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O ORGANIZACJI
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:
1. Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – www.siecsplot.pl
2. Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego – www.rada-lodzkie.org.pl

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2011
Realizowaliśmy trzyletni projekt z zakresu ekonomii społecznej – Ośrodek Ekonomii
Społecznej
Zakończyliśmy I edycję projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Rozpoczęliśmy II edycję projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej skierowany na
powstanie spółdzielni socjalnych
Prowadziliśmy konsultacje wydatkowania środków rad osiedli w ramach projektu Głos
Łodzian się liczy!
Zorganizowaliśmy Fora Pełnomocników w ramach projektu systemowego Model
Współpracy
Rozpoczęliśmy zmiany wizualnej prezentacji Centrum OPUS, które następnie – już w lutym
2012 - zakończyły się zmianą logotypu i stworzeniem strategii marki Centrum OPUS oraz
powstaniem nowej strony internetowej

LUDZIE W CENTRUM OPUS W ROKU 2011
Zarząd
Jolanta Woźnicka– Prezeska
Wioletta Gawrońska – Skarbniczka
Anna Furmańska– członkini
Łukasz Waszak – członek
Do IV 2012– Krzysztof Smug - Sekretarz

Komisja rewizyjna
Anna Pakowska
Dorota Prymek
Małgorzata Stępień – Dudek

W październiku odbyło się Walne Wyborcze, które jednocześnie uchwaliło nowe zapisy w statucie
dotyczące wyboru władz i reprezentacji na zewnątrz. Nowo wybrane władze rozpoczęły swą
działalność po rejestracji w KRS od marca 2012r.
Zarząd od 10.2011 (rejestracja 09.03.2012)
Łukasz Waszak– Prezes
Komisja rewizyjna
Wioletta Gawrońska – Skarbniczka
Jolanta woźnicka - Sekretarz
Anna Pakowska
Anna Furmańska– członkini
Krzysztof Smug
Łukasz Waszak – członek
Małgorzata Stępień – Dudek
Nasz zespół w 2011 roku
Stali współpracownicy to 23 osoby (20 kobiet i 3 mężczyzn) zatrudnionych w różnych formach
(umowa o pracę, umowy cywilno-prawne). Nasi pracownicy i współpracownicy to absolwenci
studiów wyższych różnych kierunków, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania,
księgowości, ekonomii społecznej, pracy z grupą. Wiele osób jest ekspertami w projektach
krajowych i zagranicznych. W zespole mamy trenerów z długoletnim doświadczeniem i
certyfikatami trenerskimi.
Poza stałym zespołem w 2011 roku współpracowaliśmy z wieloma trenerami, zewnętrznymi
ekspertami. W sumie były to 52 osoby, w tym 14 mężczyzn i 38 kobiet.
Zaangażowanie zespołu w działalność poza Centrum OPUS:
Rady:
Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Łodzi
Zarząd Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Komitety Ekspertów w ramach SPLOT
Zespoły robocze ds. konsultacji społecznych,
Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego (zajmująca się projektami innowacyjnymi w
ramach PO KL)
Projekty zewnętrzne innych instytucji, w które zaangażowane były osoby z Centrum OPUS:
- Program Rozwoju Bibliotek
- Model Współpracy
- Decydujmy Razem

REALIZOWANE DZIAŁANIA I PROJEKTY W ROKU 2011
OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ
Źródło finansowania: POKL, Działanie 7.2.2
Okres realizacji: 1 listopad 2010 do 31 sierpień 2013
Wartość projektu: 2’985 270,00
Główne założenia projektu: Wzmocnienie Ekonomii Społecznej w regionie
Projekt jest projektem partnerskim (Centrum OPUS jest partnerem) , liderem jest stowarzyszenie
Ja-Ty-My.
Strona projektu: www.opus.org.pl/oes
W ramach projektu powstało 5 Lokalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej ( LOES) , w biurach
lokalnych w : Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Biura te świadczą
usługi w zakresie doradztwa, szkoleń, usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów
ekonomii społecznej w regionie. Oferuje szkolenia „szyte na miarę” doradztwo, w tym doradztwo
prawne i specjalistyczne, a także dalszą pracę animacyjną partnerstw.
W zakresie pracy animacyjnej partners Centrum OPUS pracuje w 12 gminach w regionie,
natomiast Stowarzyszenie Ja Ty My w kolejnych 3-ch.
Jako partner projektu realizujemy animację w następujących gminach:
1 . Brzeziny
2 . Budziszewice
3 . Burzenin
4 . Drużbice

5 . Kiełczygłów
6 . Lipce Rejmontowskie
7 . Nowosolna
8 . Rawa Maz.

