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I. CELE DZIAŁANIA 
 
BORIS jest organizacją pozarządową, która wspiera aktywność obywatelską – w tym 
organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra 
publicznego. 
 
Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów 
społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w 
społeczeństwie. 
Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo, 
konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych. 
 
Uważamy, że państwo powinno włączać się tylko w te działania, z którymi zorganizowane 
grupy obywateli sobie nie radzą. 
 
Mottem naszej działalności jest zasada: 
Tak mało państwa, jak to możliwe – tak dużo, jak to konieczne.  
 
 
 

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

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

1. Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego. 
2.  Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi. 
3. Wzmocnienie stabilności  i odpowiedzialności organizacji pozarządowych. 
4. Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji 

pozarządowych i form współpracy z nimi. 
5. Promocja sektora społecznego, w tym działań poszczególnych organizacji 

warszawskich, ciekawych inicjatyw społecznych. 
 

Osiągniecie ww. nastąpi w wyniku realizacji  zadań merytorycznych: 
 Prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego 
 Organizowanie szkoleń i seminariów 
 Prowadzenie Inkubatora dla organizacji pozarządowych 
 Organizowanie wsparcia indywidualnego dostosowanego do potrzeb liderek i liderów 

organizacji pozarządowych 
 Wsparcie warszawskiego dialogu społecznego w szczególności KDS i DKDS 
 Prowadzenie portalu dla warszawskich organizacji pozarządowych 
 Udostepnienie pomieszczeń na działania merytoryczne organizacji 

 
Skala działań i rezultaty projektu uwzględniają wskaźniki  z PRW i nastawione są na 
wprowadzenie konkretnych i mierzalnych zmian. 
 
Projekt jest realizowany przez 5 doświadczonych warszawskich organizacji wspierających: 

 Stowarzyszenie BORIS (lidera)  
 Stowarzyszenie KLON/JAWOR 
 Federację Organizacji Pozarządowych  Centrum Szpitalna, 
 Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
 Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA. 

 
Forma realizacji to wieloletnia umowa – oferta wspólna z Centrum Komunikacji Społecznej 
m.st Warszawa. 
 
Zrealizowane zadania i osiągnięte rezultaty SCWO w 2016 
 
 Nazwa rezultatu Planowane 

Wskaźniki 
liczbowy/rocznie 

Osiągnięte 
wskaźniki 
liczbowe/rocznie 

ZADANIE 1 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

R
E

Z
U

L
T

A
T

Y
 T

W
A

R
D

E
 

Działanie: Konsultacje dla organizacji pozarządowych (BORIS, SZPITALNA, FRSO) 
Dostępność konsultantów z zakresu 
tworzenia i szeroko rozumianego 
zarządzania NGO  

3960 godzin 3960 godzin 

Działanie: Poradnictwo specjalistyczne księgowe i prawne (BORIS, SZPITALNA, 
FRSO) 
Liczba godzin porad prawnych  360  362 
Liczba godzin porad księgowych 240  240 
Działanie: Wypracowanie mechanizmów pro bono zwiększających dostępność dla 
organizacji usług typu: konsultacje, wsparcie prawne, księgowe  i inne (FRSO) 
Opracowane wzory dokumentów i analizy 10 10 
Publikacje poradnicze 2 2 
Publikacje promocyjne 2 2 
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 Udostępnione analizy prawne, interpretacje, 
orzecznictwo 

20 20 

 Odbiorcy poradnika - firmy 250 250 
ZADANIE 2 SZKOLENIA I SEMINARIA 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Działanie: Szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych (BORIS, FRSO) 
Liczba dni szkoleniowych  22 dni  22 dni 
Liczba godzin szkoleniowych 176 godzin  176 godzin 
Liczba przeszkolonych osób od 220 do 440 317 
Działanie: Webinaria (BORIS) 
Liczba webinariów 12 12 

