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O ORGANIZACJI
1. Opis organizacji i członkostwo w organizacjach sieciowych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” jest stowarzyszeniem
działającym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą w
oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości. Naszą aktywność kierujemy do
organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych
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działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjujemy, animujemy,
wspieramy zmiany społeczne.
Stowarzyszenie powstało w Łodzi, w czerwcu 1999 roku. Od tego czasu pomagamy
mieszkańcom województwa łódzkiego świadomie działać z pożytkiem dla naszego
społeczeństwa. Wskazujemy im drogę, inspirujemy i wspieramy w pracy dla dobra
otoczenia.
Chcemy budować społeczeństwo odpowiedzialne, reagujące na problemy własne i
innych.
Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami
publicznymi oraz grupami nieformalnymi, które chcą zmieniać rzeczywistość na
lepsze. Przekazujemy im wiedzę i nasze doświadczenie. Promujemy obywatelskie
postawy i zachęcamy ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym. Mamy
nadzieję, iż w wyniku naszych działań będziemy przyczyniać się do polepszania
warunków życia w naszym otoczeniu.

Centrum OPUS jest członkiem:
1. Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – www.siecsplot.pl
2. Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – www.radalodzkie.org.pl
Przedstawiciele Centrum OPUS są członkami :
1. Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Jolanta
Woźnicka
2. Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Waszak
3. Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki
Społecznej- Łukasz Waszak
4. Rady ds. Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Łódzkiego –
Wioletta Gawrońska
5. Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji społecznej oraz rewitalizacji –
Maria Nowakowska, Jolanta Woźnicka
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2. Zespół Centrum OPUS w 2014 roku:

Biuro w Łodzi:
Wioletta Gawrońska
Agata Hermanowicz
Danuta Jacoń -Chmielewska
Katarzyna Książczak
Renata Miko
Magdalena Mirys
Maria Nowakowska
Ewelina Pawlik
Anna Pakowska
Magdalena Pilarska
Magdalena Poulain
Anna Sikorska – Prykowska
Małgorzata Stępień Dudek
Krzysztof Smug
Łukasz Waszak
Jolanta Woźnicka
Dorota Wojciechowska
Ewa Zommer
Biuro w Piotrkowie Trybunalskim:
Dorota Adamek
Anna Dyderska
Biuro w Kutnie:
Anna Olejniczak
Agnieszka Pachlińska
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OBSZARY AKTYWNOŚCI:
Centrum OPUS prowadzi działania na następujących obszarach:
 Aktywizacja mieszkańców i partycypacja społeczna
 Wsparcie organizacji pozarządowych
 Rozwój ekonomii społecznej
 Budowanie systemowych rozwiązań w zakresie włączania mieszkańców ,
organizacji pozarządowych i podmiotów ES w funkcjonowanie samorządów
lokalnych
Naszym założeniem jest kompleksowe wsparcie mieszkańca województwa, który
chce aktywnie włączać się w działania na rzecz swojej społeczności. W naszych
działaniach skupiamy się na zapewnieniu wsparcia od aktywności pojedynczego
człowieka, poprzez pomoc w założeniu i prowadzeniu Organizacji pozarządowej do
aktywizacji zawodowej prowadzonej w ramach podmiotów ekonomii społecznej.
W naszych działaniach kierujemy się zasadą subsydiarności zmierzając do wsparcia a
nie wyręczania odbiorców działań. Dążymy do wyposażenia ludzi w odpowiednią
wiedzę i narzędzia, które pozwolą im samodzielnie prowadzić działalność w
wybranych przez siebie obszarach aktywności. W ramach naszych wszystkich działań
staramy się wprowadzać rozwiązania systemowe na poziomie samorządów lokalnych
po to by stworzyć system włączania mieszkańców w rozwój swojej społeczności.

PROJEKTY REALIZOWANE W OBSZARZE AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Obszar aktywizacja mieszkańców i partycypacja społeczna w działaniach Centrum
OPUS obejmuje działania zmierzające do wsparcia osób i grup, które chcą
samodzielnie podejmować działania na rzecz społeczności lokalnych oraz włączać się
jako mieszkańcy w procesy partycypacyjne.
W 2014 roku w obszarze tym realizowaliśmy następujące projekty:
1. Nasza Przyjazna Przestrzeń
Nazwa projektu
Nasza Przyjazna Przestrzeń
Źródło finansowania
MPiPS program Aktywność Społeczna Osób Starszych
Czas realizacji
01-05-2014 – 31.12-2014
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Wartość projektu
Krótki opis założeń
projektu

