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I. CELE DZIAŁANIA BORIS 

 

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.  

2020 rok był okresem, w którym Stowarzyszenie BORIS zmagało się z koniecznością 

funkcjonowania w warunkach pandemii. W okresie marzec – czerwiec przeszyliśmy 

całkowicie na pracę zdalną. Wypracowaliśmy nowe, pandemiczne zasady i 

dostawaliśmy projekty do wirtualnej rzeczywistości. W okresie lipiec – wrzesień biuro 

BORIS powróciło częściowo do pracy stacjonarnej. Pracownicy pełnili dyżury a w biurze 

mogła jednocześnie pracować połowa pracowników. Od października do końca roku 

ponownie przeszliśmy na całkowitą pracę zdalną.  

 

II. DZIAŁALNOŚĆ BORIS W 2020 ROKU 

 

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH W WARSZAWIE 

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 na wypracowany przez władze miasta i organizacje Program 

Rozwoju Współpracy m.st Warszawa z organizacjami pozarządowymi do roku 2020 

(PRW). W 2020 roku rozpoczął się proces tworzenia nowego PRW, który znacznie się 

przeciągnął z powodu pandemii. Zatwierdzenie Nowego programu planowane jest na 

czerwiec 2021.  

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 
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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.  

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 2020 r.  

 

Rezultaty twarde:  

- liczba niepowtarzających się instytucji: 1069 podmiotów w tym 981 organizacji 

pozarządowych;  

- liczba niepowtarzających się osób: 1995 osób;  

- 7680 godzin dostępności konsultantów;  

- 408,5 godzin porad prawnych;  

- 354,5 godzin porad księgowych;  

- 453 godziny pozostałych porad specjalistycznych;  

- 29 dni szkoleniowych;  

- 394 osób uczestniczących w szkoleniach;  

- 41 przeprowadzonych seminariów;  

- 740 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 
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- 22 707 miesięcznych odsłon serwisu warszawa.ngo.pl;  

- 3758 skrzynek do których trafił newsletter;  

- 8568 informacji opublikowanych w serwisie warszawa.ngo.pl;  

- 1 aktualizacja spisu (bazy ) organizacji;  

- 7 miejsc coworkingowych z zapleczem biurowym udostępnionych organizacjom;  

- 5 sal z zapleczem organizacyjnym udostępnionych organizacjom;  

Rezultaty miękkie;  

Wszystkie obliczone wskaźniki przekraczają poziom zakładany, z czego większość w 

sposób znaczący. Ogólnie beneficjenci ocenili usługi SCWO bardzo wysoko.  

Zdecydowana większość odbiorców zwiększyła swoją wiedzę i kompetencje oraz 

zmniejszyła problemy w swojej organizacji dzięki usługom Centrum.  

1. Nastąpiła poprawa jakości i efektywności dialogu obywatelskiego  

- 13% 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%)  

- 91% 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%)  

- 85 % przedstawicieli organizacji, które skorzystały ze wsparcia, zadeklaruje, że dzięki 

wsparciu zmniejszyły się trudności w funkcjonowaniu organizacji (planowane 30%)  

- 90% urzędników, korzystających ze wsparcia edukacyjnego SCWO, zwiększy swoją 

wiedzę o organizacjach pozarządowych. (planowane 50%) 
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- 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 215 % wzrosła liczba inicjatyw w Mapie Społecznych Miejsc Warszawy (planowane 
5%)  
- 665 informacji w 2020 roku z działu publicystyka w serwisie warszawa.ngo.pl w tym 
167 autorskich (planowane 60)  

 
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 oraz Urzędów Dzielnic Woli i Mokotowa.  

 
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 
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 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.  

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  

Praca Partnerstw była wspierana przez zespół BORIS w 2020 roku poprzez mentoring 

obejmując liderów Partnerstw oraz Zespoły Koordynacyjne, a także całe grupy 

partnerskie.  

Prace mentorów BORIS skupiają się na zespołach koordynacyjnych oraz ich liderach. 

