Raport z działalności Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS w roku 2016
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 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:
Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – www.siecsplot.pl
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – www.rada-lodzkie.org.pl
W roku 2016 Centrum OPUS miało swoich przedstawicieli w:
Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – Wioletta Gawrońska
Łódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Waszak
Radzie ds. Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Łódzkiego – Wioletta Gawrońska
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds Rewitalizacji – Jolanta Woźnicka
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Lokalowej - Maria Nowakowska
Zespole ds. Rewitalizacji w Łodzi - Jolanta Woźnicka
Zarząd Centrum OPUS w roku 2016 pracował w składzie:
Łukasz Waszak - Prezes
Wioletta Gawrońska - Skarbnik
Jolanta Woźnicka - Sekretarz
Maria Nowakowska - Członkini Zarządu
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OBSZARY AKTYWNOŚCI
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 formie 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 2016 roku
ŁÓDZKIE CENTRUM OBYWATELSKIE
Projekt realizowany w partnerstwie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa
Łódzkiego oraz FERSO
Krótki opis projektu:
Łódzkie Centrum Obywatelskie powstało w odpowiedzi na
zdiagnozowane potrzeby organizacji pozarządowych w Łodzi. Zgodnie
z wypracowanym „Modelem wsparcia aktywności obywatelskiej w
Łodzi” ŁCO pełni następujące funkcje:
EDUKACYJNA
-podniesienie poziomu wiedzy i skuteczności działań,
-podnoszenie jakości pracy odbiorców działań,
-zwiększenie profesjonalizmu działań,
WSPIERAJĄCA
-dążenie do rozwiązania problemów, jakie mają organizacje
pozarządowe i podmioty ES,
-korzystanie z rozwiązań już wypracowanych.
INTEGRUJĄCA
-wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami
pozarządowymi/podmiotami ES,
-realizacja wspólnych działań na rzecz miasta,
-poszukiwanie nowych rozwiązań, nawiązywania partnerstw i
współpracy oraz tworzenia programów strategii / planów, działań (np.
służącym wspólnemu rozwiązaniu danego problemu czy zagadnienia).
ANIMACYJNA
-włączanie organizacji pozarządowych/podmiotów ES w lokalne
środowisko,
-zachęcanie i wspieranie realizacji lokalnych inicjatyw oraz działań w
przestrzeni miejskiej przez organizacje pozarządowe/podmioty ES i
inne podmioty z udziałem mieszkańców.
EFEKTY LICZBOWE

Wartość projektu
Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

152 h doradztwa
15 h spotkań specjalistycznych
5 mikrograntów o łącznej wartości 25 000 zł
Użyczenie sprzętu (namiotów, stołów, sztalug, rzutników, ekranu) i 2
sal – ok. 1300 h
UMŁ, dofinansowanie za 2016: 131 006,71 zł
Maria Nowakowska – koordynatorka,
Agnieszka Krawczyk, Kasia Książczak – główne doradczynie
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OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - ŁÓDŹ
Projekt realizowany w partnerstwie z INPRO i Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja - Ty - My
Krótki opis projektu:
Wsparcie aktywistów indywidualnych, grup nieformalnych i organizacji
pozarządowych nieprowadzących działalności ekonomicznej. Animacja
służąca rozwojowi ekonomii społecznej, ekonomizacji organizacji,
sieciowaniu sektora ES.
Doradztwo, szkolenia, animacja, konkurs mikrograntów na utworzenie
organizacji z działalnością ekonomiczną.
EFEKTY LICZBOWE
470 h doradztwa
6 dni szkoleń
12 mikrograntów o łącznej wartości 50 000 zł
Wartość projektu
EFS/WUP/3 646 907,60 zł całość projektu
Kluczowe osoby
Maria Nowakowska – koordynatorka, Magdalena Mirys, Mariola
zaangażowane w
Kolasińska, Anna Olejniczak – coach, Jolanta Woźnicka, Maria
projekt
Nowakowska, Ewa Wierzbowska – animatorki, Krzysztof Smug,
Wioletta Gawrońska, Magdalena Mirys, Agnieszka Furmaniak –
doradcy/doraczynie