148 310 ,00 zł
W trakcie realizacji 160 osób starszych w 8 miejscowościach
woj. łódzkiego wzięło udział w 16 warsztatach obywatelskich
dostosowanych do specyfiki ich potrzeb, podczas których
poznali różne formy aktywności społecznej i partycypacji
obywatelskiej oraz zostali przygotowani do skutecznego
rzecznictwa swoich interesów.
Beneficjentów wspierali konsultanci w 3 mobilnych ośrodkach
informacyjno-pomocowych.
Wspólnie
wypracowane
i
upowszechnione i udostępnione zostały: „Listy lokalnych
potrzeb seniorów”
dla decydentów, „Narzędziownik
obywatelski 60+” i 5 infografik dotyczących aktywności
społecznej 60+.
Zadanie przyczyniło się do:
1 Zwiększenia partycypacji osób 60+ w życiu społecznym
2 Tworzenia lokalnych ośrodków pomocowo-informacyjnych dla
osób 60+ wspierających ich aktywność obywatelską
3 Zwiększenia wiedzy osób 60+ na temat partycypacji
4 Zwiększenia umiejętności osób 60+ skutecznego wpływania na
kształtowanie lokalnej polityki publicznej
5 Upowszechnienia „dobrych praktyk” aktywności społ. osób
60+ 6 Poszerzenia oferty narzędzi i materiałów edukacyjnych
wspierających partycypację seniorów.
Cel projektu
Głównym celem zadania była poprawa jakości i poziomu życia
osób 60+ dla godnego starzenia się poprzez aktywność
społeczną.
Opis kluczowych działań i Cykl warsztatów obywatelskich "Nasza przyjazna przestrzeń" sposobu realizacji w
W 7 miejscowościach woj. łódzkiego doświadczeni w pracy z
2014
osobami starszymi trenerzy społeczny i eksperci ds. partycypacji
i inicjatyw obywatelskich, przeprowadzili 16 warsztatów
obywatelskich (teoretyczno-praktycznych) dla 160 osób 60+.
Warsztaty miały na celu zmotywowanie seniorów do aktywnej
obserwacji i analizy lokalnej rzeczywistości społecznej,
postrzegania swoich potrzeb w perspektywie potrzeb lokalnej
wspólnoty oraz do przechodzenia od biernego komentowania
rzeczywistości do aktywnego działania na rzecz zmian
korzystnych dla seniorów.
Każda z grup weźmie udział w cyklu warsztatów (4 spotkania
3,5-godzinne).
Cykl warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
Komunikacja i autoprezentacja WARSZTAT 1 „Seniorze, jak
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mówić skutecznie” to trwający 3,5 godziny warsztat dla grupy
10 osoby 60+ motywujący beneficjentów do skuteczniejszej
artykulacji swoich potrzeb i oczekiwań. Warsztat prowadzić
będzie trener kompetencji społecznych (certyfikat Szkoły
Trenerów i Coachów Kontrakt OSH, 2010) z uwzględnieniem
specyfiki grupy (bariery funkcjonalne). Celem działania jest
podniesienie wiedzy i umiejętności beneficjentów z zakresu
komunikacji społecznej i autoprezentacji, czytania ze
zrozumieniem dokumentów urzędowych dotyczących m.in.
aktywności społecznej osób starszych, komunikacji z
urzędnikami i przedstawicielami decydentów.
Spacer badawczy WARSZTAT 2 Spacer jest interaktywną
terenową metodą pytania mieszkańców o opinie w sprawach
społecznych, zastosowaną do badania przestrzeni pod kątem
potrzeb osób starszych. Osoby 60+ dokonują oceny istniejącego
stanu architektonicznego i komunikacyjnego i zbierają
propozycje i pomysły na jego usprawnienie. Spacer ułatwia
zaangażowanie się osób starszych w sprawy lokalne, ich
identyfikację z omawianymi problemami oraz integruje grupę
uczestniczącą w warsztacie.
Zmiana w środowisku lokalnym WARSZTAT 3 „Mogę mieć
wpływ na swoją okolicę”. Celem tego warsztatu jest zachęcanie
seniorów do generowania pomysłów, które mogą rozwiązać
wybrane na poprzednim spotkaniu problemy i wpłynąć na
realizację ich potrzeb. Podczas tego warsztatu seniorzy
otrzymają wydrukowaną listę 5 wybranych na poprzednim
spotkaniu problemów i potrzeb. Przed spotkaniem te problemy
zostaną również powieszone na ścianach w różnych miejscach
sali. W trakcie spotkania, każdy z uczestników wybiera sobie
problem nad którym chciałby pracować (istnieje również
możliwość przechodzenia od grupy do grupy). Uczestnicy
generują jak największą ilość pomysłów na rozwiązanie
problemów i spisują je na flipczarcie (niezależnie od możliwości
wykonalności pomysłu). Następnie seniorzy prezentują wyniki
pracy na forum całej grupy. Pozostali uczestnicy mogą zadawać
pytania. Następnie łączą się ponownie w grupy, decydując się na
wybór konkretnego pomysłu nad którym chcą dalej pracować
(mogą również pracować w pojedynkę).
Narzędziownik Obywatelski WARSZTAT 4 „Jak działać
skutecznie – obywatelski narzędziownik”. W ramach warsztatu
seniorzy poznają narzędzia w jaki sposób mogą włączyć się w
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Rezultaty w 2014

Partnerzy przy realizacji

decydowanie o swoim mieście tj: - inicjatywa lokalna - budżet
obywatelski - konsultacje społeczne - ciała doradcze (senioralne)
- spotkania z radnymi osiedla i rady miejskiej Podczas tego
warsztatu osoby 60+ poznają narzędzia partycypacji, dzięki
którym mogą mieć realny wpływ na swoją okolicę. W pierwszej
części warsztatu trener w prosty sposób omówi wyżej
wymienione narzędzia. Podczas spotkania promować będziemy
również ideę wolontariatu seniorów.
Przeprowadzenie konsultacji obywatelskich Seniorzy, którzy w
wyniku prowadzonych warsztatów zdobędą się zechcą
wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, będą mogli skorzystać z
pomocy konsultanta, który pomoże im we wdrażaniu
zaplanowanych działań w praktyce i krok po kroku podpowie jak
to zrobić. Rolą konsultanta będzie opracowanie wspólnie z
seniorami np: wniosku do budżetu obywatelskiego (Łódź,
Piotrków Trybunalski), wniosku o realizację inicjatywy lokalnej
czy funduszu sołeckiego, przygotowanie się do rozmowy z
radnymi lub przygotowanie dokumentów do obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej. Rolą konsultanta będzie również
pomoc w zaplanowaniu ścieżki wolontariatu seniorów.
Opracowanie, wydruk i dystrybucja „Narzędziownika
obywatela 60+” podręcznika działań i procedur obywatelskich
dla osób 60+, wspierającego ich partycypację obywatelską
Opracowanie, wydruk i dystrybucja 5 różnych infografik „Krok
po kroku: obywatel 60+ aktywny społecznie” obrazujących
mechanizmy partycypacji obywatelskiej osób 60+
160 osób 60+ partycypujących w lokalnym życiu społecznym
160 osób 60+, które podniosły swoją wiedzę z zakresu
aktywności obywatelskiej
160 osób 60+, które poznały „dobre praktyki” z zakresu
partycypacji seniorów
160 osób 60+, które zwiększyły umiejętności skutecznego
rzecznictwa interesów osób 60+ oraz wykorzystywania
narzędzia partycypacji w celu dostosowania lokalnej przestrzeni
publicznej i usług do specyfiki potrzeb osób starszych.
1 wypracowana innowacyjna dobra praktyka partycypacji
społecznej osób 60+ - Listy lokalnych potrzeb seniorów
3 nowo utworzone mobilne ośrodki pomocowo-informacyjnych
dla osób 60+
6 nowych narzędzi i materiałów edukacyjnych dla osób 60+
Fundacja 2035
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2. Masz głos, masz wybór konsultacje Społeczne
Nazwa projektu
Masz Głos Masz Wybór- LOKALNE KONSULTACJE
Źródło finansowania