Podczas indywidualnych lub grupowych spotkań mentorzy 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.  

W 2020 roku w ramach mentoringu dla partnerstw odbyło kilkadziesiąt spotkań 

wspierających liderów, zespoły koordynacyjne oraz całe grupy partnerskie. 
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Partnerstwo Lokalne dla rewitalizacji społecznej na Osiedlu Kamionek  
 
Projekt został zaplanowany na dwa lata realizacji i rozpoczął się marcu 2019. Dzięki 
jego realizacji na warszawskim Kamionku w 2020 roku nastąpił wzrost współpracy 
pomiędzy blisko 20 podmiotami – mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, 
instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi - zainteresowanymi wspólną 
pracą na rzecz rozwoju osiedla. Nawiązanie nowych kontaktów, budowanie 
wzajemnych relacji oraz wspólne planowanie działań i wydarzeń udało się uzyskać 
dzięki powstaniu Partnerstwa Lokalnego „Nasz Kamionek”. Partnerstwo łączy różne 
osoby, podmioty i środowiska we wspólnej pracy dla rozwoju społecznego tego terenu.  
Dzięki realizacji projektu w 2020 r osiągnięte zostały poniższe rezultaty przyczyniające 
się do zaistnienia  
rezultatu głównego:  
 
I. SPOTKANIA PARTNERSTWA  
- 2 bezpośrednie plenarne spotkania Partnerstwa, a także 2 spotkania plenarne online, 
w których uczestniczyło 29 osób  
 
II. SEMINARIA  
Seminarium podsumowujące realizację projektu zorganizowano w trybie online w 
grudniu 2020r., a uczestniczyło w nim 14 osób – partnerów i zaproszonych gości.  
 
III. SZKOLENIA  
Szkolenia realizowane w trakcie projektu były odpowiedzią na zapotrzebowanie ze 
strony Partnerstwa Lokalnego. Dotyczyły m.in. umiejętności wspólnego działania 
partnerstwa, zarządzania, planowania działań.  
- w 2020r. członkowie Partnerstwa uczestniczyli w jednym 4-godzinnym module 
szkoleniowym  
 
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.  
- 3 wydarzenia partnerskie przeprowadzono w 2020 r. (Choinka Sąsiedzka na terenie 
dawnego bazaru Rogatka, uzupełniona przygotowaniem przez partnerów 
okolicznościowych pocztówek i stworzeniem filmu na potrzeby mediów 
społecznościowych Partnerstwa)  
- wparcie (w tym finansowe) wydarzenia organizowanych przez Partnerstwo Lokalne  
 
V. ZAANGAŻOWANIE ANIMATORA/ANIMATORÓW PARTNERSTW ORAZ LOKALNEGO 
LIDERA/LIDERÓW SPOŁECZNOŚCIOWEGO  
Kluczową rolę merytoryczną w projekcie pełniło zaangażowanie animatora 

partnerstwa, a także lokalnej liderki społecznościowej - osoby mieszkającej na terenie 

osiedla Kamionek, których rolą jest upowszechnianie idei Partnerstwa wśród 
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potencjalnych partnerów i w lokalnej społeczności, wzmacnianie Partnerstwa i jego 
partnerów.  
- przepracowanie łącznie 200 godzin w 2020r. 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 4 spotkań plenarnych, a także indywidualnych spotkań i kontaktów z 
poszczególnymi partnerami/grupami/aktorami lokalnymi i/lub członkami Zespołu 
Koordynacyjnego.  

 
PARTNERSKIE MAZOWSZE 

 
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LOWES  

BORIS jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która od wielu lat realizuje 

z powodzeniem programy wspierające rozwój Mazowsza.  

Od 2008 roku BORIS wspiera rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu Pomaga 

organizacjom w rozwoju gospodarczym. Pomaga także mieszkańcom, działaczom, 

organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne na Mazowszu.  

