Organizacja konkursy grantowe
2.
Animacja i edukacja lokalnych społeczności w zakresie pozyskiwania środków,
współpracy z samorządem lokalnym, partycypacji społecznej i tworzenia organizacji
pozarządowych.
W 2019 r. :
•
w ramach działań animacyjno-edukacyjnych objęliśmy wsparciem 279 liderów i
liderek ze środowisk lokalnych;
•
dofinansowaliśmy 59 projektów (w postaci mikro dotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5
tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu)
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Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej
Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej zostało powołane w 2005 roku z
inicjatywy kilku mazowieckich OPS oraz BORIS. Celem Forum jest: podnoszenie poziomu i
doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w województwie mazowieckim;
wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z
zakresu pomocy społecznej; prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i
organizacji. Forum jest jednostką autonomiczną i nie posiada osobowości prawnej, a
Stowarzyszenie BORIS jest jego koordynatorem.
Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej liczy ponad 90 przedstawicieli OPS z
Mazowsza stanowiąc sieć wsparcia, możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na nurtujące
problemy. Jego obecny kształt jest wynikiem ciągłego udoskonalania pracy Forum i
wychodzenia naprzeciw potrzebom, które wypływają z codziennych spraw i problemów
pracowników socjalnych. Uczestników Forum łączy chęć podnoszenia poziomu i doskonalenia
pracy oraz kreślenia nowego obrazu pracownika socjalnego. Mazowieckie Forum Ośrodków
Pomocy Społecznej jest sukcesem wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej, tworzących to
nieformalne ciało, choć bez wątpienia istotną rolę pełni w pracy Forum wybrany przez
uczestników Zarząd. Członkowie Zarządu spotykają się raz na 3 miesiące w celu omówienia
bieżących spraw, jak i wypracowania stanowiska Forum w różnych obszarach pomocy
społecznej.
Co miesiąc odbywają się spotkania edukacyjne, na które zapraszani są eksperci z dziedzin
będących szczególnym przedmiotem zainteresowania kierowników i dyrektorów OPS.

V. STRUKTURA BORIS W 2019
Na koniec 2019 r. władze Stowarzyszenia stanowili:
Zarząd:
Prezes Zarządu – Paweł Jordan
Członkini Zarządu – Dorota Pieńkowska
Członek Zarządu – Magdalena Krajewska
Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca – Agnieszka Zarzycka
Członek – Agnieszka Sawczuk
Członek – Dariusz Pietrowski
Dyrektor BORIS – Joanna Krasnodębska
Na koniec 2019 roku stowarzyszenie zatrudniało 11 osób w różnym wymiarze etatowym.
Stowarzyszenie prowadzi – obok działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – również
działalność gospodarczą w zakresie:
• wydawanie książek, broszur i podobnych publikacji
• organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych
• doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• kierowanie w zakresie działalności społecznej.
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