9 . Wielgomłyny
10 . Wieluń
11 . Złoczew
12 . Żelechlinek

Lider projektu Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja Ty My" prowadzi animację w
następujących gminach
1.Żychlin
2.Rogów
3.Tuszyn
W roku 2011 jedną z form współpracy z gminami - oprócz spotkań animacyjnych i doradczych była również organizacja stoisk promocyjnych w gminach, które były ciekawym sposobem na
promowanie ekonomii społecznej. W ramach działań budowy sieci współpracy odbyły się Fora
Partnerstw – w 2011 roku w Nowosolnej.
Zrealizowano Targi Ekonomii Społecznej w każdym z subregionów, które były promowane pod
nazwą Targi Niezwykłej Przedsiębiorczości oraz Targi Ekonomii Społecznej w Łodzi.
W każdym z wydarzeń wzięło udział po 10 podmiotów ekonomii społecznej. W sumie 50
podmiotów.

Zrealizowano wiele szkoleń, zarówno w systemie otwartym – rekrutacja poprzez ogłoszenia na
stronie internetowej, jak i zamkniętym – na zgłoszenie zapotrzebowania przez partnerskie gminy i
organizacje w regionie. W sumie zrealizowano 38 szkoleń z różnego typu zagadnień, w tym:
 Zarządzanie i planowanie finansowe w organizacjach pozarządowych,
 Od złotówki do miliona: Projektowe i pozaprojektowe źródła finansowania org.
pozarządowych
 Jak sprzedawać produkty i usługi w organizacjach
 Projekt w strategii rozwoju organizacji.
 Podstawy pracy projektem w organizacji pozarządowej
 Księgowość w organizacjach pozarządowych,
 Angażowanie lokalnych społeczności,
 Zakładanie organizacji pozarządowych
Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia i doradztwo z zakresu księgowości organizacji.
W projekcie pracuje 4 doradców zatrudnionych w Centrum OPUS oraz jeden zatrudniony przez
Stowarzyszenie Ja-Ty-My. Ogółem zrealizowano 350 porad.
W projekcie oferowane są również usługi specjalistyczne – prawne i marketingowe.
Zrealizowano spotkania robocze i planujące zespołu. W ramach współpracy z FISE zorganizowano
również spotkania doradcze dla członków zespołu z zakresu funkcjonowania spółdzielczości
socjalnej oraz sprzedaży produktów i usług w organizacjach pozarządowych.
Członkowie zespołu, w tym również doradcy uczestniczyli w wielu szkoleniach organizowanych
przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Socjalnych – zarówno w zakresie aspektów prawnych jak i
kwestii dotyczących marketingu i promocji organizacji.
W ramach doradztwa poszkoleniowego Centrum OPUS współpracował z DEMO –
przedsiębiorstwem zajmującym się promocją marki i powstały zręby strategii marki Centrum
OPUS, w oparciu o którą następnie zrealizowano projekt zmiany wizualizacji Centrum OPUS.
W ramach projektu oferowana jest również bezpłatna usługa księgowa dla organizacji - w roku
2011 obsługiwaliśmy księgowo 41 organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.
We wrześniu 2011 zespół projektowy uczestniczył w corocznym wydarzeniu – Ogólnopolskich
Spotkaniach Ekonomii Społecznej.