Program Masz Głos- Fundacja Stefana Batorego

Czas realizacji

01.03.2014-28.02.2015

Wartość projektu

50 000 zł

Krótki opis założeń
projektu

Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego. Centrum
OPUS jest partnerem FSB już drugi rok. Akcja jest ukierunkowana
na edukację obywatelską i aktywizacją w zakresie partycypacji
mieszkańców w zarządzaniu gminą. W roku 2014/2015 Centrum
OPUS prowadziło działania w zakresie konsultacji- zwiększenie
wiedzy mieszkańców na temat zasad prowadzenia konsultacji.
Uczestnicy mieli za zadanie dokonać analizy stanu konsultacji w
gminie, opisać wnioski i wskazać rekomendacje do wdrożenia.

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców z terenu całej
Polski w zakresie partycypowania w zarządzaniu gminą,
szczególnie w zakresie konsultacji społecznych.

Opis kluczowych działań
i sposobu realizacji w
2014

1. Wspieranie uczestników w zakresie diagnozy konsultacji
społecznych na terenie gminy
2. Wspieranie uczestników w zakresie tworzenia rekomendacji
do wdrożenia zmian
- włączenie mieszkańców do współtworzenia regulaminów
konsultacji społecznych
3. Wspieranie uczestników w zakresie wdrażania zmian w
procesach konsultacji społecznych w gminach

Rezultaty w 2014

17 grup/przedstawicieli grup nieformalnych
pozarządowych rozpoczęło udział w akcji

organizacji

14 osób zwiększyło swoją wiedzę w zakresie podstaw formalnoprawnych i zasad prowadzenia konsultacji (szkolenie wstępne)
9 grup sporządziło lokalną diagnozę konsultacji i raport
8 grup zebrało deklaracje władz do wdrożenia rekomendacji w
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zakresie poprawy jakości konsultacji
8 grup upowszechniło wiedzę wśród społeczności lokalnej na
temat konsultacji

Partnerzy przy realizacji

Fundacja Stefana Batorego

1. Grant na lepszy start
Nazwa projektu

Grant na lepszy start

Źródło finansowania

PO FIO

Czas realizacji

06.2014-11.2016

Wartość projektu

369.275,29 w roku 2014

Krótki opis założeń projektu

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i
samopomocowych działających na terenie województwa
łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując
konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na
inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich
przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza
formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi
także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich,
grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

Cel projektu

Cel projektu: zwiększenie zaangażowania obywateli w życie
publiczne oraz pobudzanie aktywności mieszkańców dzięki
wsparciu finansowemu przeznaczanemu na najciekawsze
lokalne inicjatywy. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą
działać na rzecz swoich społeczności

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

1. Zorganizowanie I Edycji konkursu na mikrodotacje od 1,5
tys. zł do 5 tys. zł – w sumie w 2014 roku przekazano środki
na realizację 43 mikroprojektów.
2. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji i grup
zainteresowanych udziałem w konkursie w każdym powiecie
województwa – 25 spotkań.
3. Udzielamy doradztwa NA KAŻDYM ETAPIE programu –
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konsultujemy pomysły, pomagamy w opracowaniu wniosku,
wyjaśniamy wątpliwości na etapie realizacji projektu,
pomagamy w jego rozliczeniu

Rezultaty w 2014
Partnerzy przy realizacji

4. Zwiększenie aktywności obywateli przez udział w
realizowanych inicjatywach – w 2014 roku udział wzięło 9687
mieszkańców
województwa
łódzkiego
(dane
od
beneficjentów)
43 przekazane dotacje
Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

PROJEKTY REALIZOWANE W OBSZARZE WSPARCIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Obszar wsparcia Organizacji pozaządowych i rozwój ekonomii społecznej są
kluczowymi obszarami działania Centrum OPUS. W ramach realizowanych projektów
wpieramy poprzez usługi edukacyjne, doradcze oraz prawne i księgowe
profesjonalną działalność Organizacji Pozarządowych. Zmierzamy do wsparcia
rozwoju ich działalność statutowej i ekonomicznej. W ramach działań w obszarze
ekonomii społecznej rozwijamy zatrudnienie w podmiotach ES oraz powstawania
tych podmiotów w formie spółdzielni socjalnych oraz ekonomizacji działań
Organizacji Pozarządowych.
Projekty realizowane w 2014 roku:
1. Łódzkie Centrum Obywatelskie
Nazwa projektu
Łódzkie Centrum Obywatelskie
Źródło finansowania