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - subregion południowy
Krótki opis projektu:

Cel projektu: rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w
subregionie III woj. łódzkiego w latach 2016-2017.
Oferta dla:
1. podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych
planujące ekonomizację;
2. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie osób (oddalone od rynku
pracy), niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione
od narkotyków lub alkoholu, zwolnione z zakładów karnych, uchodźcy.
Działania:
Działania animacyjne:
- wspieranie lokalnych środowisk na rzecz rozwoju ES
- wspieranie powstawania nowych PES
- wspieranie powstawania partnerstw z udziałem PES
Działania doradcze i szkoleniowe na rzecz tworzenia i wsparcia PES:
- w 8 powiatach pracuje 4 mobilnych doradców kluczowych, oraz
doradcy specjalistyczni (prawni, biznesowi, finansowi)
- organizacja szkoleń, wizyt studyjnych, dofinansowanie
szkoleń/”staży”
Udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w
PS
- dotacje na utworzenie miejsc pracy w PS
- wsparcie Indywidualnych Doradców PS
Obszar realizacji działań:
Działamy w powiatach: piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski,
radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki i
bełchatowski

EFEKTY LICZBOWE

Działania animacyjne:
- animacja na rzecz utworzenia podmioty ES - Mikrowsparcia edycja
lokalna OWES na lepszy start – efekty 2016 powstało 12 PES,
- animacja na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych/projektowych z
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udziałem PES- wsparcie powstawania partnerstw do Centrów Usług
Społecznych w powiatach wieruszowskim, sieradzkim, miasto Piotrków
Tryb., kutnowskim (działanie w ramach 10% działań poza obszarem
OWES), - efekt 4 partnerstwa na rzecz Centrów Usług Społecznych
- animacja na rzecz włączenia ekonomii społecznej w lokalne polityki –
wpisanie ES w: a)założenia program rewitalizacji Miasta Bełchatowa b)
program współpracy powiatu bełchatowskiego na rok 2017 c) program
współpracy miasta Wieruszowa na rok 2017 d) program współpracy
gminy Błaszki na rok 2017, e)program współpracy gminy Drużbice na
rok 2017 f) program współpracy gminy Złoczew na rok 2017 g)
założenia programu rewitalizacji Miasta Piotrkowa Tryb.
- realizacja Forów ES jako spotkań lokalnych na rzecz rozwoju ES i
włączenia PES w działania lokalne: efekty 15 Forów z udziałem 306
osób.
Działania doradcze i szkoleniowe:
85 podmioty zostały objęte wsparciem
101 środowisk i organizacji pozarządowych zostało objętych
wsparciem w ramach usług zmierzających do inicjowania powstania
nowych PES
- 515,65 h doradztwa ogólnego
371 h doradztwa biznesowego
- 95,5 h doradztwa prawnego
- 32 h finansowego
Udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w
PS
43 miejsca pracy zostały utworzone w wyniku działalności OWES dla
osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego, w tym 13
miejsc pracy stworzono dla osób niepełnosprawnych;
12 nowych (utworzonych/przekształconych) Przedsiębiorstw
Społecznych
Kwota przyznanego wsparcia finansowego na powstanie nowych
miejsc pracy – 859.500 zł, wsparcia pomostowego 477 300,00 zł.
Wartość projektu