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (I edycja)
Źródło finansowania: POKL, Działanie 7.2.2
Wartość projektu: 1.880.931, 98
Okres realizacji: 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011
Główne założenia projektu: Projekt skierowany był do przedstawicieli podmiotów sektora ekonomii
społecznej, publicznych instytucji rynku pracy i polityki społecznej, do organizacji pozarządowych,
a także do wszystkie osób fizycznych zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości społecznej.
W ramach projektu oferowane były szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia
podmiotów ekonomii społecznej m.in. działalności gospodarczej lub odpłatnej organizacji

pozarządowych, spółdzielni socjalnej, CISów, KISów, ZAZów. W sumie zorganizowanych zostało
100 szkoleń oraz udzielono ok. 1500 godzin doradztwa ogólnego i specjalistycznego dla prawie
2000 osób. Prowadzone były również działania animacyjne , wspierające rozwój partnerstw
lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w 30 gminach.
Działania w ramach projektu:
a). doradztwo dla podmiotów ES (w tym m in organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych)
oraz osób fizycznych świadczone w biurach w Łodzi, Kutnie, Sieradzu, Skierniewicach, Piotrkowie
Trybunalskim. Doradztwo realizowane było w biurach lokalnych oraz wyjazdowo - na miejscu w
podmiotach ekonomii społecznej lub w gminach z którymi współpracowaliśmy. Łącznie w projekcie
zrealizowano 1500 godzin doradztwa, w tym również doradztwa specjalistycznego. Najczęstszymi
problemami z jakimi zwracały się organizacje była działalność odpłatna i gospodarcza podmiotów
ekonomii społecznej, kwestie księgowe i prawne oraz pozyskiwanie funduszy.
b) szkolenia dla PES i osób fizycznych w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii
społecznej - w sumie w projekcie zrealizowano 100 szkoleń
c) wspieranie utworzenia 30 partnerstw pracujących na rzecz ES- w ramach wsparcia w gminach
zostali zatrudnieni animatorzy gminni, których zadaniem było wspieranie rozwoju partnerstw.
Animatorzy współpracowali z konsultantami, którzy wspierali ich w procesie animowania
partnerstw lokalnych.

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (II edycja)
Źródło finansowania: POKL, Działanie 7.2.2
Okres realizacji: 01.11.2011 - 31.12.2014r
Wartość projektu:4 380 525.00
Partner projektu: Stowarzyszenie „Ja-Ty-My”
Strona projektu: www.opus.org.pl/spoldzielnie
Cel projektu:
 Rozwój idei spółdzielczości socjalnej jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Budowa modeli zapewniających długookresowe źródła finansowania instytucji otoczenia
ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych
Główne założenia projektu:
 Utworzenie 10 spółdzielni socjalnych na terenie województwa łódzkiego
Działania w projekcie:
 Spotkania informacyjne dla grup zainteresowanych spółdzielczością socjalną – w roku 2011
odbyło się ich 5
 Doradztwo biznesowe, marketingowe i psychologiczne – w roku 2011 jeszcze nie
realizowane
 Szkolenia dla rekrutowanych grup- w 2011 jeszcze nie realizowane
 Dotacje dla spółdzielni – w 2011 jeszcze nie realizowane
 Indywidualny doradca spółdzielni – w 2011 to wsparcie nie było jeszcze realizowane
 Wsparcie pomostowe – w 2011 jeszcze nie realizowane