Urząd Miasta Łodzi

Czas realizacji

07.2013-12.2014

Wartość projektu

295 150,00 zł

Krótki opis założeń
projektu

Koncepcja prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego
zakładała uruchomienie w roku 2013-2014 następujących
programów wsparcia:
1. Centrum Wsparcia NGO i ES
2. Pracownia Zmiany Społecznej
3. Centrum Wsparcia Partnerstwa Lokalnego
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4. Wsparcie Techniczne
Model rozwijany w latach 2013-2014 można będzie rozwijać o
kolejne elementy wsparcia tak, by ŁCO stało się przestrzenią do
realizacji zadań wspierających aktywność społeczno-ekonomiczną
mieszkańców miasta.
W ramach ŁCO realizowane będą:
a) usługi szkoleniowe
b) doradztwo
c) spotkania specjalistyczne
d) działania integrujace sektor
e) wsparcie techniczne oraz udostępnienie pomieszczeń oraz
sprzętu odbiorcom centrum
f) działania informacyjne i promocyjne
Projekt realizowany był w partnerstwie 3 organizacji
wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego w
Łodzi.Skierowany był do organizacji pozarządowych oraz
podmiotów , o których mowa w art. 3. ust. 3, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (szczególnie spółdzielni socjalnych). Adresatami
usług były organizacje pozarządowe z Łodzi, grupy nieformalne
działające na terenie Łodzi, inicjatywy obywatelskie oraz grupy
obywateli planujących utworzyć stowarzyszenie, podmiot
ekonomii społecznej czy partnerstwo lokalne oraz wszyscy
mieszkańcy miasta Łodzi chcący aktywnie włączać się w realizację
działań obywatelskich w mieście.
Cel projektu

Cel projektu była kontynuacja Łódzkiego Centrum
Obywatelskiego, będącego efektywnym, profesjonalnym i
dopasowanym do zdiagnozowanych potrzeb ośrodkiem wsparcia
merytorycznego i technicznego dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3, ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziłalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, grup nieformalnych i partnerstw działających na
obszarze Łodzi w 2013 i 2014 roku oraz w latach kolejnych.

Opis kluczowych działań 1)Zwiększenie dostępności usług szkoleniowych, informacyjnych i
i sposobu realizacji w
doradczych , coachingowych dla organizacji
2014
pozarządowych:
a) zorganizowano w Łodzi w 2014 r. szkolenia (4-dwudniowe
i 1 –jednodniowe) gdzie swoje kompetencje podnieśli
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przedstawiciele co najmniej 72 ngo
b) przeprowadzono 90 godz. doradztwa stacjonarnego w
ramach Centrum Wsparcia NGO i ES dla ngo w tym
doradztwaogólnego i specjalistycznego oraz 40 godz.
coachingu dla grup nieformalnych oraz dla organizacji
c) przeprowadzono 7 spotkań informacyjnych wspierających
merytorycznie w ramach specjalistycznych tematów ngo i
grupy nieformalne (20h) dla 70 osób.
2. Poprawa funkcjonowania ngo w okresie 1 stycznia-31 grudnia
2014 r. poprzez wsparcie techniczne i lokalowe (Wsparcie
techniczne w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego) - 2000
godzin dostępności sali dla min 15 osób oraz dostępu do
stanowisk ze sprzętem komputerowym i Internetem.
3. Prowadzenie działań w zakresie integracji sektora
pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i
współpraca w
tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności
Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu
Obywatelskiego.
(Centrum Wsparcia Partnerstwa Lokalnego)
a). Organizacja Festiwalu Zaangażowanych Łodzian (piknik dla
organizacji pozarządowych) podczas którego wystawiły się 64
organizacje
b) 20 integracyjnych spotkań tematycznych dla przedstawicieli
ngo (193 uczestników)
c) partnerstwa (3 formalne, 1 nieformalne)
d) 1 dwudniowe sympozjum podczas Łódzkiego Forum
Organizacji Pozarządowych (80 uczestników)
e) Złożono 3 wnioski o powołanie 3 Komisji Dialogu
Obywatelskiego
Rezultaty w 2014

Realizacja zadania przyczyniła się do:
1) merytorycznego wzmocnienia co najmniej 72 łódzkich ngo ,
grup nieformalnych i podmiotów. z art .3 ust.3 (w tym grup
nieformalnych inicjatyw obywateli zamierzających powołać
organizację pozarządowa, sp;(szkolenia, doradztwo, spotkania
specjalistyczne, coaching) 2014r., a w konsekwencji
przygotowania do zwiększenia
jakości ich działań, sprawności w autodiagnozie i zarządzaniu
krótko- i długoterminowym, pozyskiwaniu środków na
działalność, budowaniu wizerunku i relacji z otoczeniem.
2) Zadanie dało także podstawy do zwiększenia profesjonalizmu
łódzkich ngo, które skorzystały ze wsparcia, w zakresie
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Partnerzy przy realizacji

udzielanych usług (znajomość potrzeb, wiedza, kompleksowość i
kompetencje w udzielaniu wsparcia).
3) stworzyliśmy dostęp do zaplecza technicznego: wielu sal i
sprzętu komputerowego wraz z dostępem do internetu w okresie
1 stycznia 2014 - 31grudnia 2014 r. te organizacje, które nie
dysponują miejscem spotkań lub mają problemy z pozyskaniem
sprzętu czyli w szczególności małe, początkujące czy dopiero
zawiązujące sie inicjatywy.
4) stworzyliśmy wypożyczalnię sprzętu poprzez udostępnienie dla
ngo rzutnika, laptopa oraz 25 namiotów wystawienniczych i 10
stołów i 20 krzeseł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. .
5) Prowadzono działania integracyjne dla organizacji - spotkania
tematyczne i (Festiwal Zaangażowanych Łodzian) Efektem działań
integracyjnych było złożenie przez 3 grupy wniosków o powołanie
KDO:
- Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Demografii Współpracy
Międzypokoleniowej
- Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i
Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.
- Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania
uzależnieniom, szkodliwemu używaniu substancji
psychoaktywnych i ich negatywnym konsekwencom.
Przed złożeniem wniosków prowadzono konsultacje z
pracownikami UMŁ, w szczególności z Pełnomocnikiem
Prezydenta ds. współpracy z ngo, Radą Seniorów, Wydziałem
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejskim Centrum Zdrowia
Publicznego, MOPS. Obecnie czekamy na decyzję Prezydenta
Miasta o powołaniu komisji ds. uzależnień, pozostałe już
funkcjonują.
Ponadto powołano grupę roboczą ds. standardów prowadzenia
świetlic środowiskowych.
Rada Organizacji Pozarządowych woj. Łódzkiego, Fundacja
Edukacji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

- wsparcie spół dzielności socjalnej i rozwój modeli ES w regionie

Nazwa projektu

„OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele
rozwoju ES”

Źródło finansowania

POKL 7.2.2

Czas realizacji

01.11.2011-30.06.2015
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Wartość projektu

4 376 758,58 zł.