3704772,84 zł

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

Monika Hibner – koordynator, Renata Miko, asystent finansowy,
doradcy kluczowi: Magdalena Poulain, Krzysztof Smug, Nadina Pindor
Milewska, Małgorzata Stępień Dudek, IDPS – Wioletta Gawrońska,
Joalanta Woźnicka, Anna Sikorska Prykowska, Magdalena Mirys, Anna
Pakowska, animatorzy: Łukasz Waszak, Małgorzata Stęień dudek,
doradcy specjalistyczni: Agnieszka Krawczyk, Agnieszka Olszewska,
Katarzyna Książczak, coachowie: Bogdan Lewiński, Agnieszka
Zdrojewska
Specjalista ds. monitoringu - Agnieszka Podgórska
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„GRANT NA LEPSZY START” 2014-2016
Projekt realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania POLCENTRUM
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i
organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie co
najmniej 268 inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne i samopomocowe na terenie województwa łódzkiego w
okresie od 1.06.2014 do 30.11.2016 r.
Odbiorcą projektu były młode organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne i samopomocowe z terenu województwa łódzkiego
Głównym działaniem projektu był konkurs regrantingowy dotyczący
przyznania mikrodotacji od 1500zł do 5 000zł na realizacje lokalnych
przedsięwzięć i inicjatyw społecznych oraz wzmocnienie, doposażenie
i rozwój młodych organizacji pozarządowych. W ramach projektu
przeprowadzono: 2014 – 1 konkurs;
2015 – 2 konkursy (1 ogólnowojewódzki i 1 lokalny Powiat Piotrkowski)
2016 – 5 konkursów (1 ogólnowojewódzki, 2 x lokalne Miasto Kutno,
Gmina Pabianice, 2 x OWES – Łódź i Region)
W ramach konkursu przeprowadzono: konkurs wniosków, ocenę
wniosków, przyznanie mikrodotacji, wsparcie doradcze podczas
realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań, rozliczenie
mikrodotacji.
EFEKTY LICZBOWE
Cele szczegółowe oraz poziom ich realizacji w okresie od 1.06.2014 do
do 30.11.2016 roku:
1 Zwiększenie ilości zrealizowanych inicjatyw oddolnych o min. 268
inicjatyw na terenie województwa łódzkiego w okresie od 1.06.2014
do 30.11.2016 r.
SKALA REALIZACJI: zrealizowano 301 inicjatyw oddolnych, w tym 110
w roku 2016.
2 Zwiększenie aktywności obywateli poprzez udział w realizacji min.
268 inicjatyw na terenie województwa łódzkiego w okresie od
1.06.2014 do 30.11.2016 r. - cel został osiągnięty
SKALA REALIZACJI: do 30.11.2016 r. 28560 mieszkańców województwa
łódzkiego, w tym 13170 osób w 2016 roku, zwiększyło swoją
aktywność poprzez udział w realizacji 301 inicjatyw oddolnych, w tym
w 110 w roku 2016 (dane pochodzą ze sprawozdań składanych przez
beneficjentów)
3 Wzmocnienie kompetencji w zakresie realizacji inicjatyw w sferze
pożytku publicznego wśród przedstawicieli/lek 40 grup nieformalnych i
samopomocowych realizujących projekty w ramach regrantingu na
terenie województwa łódzkiego - cel został osiągnięty
SKALA REALIZACJI: do 30.11.2016 r. przedstawiciele 205 grup
nieformalnych i samopomocowych, w tym 67 grup w 2016 roku,
wzmocniło swoje kompetencje w zakresie realizacji inicjatyw w sferze
pożytku publicznego.
4 Zwiększenie kapitału ludzkiego i technicznego, w tym na zakup
sprzętu, oprogramowania i remonty lokali, podniesienie kwalifikacji
pracowników i współpracowników, sformułowanie planów rozwoju
organizacji pozarządowych finansowanych z mikrograntów wśród
przedstawicieli/lek młodych ngo z województwa łódzkiego - cel został
osiągnięty
SKALA REALIZACJI: do 30.11.2016 r. w sumie 96 młodych organizacji,
w tym 43 ngo w 2016 roku, zwiększyło kapitał ludzki i techniczny
dzięki realizacji projektów na rozwój organizacji.
5 Zwiększenie wiedzy na temat możliwości realizacji oddolnych
inicjatyw w ramach P FIO, wśród min. 530 przedstawicieli/lek grup
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nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji w okresie
od 1.06.2014 do 30.11.2016r. na terenie województwa łódzkiego - cel
został osiągnięty
SKALA REALIZACJI: do 30.11.2016 r w sumie zorganizowano 85
spotkań informacyjnych, w tym w 2016 roku 16 spotkania
informacyjne na temat możliwości i zasad realizacji oddolnych
inicjatyw z mieszkańcami województwa łódzkiego ze wsparciem
finansowym z środków programu FIO, w których uczestniczyło 1146
(400 w 2016 r.) przedstawicieli/lek grup nieformalnych i
samopomocowych oraz młodych organizacji.
Wartość projektu,