GŁOS ŁODZIAN SIĘ LICZY!
Źródło finansowania: Fundacja Batorego
Wartość projektu: 97 600 , w tym dotacja 94000, wkład wlasny 3600
Okres realizacji: 1 styczeń 2011 do 31 grudzień 2011
Partnerzy merytoryczni projektu: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz
Urząd Miasta Łodzi
Strona projektu: www.gloslodzian.pl
Cel projektu: Celem projektu jest wypracowanie modelu konsultacji społecznych na poziomie
lokalnym oraz zaangażowanie mieszkańców do współdecydowania o wydatkowaniu środków z
osiedlowego budżetu.
Główne założenia projektu: Na pięciu łódzkich osiedlach odbędą się konsultacje społeczne. To
za ich pośrednictwem mieszkańcy wybiorą najbardziej potrzebne w ich okolicy projekty.
Działania w projekcie:
 Wyłonienie Rad Osiedla zainteresowanych tą formą zarządzania budżetem osiedla
 Powołanie Rady Programowej projektu
 Akcja promocyjno-informacyjna
 Zorganizowanie 4 spotkań konsultacyjnych dla każdego osiedla (w sumie 20 spotkań)
 Wydanie raportu – poradnika, jak wprowadzać budżet partycypacyjny
Do projektu po trudnym i angażującym procesie rekrutacji, wielu rozmowach z radnymi rad
osiedli przystąpiły 4 rady osiedla:
Zdrowie-Mania
Retkinia Zachód-Smulsko
Lublinek-Pienista
Śródmieście-Wschód
Każda z rad osiedli miała wpływ na wyodrębnienie Obywatelskiego Budżetu
Osiedlowego. W dwóch przypadkach rady osiedla oddały do dyspozycji mieszkańców 50% swojego budżetu na inwestycje na 2012 r. – w osiedlu Retkinia-Zachód
Smulsko było to 39 tys. zł, a w osiedlu Zdrowie Mania 50 tys. zł. Osiedle Lublinek-Pienista
oddało natomiast praktycznie cały swój budżet (dla tej rady osiedla
była to kwota 40 tys. zł), podczas gdy na Śródmieściu Wschodzie Rada osiedla
wyznaczyła 20% swoich środków (37 tys. zł).
Na każdym osiedlu, które przystąpiło do projektu, przeprowadzono cykl czterech spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami. Cykl spotkań odbywał się w przeciągu ok. 2–3 miesięcy. Cykl
spotkań na każdym z osiedli kończył się wyborem przez mieszkańców jednego projektu, który miał
zostać sfinansowany z budżetu osiedla w 2012 r. Wszystkie spotkania były prowadzone metodą
warsztatową przez zewnętrznego moderatora.
W ramach projektu zawiązano Radę Programową, do której zaproszono wiceprezydent Łodzi,
przewodniczącego i wiceprzewodniczącą komisji ds. jednostek pomocniczych rady miejskiej,
dyrektora i wicedyrektora wydziału spraw społecznych, urzędników zajmujących się współpracą
z radami osiedli oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką partycypacji.
W ramach projektu powstała ciekawa publikacja, będąca zarówno dokładnym podsumowaniem
działań w projekcie, jak i rekomendacjami dla tych, którzy takie działania chcieliby zrealizować.
Publikacja w wersji elektronicznej jest na stronach projektu i Centrum OPUS.

FORA PENOMOCNIKÓW W RAMACH PROJEKTU „MODEL WSPÓŁPRACY”
Strona internetowa projektu: www.pokl541.pozytek.gov.pl
W ramach projektu systemowego „Model Współpracy” realizowanego przez Departament Pożytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy m.in. z siecią organizacji
pozarządowych SPLOT, Centrum OPUS zorganizował Forum Pełnomocników ds. Organizacji
Pozarządowych województwa łódzkiego. Fora Pełnomocników są platformą do dyskusji, wymiany
doświadczeń i zbierania opinii na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
organizowaną dla urzędników, odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi, w formie spotkań o charakterze
seminaryjno - warsztatowym. W 2011 roku fora odbyły się w dniach 4 lutego i 23 czerwca.
Ponadto została stworzona grupa dyskusyjna, do której zapisali się wszyscy pełnomocnicy biorący
udział w pierwszym Forum.
W ramach realizacji projektu zorganizowana została Konferencja Model Współpracy, która odbyła
się 6 grudnia 2011. Konferencja miała charakter regionalny, gdyż wzięli w niej udział
przedstawiciele samorządów i organizacji z dwóch sąsiadujących ze sobą województw – łódzkiego
i wielkopolskiego. Organizatorami konferencji były Centrum OPUS i Centrum PISOP, członkowie
Sieci SPLOT.

. SERWIS INFORMACYJNY WWW.LODZKIE.NGO.PL
Portal www.lodzkie.ngo.pl to serwis informacyjny skierowany do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką społeczno-obywatelską w regionie województwa łódzkiego. Serwis
umożliwia dodawanie informacji przez wszystkich zainteresowanych, jako Centrum OPUS
współpracowaliśmy z serwisem poprzez dodawani informacji i promowanie serwisu w regionie.