Krótki opis założeń projektu

Projekt OWES jest kontynuacją działań związanych z
rozwojem ES w województwie łódzkim. Projekt główni skupia
się na wsparciu idei spółdzielni socjalnych oraz
wypracowaniu modelu wspierania ES w regionie.

Cel projektu

Rozwój idei spółdzielczości socjalnej jako narzędzia
aktywizacji społeczno-zawodowej
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w woj. łódzkim oraz budowa
modeli zapewniających długookresowe źródła finansowania
instytucji otoczenia ES oraz spółdzielczości socjalnej.

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

Wsparcie szkoleniowo –doradcze na etapie rekrutacji,
Przyznanie środków finansowych (wsparcie finansowe i
pomostowe przez 12 m-cy), Wsparcie na etapie działania
spółdzielni (IDS, doradztwo specjalistyczne), Wsparcie
psychologiczno-motywacyjne, Model partnerstwa publicznospołecznego na rzecz tworzenia i finansowania Lokalnych
Ośrodków Ekonomii Społecznej, Monitoring i ewaluacja.

Rezultaty w 2014

Liczba utworzonych spółdzielni socjalnych: 1
Liczba wspartych spółdzielni socjalnych: 4
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji
ekonomii społecznej : 8
Liczba podmiotów ES, które otrzymały wsparcie z EFS za
pośrednictwem instytucji wspierających ES: 61
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie: 379
Liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat
aktywizacji społ.-zawodowej poprzez tworzenie i rozwój
spółdzielczości socjalnej w woj. łódzkim: 0
Ilość spotkań informacyjnych z zakresu ES: 0
Liczba godzin wsparcia doradczo-informacyjnego: 0
Ilość godzin szkoleń dla osób fizycznych: 0
Ilość godzin szkoleń dla os. prawnych: 0
Ilość godzin doradztwa biznesowo –prawno -finansowego: 42
Liczba osób, które otrzymały wsparcie finansowe: 5
Ilość zatrudnionych opiekunów spółdzielni (7IDS+1 opiekun
os. prawnych): 5
Ilość godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego: 274,5
Ilość godzin wsparcia doradczego dla spółdzielni do których
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przystąpią nowi członkowie: 11
Ilość godzin doradztwa ogólnego dla 5 LOWES: 53,5
Ilość godzin usług prawno-księgowych
specjalistyczne) dla 5 LOWES: 61

(doradztwo

Ilość szkoleń dla LOWES: 28
Ilość raportów ewaluacyjnych: 2
Liczba osób, które zapoznały się z modelem partnerstwa
publiczno-społecznego: 109
Liczba samorządów, które utworzyły partnerstwo publicznospołeczne na rzecz LOWES: 4
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z
EFS: 85
Ilość podpisanych umów na przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego dla osób fizycznych: 1
Ilość podpisanych aneksów do umów dotyczących
przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego dla
osób fizycznych: 3
Ilość podpisanych aneksów do umów dotyczących
przedłużenia podst. wsparcia pomostowego dla osób
przystępujących: 3
Ilość podpisanych aneksów do umów dotyczących
przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego dla
osób prawnych: 2
Ilość seminariów w ramach LOWES: 1
Liczba modeli
zapewniających długookresowe źródła
finansowania instyt. otoczenia ES oraz spół. scocj.: 5 LOWES
(Lokalne Ośrodki ES –Łódź, Piotrków Tryb., Kutno, MOWES
Bełchatów, Stryków, MOWES Zduńska Wola)
Partnerzy przy realizacji

Partnerstwo ze stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja- TyMy (OPUS Lider)

3. Lokalne Ośrodki Wsparcia ES

– projekty realizowane we współpracy z samorządami w Łodzi, Kutnie,
powiatem piotrkowskim, bełchatowskim oraz LGD Polcentrum mające na celu
zapewnienie działań wspierających dla ngo i PES z obszaru działania LOWES.
Nazwa projektu

LOWES w Kutnie

Źródło finansowania

„OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju
ES”, „Urząd Miasta w Kutnie”
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Czas realizacji

01.01.2014-31.12.2014

Wartość projektu

55 000,00 zł

Krótki opis założeń projektu

Cel projektu
Opis kluczowych działań
sposobu realizacji w 2014

Praca nad stworzeniem i testowaniem modelu
partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz
wspierania instytucji otoczenia ekonomii społecznej,
poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej (LOWES) jako centrum wspierania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.
Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla NGO i PES
i Zrealizowane godziny doradcze dla PES – 200h,
zrealizowanych szkoleń – 13, Spotkania informacyjne,. ,
Akademia dla Organizacji Pozarządowych w Kutnie

Rezultaty w 2014

Pozyskane 203 570,00 zł środki Przez Podmioty Ekonomii
Społecznej w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie
socjalne , Utworzono 2 Spółdzielnie socjalne

Partnerzy przy realizacji

Urząd Miasta Kutna

Nazwa projektu

LOWES w Piotrkowie Tryb.