Źródło finansowania P FIO MRPiPS, RCPS, JST w latach 2014-2016
1 Wnioskowana kwota dotacji 2014-2016: 1 854 600,00 zł
2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:
dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
2014-2016: 247 500,00 zł
3. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków) 2014-2016: 10 500,00 zł
4 Ogółem 2014-2016: 2 112 600,00 zł

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

Maria Magdalena Poulain – koordynator, animator, coach (2014-2016)
Anna Olejniczak - doradca, coach (2014-2016)
Krzysztof Smug – doradca (2014-2015)
Wioletta Gawrońska – doradca, coach, opiekun finansowy grup
nieformalnych (2016)
Łukasz Waszak – animator (2016)
Katarzyna Książczak - opiekun finansowy grup nieformalnych (2014)
Renata Miko - opiekun finansowy grup nieformalnych (2015)

KUTNOWSKI KONKURS NA MIKRODOTACJE (DWIE EDYCJE) - OD 02.05.2016 DO 31.12.2016
Krótki opis projektu

Głównym celem zadnia jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; ochrony i promocji zdrowia; wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Kutno poprzez
wzmocnienie aktywności organizacji pozarządowych z Miasta Kutna w
formie Mikrodotacji w ramach regrantingu w okresie 7 miesięcy.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu regrantingu w 3 obszarach
zadań publicznych:
Ochrony i promocji zdrowia
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia procedury, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie
oferentów oraz rozliczenie zrealizowanych zadań.
Odbiorcą projektu były organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i
samopomocowe z miasta Kutno
Głównym działaniem projektu był konkurs regrantingowy dotyczący
przyznania mikrodotacji od 1500zł do 3 000zł na realizacje lokalnych
przedsięwzięć i inicjatyw społecznych oraz wzmocnienie, doposażenie
i rozwój młodych organizacji pozarządowych. W ramach projektu
przeprowadzono:
Kutnowski konkurs na mikrodotacje I
Kutnowski konkurs na mikrodotacje II
Zakładane cele zostały osiągnięte
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EFEKTY LICZBOWE

Wartość projektu,

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

1 zwiększono liczbę inicjatyw oddolnych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (9 inicjatyw); ochrony i
promocji zdrowia (8 inicjatyw), wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej(5 inicjatyw) poprzez wzmocnienie aktywności organizacji
pozarządowych z M. Kutno w formie mikrodotacji (przyznano 22
mikrodotacje dla 20 organizacji, przygotowano- dokumentacja
konkursowa i przeprowadzono konkurs).
2 Upowszechniono dostęp dla organizacji pozarządowych z terenu m.
Kutno do zadań publicznych z obszarów kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3Zwiększono aktywność obywateli poprzez udział w realizacji 22
inicjatyw n terenie m. Kutno w okresie od podpisania umowy do
31.12.2016. Łącznie w działaniach realizowanych przez organizacje, w
ramach Kutnowskiego Konkursu na Mikrodotacje wzięło udział 1844
osób (sprawozdania beneficjentów).
W I edycji złożono 20 ofert, z czego wg oceny komisji oceniającej
wnioski przyznano 19 grantów – średnio w wysokości ok. 3000 zł.
W drugiej edycji złożono 3 wnioski, z czego wszystkie trzy otrzymały
dofinansowanie.
Łącznie w działaniach realizowanych zadań wzięło udział 1844 osób.
Źródło finansowania P FIO MRPiPS, Miasto Kutno
Wartość 72 150,00 zł
Dotacja: 60 000,00 zł
Środki własne: 12 150,00 zł
Maria Magdalena Poulain – koordynator,
Wioletta Gawrońska – koordynator, doradca
Anna Olejniczak - doradca
Renata Miko - doradca