Od marca 2016 roku prowadzimy Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, który jest współtworzony przez dwa akredytowane na Mazowsze Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej.:  

 Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – WOWES, prowadzony w 

partnerstwie z FISE (lider partnerstwa) i FRSO, drugi, obok BORIS, partner.  

 Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – LOWES, prowadzony w 

partnerstwie z FISE (partner), a liderem tego partnerstwa jest BORIS.  

 

Jako akredytowany OWES corocznie podlegamy monitoringowi i audytom 

prowadzonym przez podmioty zewnętrzne na zlecenie MRiPS, i przechodzimy je z 

sukcesem.  

W ramach Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej BORIS pracuje na terenie 

8 powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, mińskiego, zachodnio 

warszawskiego, sochaczewskiego, grójeckiego i żyrardowskiego. 
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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 LOWES 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 2020 r działania LOWES były współfinansowane ze środków publicznych, w ramach 

następujących projektów:  

 

• Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

żyrardowskim  

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.  

 

• Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Żyrardowie  

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  

 

• Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. 

Warszawa, warszawsko – wschodni, warszawsko – zachodni  

Okres realizacji: 01.03.2019-28.02.2022 
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Źródło finansowania: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, 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.  
• Efektywnie –Fachowo – Skutecznie. Rozwój Ekonomii Społecznej w 
Subregionie warszawsko – wschodnim  
 
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  
• wESpół wspieramy ekonomię społeczną  
 
Okres realizacji: 20.07.2020 – 30.09.2021  

W 2020 roku wsparliśmy 10 podmiotów łączną kwotą 150 tys. zł.  

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji 

społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie 

najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w 

dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.  

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę 

wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa 

mazowieckiego objętych programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. LOWES we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

przygotował Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.  

Dzięki Programowi możemy wzmocnić organizacje, które podczas epidemii COVID-19 

nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie - zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, 

stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom 

epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje 

organizacji.  

Program ma trzy cele:  

 Minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w 

społecznościach lokalnych, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.  

 Zwiększenie szans na ekonomizację działań organizacji i uzyskanie przez nie 

niezależności finansowej, dzięki czemu organizacje będą mogły wzmocnić/ 

zachować ciągłość swoich działań na rzecz społeczności lokalnej.  

 Wzmocnienie rozpoznawalności organizacji i świadczonych przez nie usług w 

społecznościach lokalnych, wśród samorządów i przedsiębiorstw sektora 

prywatnego, dzięki czemu organizacja stanie się silnym partnerem  
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przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej przede wszystkim w okresie po 
kryzysie COVID-19.  
Projekt jest kontynuowany w 2021 roku.  
***  
Głównymi celami wszystkich wyżej wymienionych projektów jest:  
• zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka popadnięcia 
w ubóstwo ze względu na bezrobocie  

• zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy  

• wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych  

• upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców nt. idei ekonomii społecznej,  

• wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych z zakresu dostępnych dla 
samorządu mechanizmów wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, m.in. 
klauzul społecznych  
 
Kluczowe działania jakie podjęto na rzecz realizacji celów to:  
• działania animacyjne,  

• wsparcie inkubacyjne - szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, coachingi, 
superwizje itp. dla istniejących i nowopowstałych PES,  

• wsparcie biznesowe - wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy 
(dotacje, pomostówki), a także szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, coachingi, 
superwizje itp. dla istniejących i nowopowstałych PS,  
 
REZULTATY DZIAŁAŃ LOKALNEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W 

2020 ROKU 
Główne rezultaty działań w subregionie wschodnim w 2020 roku (powiat 
legionowski, wołomiński, otwocki i miński)  
Rezultaty twarde/ilościowe w 2020 r.  
• 169 osób objętych projektem, z czego 2 wykluczone  

• 70 PES/PS objętych wsparciem, z czego 32 objęte długofalowym, 
zindywidualizowanym wsparciem  

• 104 godz. doradztwa, coachingu, superwizji dla PES  

• 254 godzin usług szkoleniowych dla pracowników PES  

• 7 usług promocyjnych/marketingowych dla 7 PES  

• 7 godz. doradztwa, coachingu, superwizji dla JST  

• 3 spotkania grupowe z mieszkańcami  

• 44 godz. doradztwa dla grup inicjatywnych mieszkańców chcących założyć PES  
 
Rezultaty jakościowe w 2020 r.  
• 169 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej  
  



13 
 

 
Liderzy/liderki z 11 organizacji pozarządowych wzmocnili/ły swoje kompetencje w 
zakresie sprawnego zarządzania organizacją pozarządową, przyczyniającą się do 
stabilności organizacji.  