Źródło finansowania

„OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju
ES”, „Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim”

Czas realizacji

1.01.2014 – 31.12.2014r

Wartość projektu

55.000 zł

Krótki opis założeń projektu

Praca nad stworzeniem i testowaniem modelu
partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz wspierania
instytucji otoczenia ekonomii społecznej, poprzez
utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej (LOWES) jako centrum wspierania podmiotów
ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji
pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla NGO i PES

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

Zrealizowane godziny doradcze dla PES – 194h,
zrealizowanych
szkoleń – 8; 1 Forum Organizacji
pozarządowych, 4 Spotkania informacyjne, Konferencja
Powiatowe Partnerstwo Obywatelskie.
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Rezultaty w 2014

Pozyskanie 27050,00 zł przez organizacje wsparte przez
LOWES w Piotrkowie Tryb.

Partnerzy przy realizacji

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa projektu

LOWES w Bełchatowie

Źródło finansowania

„OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju
ES”, „Starostwo Powiatowe w Bełchatowie”

Czas realizacji

1.12.2013 – 30.11.2015r

Wartość projektu

18.000 zł

Krótki opis założeń projektu

Praca nad stworzeniem i testowaniem modelu
partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz wspierania
instytucji otoczenia ekonomii społecznej, poprzez
utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej (LOWES) jako centrum wspierania podmiotów
ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji
pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla NGO i PES

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

Zrealizowane godziny doradcze dla PES – 130h,
zrealizowanych
szkoleń – 6; 2 Fora Organizacji
pozarządowych, 5 spotkań informacyjnych, utworzenie
jednej fundacji

Rezultaty w 2014

Pozyskanie 57959,00 przez organizacje wsparte przez LOWES
w Bełchatowie.

Partnerzy przy realizacji

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Nazwa projektu

LOWES w LGD Polcentrum

Źródło finansowania

„OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju
ES”, „LGD Polcentrum”

Czas realizacji

01.01.2014-31.12.2014

Wartość projektu

18.000 zł

Krótki opis założeń projektu

Praca nad stworzeniem i testowaniem modelu
partnerstwa publiczno - społecznego na rzecz
wspierania instytucji otoczenia ekonomii społecznej,
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poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej (LOWES) jako centrum wspierania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.
Cel projektu
Opis kluczowych działań
sposobu realizacji w 2014

Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla NGO i PES
i Zrealizowane godziny doradcze
zrealizowanych szkoleń – 6, ,.

dla

PES

–

128h,

Rezultaty w 2014

Pozyskane 17 124,00 zł środki Przez Podmioty Ekonomii
Społecznej w tym organizacje pozarządowe

Partnerzy przy realizacji

LGD POLCENTRUM z siedzibą w Strykowie

4. Techklub
Nazwa projektu

Techklub Łódź

Źródło finansowania

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Czas realizacji

Maj 2014 - czerwiec 2015

Wartość projektu

7 000

Krótki opis założeń
projektu

Podniesienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych w woj.
Łódzkim na temat nowych technologii i ich wykorzystania w
organizacji
Wzmocnienie współpracy pomiędzy branżą nowych technologii a
organizacjami

Cel projektu

Wzmocnienie sektora NGO poprzez podniesienie kompetencji IT
i zwiększenie współpracy z branżą biznesową w sektorze IT

Opis kluczowych działań i Organizacja spotkań Techklubów - od marca do grudnia, za
wyjątkiem okresu wakacyjnego.
sposobu realizacji w
2014
Spotkania Techklubów trwają 2 h, odbywają się zawsze w 1
środę miesiąca
Rezultaty w 2014

Odbyło się 6 spotkań, które łącznie prowadziło 14
prowadzących, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 152 osoby
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Partnerzy przy realizacji

Urząd Marszałkowski w Łodzi, Technopark Łódź

PROJEKTY REALIZOWANE W OBSZARZE BUDOWANIA SYSTEMOWYCH
ROZWIĄZAŃ
W ramach obszaru budowania rozwiązań systemowych realizujemy projekty, których
celem jest stworzenie na poziomie samorządów lokalnych rozwiązań, które
wspierając aktywność mieszkańców, Organizacji Pozarządowych i podmiotów ES w
zarządzaniu społecznością lokalną.
W 2014 roku realizowaliśmy projekty dotyczące:
1. Model współpracy NGO-Miasto Łódź
Nazwa projektu
Model współpracy NGO-Miasto Łódź
Źródło finansowania
POKL 5.4.2 EFS – IW MPIPS
Czas realizacji
1.03.14-30.06.15
Wartość projektu
476.500,00 zł
Krótki opis założeń projektu
Głównym założeniem projektu jest wzrost współpracy
pomiędzy łódzkim samorządem a lokalnymi organizacjami
pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
diagnostyki i prognostyki tej współpracy, a także wsparcie
organizacji społecznych, ciał dialogu i aktywistów.
Cel projektu
Celem projektu jest rozwój narzędzi partycypacji
społecznej w Łodzi, wzmocnienie ciał dialogu, rozwój
współpracy międzysektorowej ze szczególnym
uwzględnieniem JST-NGO, wsparcie i rozwój potencjału
łódzkich NGO przez szkolenia, doradztwo i wsparcie
techniczne, rozwój planistyki i diagnostyka współpracy JSTNGO (stworzenie Rocznego – na 2016 – i Wieloletniego –
2016-18 – Programu Współpracy JST-NGO), animacja
społeczna.
Opis kluczowych działań i
I. Wsparcie organizacji:
sposobu realizacji w 2014
- 5 szkoleń
- 55 godzin doradztwa
- animacja 6 inicjatyw obywatelskich
- wsparcie techniczne: użyczanie laptopa, rzutnika, ekranu
projekcyjnego, pomieszczeń biurowych.
II. Analiza współpracy administracji samorządowej z NGO
w Łodzi przy użyciu Lokalnego Indexu Jakości Współpracy
(w sumie 7 spotkań, 1 raport merytoryczny, opracowanie i
wdrożenie rekomendacji po procesie).
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III. Opracowanie i próba wdrożenia procedury regrantingu
w Łodzi oraz modelu partnerstwa publiczno-społecznego
na rzecz utworzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.
Oba zadania były realizowane przez zespół ekspercki UMŁ i
NGO, a wyniki ich prac są obligatoryjnie objęte
konsultacjami społecznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska organizacji pozarządowych.
IV. Wsparcie szkoleniowe i działania animacyjne w zakresie
tworzenia i funkcjonowania Komisji Dialogu
Obywatelskiego (wsparcie utworzenia 1 nowego KDO, 1
zrealizowane szkolenie dla KDO).
V. Szkolenie wyjazdowe wspólne dla UMŁ i NGO z zakresu
partycypacji i konsultacji społecznych oraz ich wdrożenia w
obrębie konsultacji budżetu miasta Łodzi.