KONKURS REGRANTINGOWY „GMINA PABIANICE: GRANT NA LEPSZY START LOKALNIE”
Krótki opis projektu

Celem głównym było
wsparcie lokalnych inicjatyw podejmowanych przez
Mieszkańców działających w formule grup nieformalnych (min. 3
osoby), którzy składać będą wnioski o realizację przedsięwzięć
samodzielnie lub za pośrednictwem lokalnych organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Pabianice lub działających na rzecz
mieszkańców Gminy Pabianice
Organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy z
terenu Gminy Pabianice lub działających na rzecz mieszkańców Gminy
Pabianice
Odbiorcą projektu były
młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe
z terenu Gminy Pabianice lub działających na rzecz mieszkańców
Gminy Pabianice
Głównym działaniem był konkurs regrantingowy „Gmina Pabianice:
Grant na lepszy start lokalnie” dotyczący przyznania mikrodotacji od
1500zł do 3000 zł na realizacje lokalnych przedsięwzięć i inicjatyw
społecznych oraz wzmocnienie, doposażenie i rozwój młodych
organizacji pozarządowych.
W ramach zadania przeprowadzono 1 konkurs na mikrodotacje od
1500zł do 3000 zł, który obejmował następujące działania :
przygotowanie dokumentacji konkursowej dla wnioskodawców, Komisji
Oceny Wniosków, realizatorów zadań wspartych mikrodotacjami,
ogłoszenie konkursu, ocenę wniosków, przyznanie mikrodotacji,
wsparcie doradcze dla aplikujących w konkursie przez cały czas
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realizacji projektu od etapu przygotowania wniosków, poprzez
realizacje po złożenie sprawozdań i rozliczenie mikrodotacji, promocje
działań oraz stały monitoring.
Cele szczegółowe oraz poziom ich realizacji w okresie od 1.04.2016 do
do 30.11.2016 roku:
1 Zwiększenie liczby zrealizowanych inicjatyw oddolnych inicjatyw na
terenie Gminy Pabianice
SKALA REALIZACJI: zrealizowano 6 inicjatyw oddolnych
2 Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Pabianice poprzez
udział w realizacji inicjatyw na na terenie Gminy Pabianice
SKALA REALIZACJI: mieszkańców Gminy Pabianice zwiększyło swoją
aktywność poprzez udział w realizacji 6 inicjatyw oddolnych
3 Zwiększenie kapitału ludzkiego i technicznego, w tym na zakup
sprzętu, oprogramowania i remonty lokali, podniesienie kwalifikacji
pracowników i współpracowników, sformułowanie planów rozwoju
organizacji pozarządowych finansowanych z mikrograntów wśród
przedstawicieli/lek młodych ngo z Gminy Pabianice
SKALA REALIZACJI: do 30.11.2016 r. w 2 młode organizacje z Gminy
Pabianice zwiększyły kapitał ludzki i techniczny dzięki realizacji 2
projektów na rozwój organizacji.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KUDROWICE – ngo z grupa nieformalną
- 2800,00 zł
STOWARZYSZENIE ROZWOJU NA ZIELONO - ngo z grupa nieformalna 2745,00 zł
STOWARZYSZENIE NOWOCZESNOŚĆ DLA ROZWOJU – młode ngo 2200,00 zł
STOWARZYSZENIE NOWOCZESNOŚĆ DLA ROZWOJU- ngo z grupa
nieformalna - 2020,00 zł
STOWARZYSZENIE ROZWOJU NA ZIELONO- ngo z grupa nieformalna 2600,00 zł
STOWARZYSZENIE CARPE DIEM - młode ngo - 2635,00 zł