• 17 PES wzmocniło swoją stabilność działania (wypracowane dokumenty 
rozwojowe).  

• Przedstawiciele 6 jednostek samorządu terytorialnego zwiększyli swoją wiedzę z 
zakresu możliwości wspierania rozwoju ekonomii społecznej, zlecania usług PES, w 
tym z wykorzystania klauzul społecznych.  

• 1 nowe środowisko w wyniku działalności OWES przystąpiło do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej  

• 5 grup inicjatywnych w wyniku działalności OWES wypracowało założenia do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej  

• 2 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstały w tym subregionie  
 
Główne rezultaty działań w Warszawie w 2020 roku  

 23 podmioty ekonomii społecznej objęto długofalowym wsparciem  

 2 miejsca pracy zostały utworzone w przedsiębiorstwach społecznych  

 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych 
wparciem w programie  

 3 grupy inicjatywne w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do 

utworzenia podmiotu ekonomii społecznej-  

 
Główne Rezultaty działań w powiecie warszawsko-zachodnim w 2020 roku  

 6 podmiotów ekonomii społecznej objęto długofalowym wsparciem  

 2 miejsca pracy zostały utworzone w przedsiębiorstwach społecznych  

 4 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych 

wsparciem w programie  

 1 grupa inicjatywna w wyniku działalności OWES wypracowała założenia do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej-  

 
Główne rezultaty działań w subregionie żyrardowskim (powiat 
żyrardowski, sochaczewski, grójecki) w 2020 roku  
• 17 PES objętych długofalowym wsparciem (z czego 11 nowych)  

• 96 osób objętych wsparciem  

• 123,7 godz. doradztwa, coachingu, superwizji dla PES  

• 254 godzin usług szkoleniowych dla pracowników PES  

• 844 godzin usług szkoleniowych dla pracowników PES i usług promocyjnych  

• 10 godz. doradztwa dla grup inicjatywnych mieszkańców chcących założyć PES  

• co najmniej 96 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej  

• Liderzy/liderki z 7 organizacji pozarządowych wzmocniło swoje kompetencje w 
zakresie sprawnego zarządzania organizacją pozarządową, przyczyniającą się do 
stabilności organizacji  
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• 7 PES przygotowywało się do podjęcia lub rozwinięcia działalności ekonomicznej w 
swojej organizacji –  

• Przedstawiciele 2 jednostek samorządu terytorialnego zwiększyli swoją wiedzę z 
zakresu idei ekonomii społecznej oraz dostępnych dla samorządu mechanizmów jej 
wspierania, m.in. zlecania usług PES  

• 2 podmioty ekonomii społecznej zostały zarejestrowane na skutek działań LOWES  

• 1 organizacja pozarządowa zarejestrowała działalność gospodarczą  
 
Dodatkowo w 2020 roku kontynuowano wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej Kampanię informacyjną dot. ekonomii społecznej #WLASNIEPOTO i 
nagrano film promocyjny na temat systemowego wdrążania założeń ekonomii 
społecznej na terenie powiatu wołomińskiego.  
http://lowes.boris.org.pl/  

 
Mazowsze Lokalnie 

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 Polsko-

Amerykańskiej 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. 
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Podstawowe działania to:  

1. Organizowanie konkursów grantowych  

2. Animacja i edukacja lokalnych społeczności w zakresie pozyskiwania środków, 

współpracy z samorządem lokalnym, partycypacji społecznej i tworzenia organizacji 

pozarządowych.  