Rezultaty w 2014

Partnerzy przy realizacji

VI. Włączenie NGO do współtworzenia programów i
strategii Miasta Łodzi przez opracowanie i szerokie
konsultacje Rocznego (2016) i Wieloletniego Programu
Współpracy z Organizacjami (2016-2019). Zadanie
realizowane przez zespół ekspercki UMŁ i NGO (w sumie 1
spotkanie robocze z moderatorem).
1 szkolenie wyjazdowe UMŁ+NGO
1 analiza Indexu Jakości Współpracy
10 spotkanie zespołu ds. regrantingu
8 spotkań zespołu ds. ŁCO
1 spotkanie ds. Wieloletniego Programu Współpracy
5 szkoleń w ramach ŁCO
55 godzin doradczych w ramach ŁCO
1 szkolenie dla KDO
1 powołanie nowego KDO ds. rewitalizacji
6 inicjatyw obywatelskich wspartych przez animatorów
Urząd Miasta Łodzi, Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Łódzkiego

2. Modelowe Kutno
Nazwa projektu
Modelowe Kutno
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Źródło finansowania

EFS POKL 5.4.2

Czas realizacji

01.03.2014-30.06.2015

Wartość projektu

383 600,00 zł

Krótki opis założeń
projektu

Projektem zostali objęci przedstawiciele ngo i jst w Kutnie.
Kutnowski Model współpracy budowany jest we współpracy ngo
i jst. Projekt odpowiada na potrzeby: wzmocnienie współpracy
niefinansowej, szczególnie włączania ngo jako partnera przy
tworzeniu i realizacji polityk publicznych, konsultacji
społecznych, podniesienia efektywności realizacji zadań
publicznych.

Cel projektu

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów
współpracy Miasta Kutna i organizacji pozarządowych w latach
2014-2015 w oparciu o „Model Współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi”

Opis kluczowych działań
i sposobu realizacji w
2014

1. Diagnoza współpracy przy użyciu Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy
2. Współpraca Miasta Kutna z NGO w zakresie tworzenia polityk
publicznych (wdrożenie płaszczyzny I Modelu współpracy)
- włączenie ngo do współtworzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Kutnie
- konsultacje założeń projektów i innych aktów normatywnych
oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć z udziałem ngo w
Kutnie,
- realizacja modelowych konsultacji Programu Współpracy na
2015 rok
3. Współpraca Miasta Kutno w zakresie realizacji zadań
publicznych (wdrożenie płaszczyzny II)
-opracowanie i wdrożenie standardu realizacji zadania 55+
- opracowanie i wdrożenie procedury zlecania zadań publicznych
- opracowanie i wdrożenie procedury zawierania partnerstw
projektowych
4. Współpraca Miasta Kutna w zakresie rozwoju infrastruktury
współpracy i tworzenia warunków do aktywności społecznej
(płaszczyzna III)
- budowanie porozumień branżowych i ponadbranżowych,
- prowadzenie Centrum Organizacji pozarządowych i Inicjatyw
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Lokalnych
Rezultaty w 2014

1 centrum wsparcia- zwiększenie efektywności realizacji zadań
publicznych
6 szkoleń w ramach wsparcia
profesjonalizmu organizacji

dla

ngo-

zwiększenie

71 godzin doradczych- zwiększenie profesjonalizmu organizacji
79 przedstawicieli ngo- zwiększenie profesjonalizmu organizacji
1 strona internetowa dla organizacji kutnowskich- 79
przedstawicieli ngo- zwiększenie profesjonalizmu organizacji
1 jednostka samorządu terytorialnego, które wdrożyły standardy
współpracy z organizacjami pozarządowymi
1 jednostka samorządu, która wdrożyła standardy w zakresie
mechanizmów finansowych
67 przedstawicieli ngo czyli zakończyli udział - zwiększenie roli
organizacji w zakresie tworzenia polityk publicznych
71 przedstawicieli ngo
Kutnie

- zwiększenie integracji 3 sektora w

15 przedstawicieli jst ukończyli udział w projekcie- zwiększenie
efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji i stanowienia
polityk publicznych i regulacji prawnych
1 raport cząstkowy LIJW
1 zespół roboczy ds. Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych- zwiększenie udziału ngo przy współtworzeniu
polityk publicznych
2 zespoły (ds. procedury zlecania zadań i standardu oferty 55+)zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych
1 zarządzenie- procedura zlecania zadań publicznych
zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych

-

1 raport ewaluacyjny (konsultacje społeczne
w Kutnie)zwiększenie efektywności mechanizmów konsultacyjnych i
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji i
stanowienia polityk publicznych i regulacji prawnych
5 warsztaty konsultacyjne PW 2015- zwiększenie efektywności
mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji i stanowienia polityk
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publicznych i regulacji prawnych
1 uchwała PW2015 zawierająca model konsultacji PW zwiększenie efektywności mechanizmów konsultacyjnych i
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji i
stanowienia polityk publicznych i regulacji prawnych

Partnerzy przy realizacji

Miasto Kutno

3. Aktywni w konsultacjach –
Obszar :Aktywizacja
mieszkańców,Partycypacja
społeczna,Wsparcie NGO
Wsparcie ES

Partycypacja społeczna,

Nazwa projektu

Aktywni w konsultacjach

Źródło finansowania
Czas realizacji
Wartość projektu

POKL 5.4
08.2013 - 01.2015
237 525,20zł.