Wartość projektu

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

Źródło finansowania P FIO MRPiPS, RCPS, Gmina Pabianice
Wartość zadania: 15 000,00 zł
Centrum OPUS: 5 000,00 zł
Gmina Pabianice: 10 000,00 zł
Maria Magdalena Poulain – koordynator, doradca

BUDŻET PARTYCYPACYJNY DLA KUTNA
Projekt partnerski z Społeczną Fundacją Miasta Kutna
Krótki opis projektu
Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Kutna i
włączenie ich w faktyczne procesy partycypacyjne przy tworzeniu i
wyłanianiu projektów do budżetu obywatelskiego w roku 2016 i latach
kolejnych.
Projekt powstał w odpowiedzi na problemy i potrzeby:
1. mały udział mieszkańców w tworzeniu, zgłaszaniu i promowaniu
projektów, brak debat, dyskusji wokół zgłaszanych pomysłów,
2. zbyt duży udział wniosków złożonych przez “instytucje” (2014 - na
12 przegłosowanych projektów 4 to projekty dotyczące instytucji
publicznych)
3. niska jakość projektów (w 2014 roku z 60 złożonych projektów do
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głosowania przeszło 24)
nieodpowiednia procedura weryfikacyjna projektów, zawierająca
elementy oceny merytorycznej (uznaniowej)
4. mała liczba osób głosujących (w 2014 - 5125 osób/10%)
Odbiorcami działań byli mieszkańcy i mieszkanki M. Kutno. Główne
działania projektu:
1. wypracowanie rozwiązań zwiększających partycypacyjny charakter
budżetu (zespół roboczy)
2. animacja działań lokalnych wśród mieszkańców na rzecz tworzenia
projektów oddolnych (praca lokalna)
3. działania informacyjne i edukacyjne (kampania promocyjna, mini
seminaria, minifestiwal, konferencja zamykająca)
4. ewaluacja procesów tworzenia BO
14 329osób głosujących i podpisujących się pod projektami (wzrost o
100%)
52 projektodawców
1 nowy regulamin konsultacji BO - Zarządzenie nr 120/15 Prezydenta
Miasta Kutno
300 osób wzięło udział w ewaluacji
48 spotkań animacyjnych
679 osób wzięło udział w spotkaniach animacyjnych
70 osób wzięło udział w miniseminariach,
1 minifestiwal projektodawców
ok 110 osób wzięło udział w minifestiwalu wnioskodawców (22
wnioskodawców - średnio w każdej grupie było ok 5 osób),
39 projektów konsultowano na spotkaniach animacyjnych,
8 spotkań zespołu ds. procedury BO
1 konferencja zamykająca
106 osób wzięło udział w konferencji zamykającej
1 kampania promocyjno- informacyjna
1 plan foundrasingowy dla Społecznej Fundacji Miasta Kutno
1 strona internetowa dla SFMK

Wartość projektu

Fundusz EOG (operator: Fundacja Stefana Batorego)

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

Magdalena Mirys - koordynatorka,
koordynatorka ze strony partnera, animatorzy (4), moderatorzy
spotkań zespołu, prowadzący szkolenia i spotkania strategiczne,
prelegenci na seminariach (4), ewaluatorki (2)