W 2020 r. w ramach partnerstwa m.in.:  

 Zorganizowaliśmy 15 spotkań doradczo –konsultacyjnych INSPIRSTORIÓW  

 Dofinansowaliśmy 91 projektów (w postaci mikro dotacji w wysokości od 1,5 

tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego 

konkursu), w ich realizację było aktywnie zaangażowanych 1025 osób a efekty 

ich działań dotarły do ponad 22 tyś. osób;  

 Przeprowadziliśmy 8 webinariów  

 Przeprowadziliśmy 25 spotkań monitorujących  

 Przeprowadziliśmy 16 godz. warsztatów kompetencji coachingowo –

edukacyjnych dla przedstawicieli organizacji/podmiotów pełniących rolę 

Ambasadorów.  

 

www.mazowszelokalnie.pl 

  

REINTEGRACJA 

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 – 30.06.2021 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. 

 

  

http://www.mazowszelokalnie.pl/
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Cel realizowany jest 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.  

3.Zaplanowanie z rodziną i z OzNI zabezpieczenia przyszłości osoby z NI w tym: 

finansowe, mieszkaniowe, zdrowotne, socjalne  

 

Główne narzędzia Modelu to:  

- Krąg Wsparcia  

- Plan bezpiecznej przyszłości  

- Planowanie Skoncentrowane na Osobie - Portret osoby z NI  

- Arkusz badania jakości życia  

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 2020 r. w ramach projektu:  

• Pracowaliśmy z 80 dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualna oraz z 

ich rodzicami, opiekunami  

• Budowaliśmy 80 kręgów wsparcia wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną;  

• Kontynuowaliśmy współpracę z 8 lokalnych koalicjami sojuszników;  

• Zrealizowaliśmy 14 szkoleń lokalnych na dla rodzin, w których udział wzięło 210 

osób;  

• Zrealizowaliśmy 4 grupowe superwizje centralne dla kadry lokalnej testującej model 

w 8 środowiskach lokalnych;  

• Przeprowadziliśmy 447 godzin indywidualnych superwizji lokalnej dla specjalistów, 

sojuszników lokalnych;  

• Przeprowadziliśmy 176 godzin mentoringu lokalnego dla specjalistów;  

 Współtworzyliśmy platformę edukacyjną www.kregiwsparcia.pl oraz platformę 

komunikacji pomiędzy środowiskami workplace.  

 Rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem w 8 środowiskach Centrów Kręgów 

Wsparcia, które będą kontynuować wdrażanie Modelu po zakończeniu testowania;  

 

www.kregiwsparcia.pl 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

http://www.kregiwsparcia.pl/
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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. W 2020 r. dołączył do partnerstwa OPS Dzielnicy Bemowo i OPS Dzielnicy 

Wola.  

 

Cel główny projektu:  

Poprawa jakości działań na rzecz 15 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).  

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  

- Plan bezpiecznej przyszłości  

- Planowanie Skoncentrowane na Osobie - Portret osoby z NI  

- Arkusz badania jakości życia  

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.  

www.kregiwsparcia.waw.pl 

  

http://www.kregiwsparcia.waw.pl/
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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 6 miesięcy 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.  

 

III. STRUKTURA BORIS W 2020 roku 

 

Na koniec 2020 r. władze Stowarzyszenia stanowili:  

 

Zarząd:  

Paweł Jordan – Prezes Zarządu  

Dorota Pieńkowska – Wiceprezeska Zarządu  

Joanna Krasnodębska – Wiceprezeska Zarządu  

Katarzyna Bryczkowska – Członkini Zarządu  

Katarzyna Leśko – Członkini Zarządu  

Katarzyna Sekutowicz – Członkini Zarządu  

Komisja rewizyjna:  

Agnieszka Zarzycka - Przewodnicząca  

Dariusz Pietrowski – Członek  

Agnieszka Sawczuk - Członkini 