Krótki opis założeń projektu

Projekt Aktywni w konsultacjach zakłada wsparcie procesów
konsultacyjnych w Łodzi. W ramach projektu wypracowany
został Łódzki model konsultacji społecznych, który
następnie został wykorzystany w 2 procesach
konsultacyjnych: budżetu miasta na 2015 i projektu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Łodzi. Procesy
konsultacyjne zostały wsparte działaniami edukacyjnymi dla
pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz liderów organizacji
pozarządowych.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie procesów konsultacyjnych
w Łodzi.

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
 przeprowadzono
zewnętrzną
ewaluację
konsultacji społecznych prowadzonych w Łodzi
do roku 2013;
 wypracowano model konsultacji społecznych;
 przeszkolono 62 pracowników urzędu w zakresie
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Rezultaty w 2014










Partnerzy przy realizacji

prowadzenia konsultacji społecznych;
udzielono 50 godzin doradztwa z zakresu
konsultacji społecznych pracownikom Urzędu
Miasta Łodzi;
przygotowano
i
zaangażowano
16
przedstawicieli organizacji pozarządowych w
działania konsultacyjne,
dzięki czemu udało się włączyć w konsultacje
dodatkowo 636 mieszkańców - uczestniczących
w spotkaniach konsultacyjnych;
przeprowadzono
dwuetapowe
konsultacje
budżetu Miasta Łodzi;
przeprowadzono
dwuetapowe
konsultacje
Polityki Społecznej Miasta Łodzi na lata 2015 2020.
1 model konsultacji społecznych;
przeszkolono 62 pracowników urzędu w zakresie
prowadzenia konsultacji społecznych;
udzielono 50 godzin doradztwa z zakresu
konsultacji społecznych pracownikom Urzędu
Miasta Łodzi;
przygotowano
i
zaangażowano
16
przedstawicieli organizacji pozarządowych w
działania konsultacyjne,
w konsultacje włączono 636 mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych;
przeprowadzono
dwuetapowe
konsultacje
budżetu Miasta Łodzi oraz dwuetapowe
konsultacje Polityki Społecznej Miasta Łodzi na
lata 2015 - 2020
Miasto Łódź

4. Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nazwa projektu
Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego
Źródło finansowania

POKL 5.4.2 - MPiPS

Czas realizacji

Marzec 2014 – czerwiec 2015
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Wartość projektu

2.293.875,20 zł

Krótki opis założeń projektu

Projekt w swoim założeniu zakłada wsparcie dla 35
istniejących RDPP w 4 województwach, a także powołanie
nowych RDPP w ilości 10. W ramach projektu jest również
zaplanowany kontakt RDPP z innymi ciałami dialogu.

Cel projektu

Zwiększenie
poziomu
instytucjonalizacji
dialogu
obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w
tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu polityk publicznych
poprzez wzmocnienie potencjału 35 działających rad i
powstanie 10 nowych w obszarze 3 w 4 województwach
(opolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim) w ciągu 16
miesięcy

Opis kluczowych działań i
sposobu realizacji w 2014

Kluczowe działania w 2014:
- Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego (czerwiec
Katowice i październik Opole)
- działania animacyjne dla każdej z 35 RDPP
- Wizyta studyjna członków i członkiń RDPP (Ostrów
Wielkopolski)
- ogólnopolskie spotkanie RDPP (lipiec Stryków, listopad
Łódź)
- uruchomienie portalu internetowego dedykowanego
członkom i członkiniom RDPP – www.radypozytku.ngo.pl
- opracowanie Indexu samooceny RDPP i przeprowadzenie
Indexów w RDPP
- powołanie i praca zespołu ds. standardów (6 spotkań po 8
godzin)
- konsultacje wojewódzkie standardów (Opole i Dolny
Śląsk)
- animacja powstawania nowych RDPP
- opracowanie standardów RDPP
- powołanie Forum RDPP
- opracowanie Indexu samooceny dla RDPP
- integracja i poznawanie się członków i członkiń RDPP
podczas spotkań ogólnopolskich, na Forach czy wizyt
studyjnych

Rezultaty w 2014

Partnerzy przy realizacji

- Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Stowarzyszeni Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS
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- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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FINANSE CENTRUM OPUS W ROKU 2014
1. Ogółem przychody i koszty
wynosiły odpowiednio
Ogółem przychody

3.599.182,25

Razem Koszty

3 500 904,80

2. Przychody z podziałem na projekty
wyglądały następująco

Lista projektów z wartością projektów


 Przychody na projekt

 ŁCO 54.056,02

 54 056,02

 OWES 1.432.642,30

 1 432 642,30

 Masz Głos Masz Wybór 34
905,25

 34 905,25

 Modelowe
680.483,86

 680 483,86

Rady

 Aktywni Ekonomicznie
163.564,23

 163 564,23
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 OWES 1.432.642,30

 1 432 642,30

 ASOS Nasza Przyjazna
Przestrzeń 86.828,33

 86 828,33

 NORWESKIE - Dobre Rady
dla Łodzi 16.934,70

 16 934,70

 FIO - Grant na lepszy start
359.363,82

 359 363,82

 MODEL
WSPÓŁPRACY
ŁÓDŹ 26.7121,72

 267 121,72

 Model KUTNO 219.100,09

 219 100,09

 Techklub 520,66

 520,66

3. Przychody pozaprojektowe
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4. Struktura kosztów pozaprojektowych