MASZ GŁOS MASZ WYBÓR- INICJATYWA LOKALNA
Krótki opis projektu

Masz Głos jest programem ogólnopolskim Fundacji Batorego. Celem
programu jest włączanie mieszkańców i mieszkanek w życie swoich
społeczności (miast i gmin) poprzez takie narzędzia jak Inicjatywa
lokalna, inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje, partycypacyjne
planowanie przestrzeni publicznych, dostęp do informacji publicznej.
Odbiorcami działań są mieszkańcy i mieszkanki gmin z całej Polski,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.
Działania w projekcie polegały na wspieraniu odbiorców we
współpracy z urzędnikami i radnymi w realizacji przedsięwzięć
wynikających z potrzeb mieszkańców.
Główne działania projektu to: szkolenia wprowadzające (merytoryka
związana z nazwa działania oraz tematyka animacji mieszkańców i
planowania prac grupy), szkolenia związane z promowaniem działań,
ewaluacją lub diagnozą potrzeb), coaching i doradztwo dla grup,
wizyty monitorujące i wspierające u grup- w miejscu działania,
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Wartość projektu

nominowanie i nagradzanie najbardziej aktywnych samorządów
(nagroda dla Urzędników i mieszkańców), szkolenie podsumowujące.
40 grup zrekrutownych do działań
22 grupy biorące udział w szkoleniu wstępnym
20 grup otrzymało mini grant (500) na działania
6 wizyt monitorujących i 1 promująca akcję
4 spotkania regionalne
58 osób wzięło udział w spotkaniach regionalnych
2 szkolenia
1 grupa na FB- Inicjatywa Lokalna
85 000, Fundacja Stefana Batorego
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ŁÓDŹ METAMORFOZA
Projekt realizowany na zlecenie Deloitte Polska
Krótki opis projektu
W ramach współpracy z Deloitte Polska zrealizowaliśmy działania
partycypacyjne w ramach rewitalizacji obszarowej w Łodzi dla
projektów nr 2, 3, 5, 6.
W ramach podjętych działań partycypacyjnych zorganizowano:
2 tury spotkań konsultacyjnych i spacerów badawczych,
konsultacje w formie Mobilnych Punktów Konsultacyjnych,
- Konkurs mikrodziałań „Łódź Metamorfoza”.
Działania te realizowały następujące cele:
zaangażowanie Mieszkańców Łodzi oraz pozostałych interesariuszy w
proces rewitalizacji miasta
uzyskanie opinii o przedstawionej wstępnej koncepcji
wsparcie projektantów wiedzą o uwarunkowaniach i potrzebach
lokalnych,
promocja procesu rewitalizacji,
przybliżenie zasad projektowania miast, budowanie świadomości na
temat rozmaitych rozwiązań urbanistycznych i ich konsekwencji,
EFEKTY LICZBOWE

W ramach 2 tur działań konsultacyjnych zrealizowaliśmy:
12 spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział blisko 250 osób
8 spacerów badawczych, w których uczestniczyły 104 osoby
4 tygodnie (20 dni) działały Mobilne Punkty Konsultacyjne, które
odwiedziło blisko 600osób
dofinansowaliśmy 12 projektów, w których wzięło udział ponad
3000osób

Wartość projektu

300000,00zł

Kluczowe osoby
zaangażowane w
projekt

Jolanta Woźnicka - koordynatorka
Maria Nowakowska
Magdalena Pilarska - Jędrzejczak
Patrycja Rybicka
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Przychody z dotacji w podziale na poszczególne projekty
Łódzkie Centrum Obywatelskie

35460,00 zł

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 255700,00 zł
Społecznej
Owes – rozwój ekonomii społecznej

1755326,95 zł

Kutno

60000,00 zł

RCPS

62585,38 zł

FIO Grant na lepszy start

362128,13 zł

Fundacja St. Batorego

25990,71 zł

Kutno Budzet partycypacyjny

19980,43 zł

Ogółem

2577171,60zł
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Koszty ogólne w 2016 roku
Koszty dotacji

2589783,69 zł

92,79%

Działalności
gospodarczej

176823,03 zł

6,33%

Koszty administracyjne

15861,81 zł

0,57%

Składki
członkowskie 7036,60 zł
(SPLOT, Rada Org.)

0,25%

Koszty finansowe

0,07%

2016,77 zł