Liczba osób uczestniczących w webinariach 300-360 555 osób 
zarejestrowanych 

299 
odwiedzających 

Działanie: Otwarte szkolenia dla urzędników i organizacji pozarządowych (BORIS, 
SZPITALNA) 
Liczba dni szkoleniowych  34 26,5 wyjaśnienia w 

opisie działań 
Liczba godzin szkoleniowych 272 216 
Liczba przeszkolonych osób od 340 do 680 405 
Działanie: Seminaria otwarte dla organizacji (BORIS, FRSO) 
Liczba seminariów 36 38 
Liczba osób uczestniczących w seminariach od 540 do 1080 571 
Liczba godzin dydaktycznych od 108 do 144 152 
Działanie: Spotkania specjalistyczne organizacji, inicjowane przez same organizacje 
(BORIS) 
Liczba spotkań 8 8 

 ZADANIE 3 INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SZPITALNA) 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Liczba organizacji w Inkubatorze 14 do 16 przyjętych 15 
ukończyło 14 

Liczba szkoleń  9 (18 dni 
szkoleniowych, 144 

godziny 
dydaktyczne) 

9 (18 dni 
szkoleniowych, 144 

godziny 
dydaktyczne) 

Liczba spotkań 
informacyjnych/podsumowujących 

2 2 

Liczba seminariów 10 10 
Liczba godzin coachingu  50 50 

ZADANIE 4 WSPARCIE INDYWIDUALNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB LIDERÓW I 
LIDEREK ORGANIZACJI (BORIS) 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Liczba organizacji  (osób) w cyklu 8 (16) 8 (16) 
Liczba spotkań otwierających 1 1 
Liczba szkoleń 5 (5 dni, 40 godzin 

szkoleniowych) 
5 (5 dni, 40 godzin 

szkoleniowych) 
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego 80 80 
Liczba usług specjalistycznych 8 8 
Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA FUNDRAISINGU 
Liczba organizacji (osób)  w cyklu 8 (16) 8 (16) 
Liczba spotkań otwierających 1 1 
Liczba szkoleń 5 (5 dni, 40 godzin 

szkoleniowych) 
5 (5 dni, 40 godzin 

szkoleniowych) 
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego 80 80 
Liczba usług specjalistycznych 8 8 
Działanie: coaching – indywidualne wsparcie rozwoju organizacji 
Liczba organizacji uczestniczących 12 12 
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Liczba spotkań wspierających 3 3 
Liczba Planów Rozwoju 12 12 
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego 120 120 
Liczba usług specjalistycznych 12 12 

ZADANIE 5 WSPARCIE WARSZAWSKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI 
KDS I DKDS (MAZOWIA) 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Działanie: Warsztaty „planistyczne” dla KDS, DKDS i zaangażowanych w ich pracę 
urzędników 
Liczba warsztatów planistycznych 3 (24 godziny 

dydaktyczne) 
3 (24 godziny 
dydaktyczne) 

Liczba uczestników/ek 30 do 45 33 
Działanie: Szkolenia tematyczne z wybranych obszarów działania poszczególnych 
Komisji 
Liczba szkoleń 3 (24 godziny 

dydaktyczne) 
3 (24 godziny 
dydaktyczne 

Liczba uczestników/ek 30 do 60 36 
Działanie: Działania animatorów – łączników przy DKDSach i wybranych KDSach, 
spotkania animatorów 
Liczba godzin pracy animatorów 2400 godzin 2400 godzin 
Liczba spotkań dla animatorów 4 (24 godziny 

dydaktyczne) 
12 (72 godziny 

dydaktyczne) 
Liczba animatorów na spotkaniach dla 
animatorów 

5 (na każdym 
spotkaniu) 

5 (na każdym 
spotkaniu) 

Ilość posiedzeń KDS/DKDS w których 
uczestniczyć będą animatorzy 

75 75 

Ilość spotkań, warsztatów mających na celu 
promowanie KDS/DKDS 

75 75 

 
Liczba filmów 1 Zrezygnowano z 

działania - aneks 
Liczba wyświetleń filmu (2017/2018) 2000 Zrezygnow

ano z działania - 
aneks 

Liczba spotkań na których zostanie pokazany 
film 

30 Zrezygnowano z 
działania - aneks 

Działanie: Zbieranie, przygotowywanie materiałów informacyjnych, artykułów i 
prowadzenie fanpage’a o/dla KDS i DKDS 
Prowadzenie fanpage na FB 1 1 
Liczba wpisów na FB 96 25 
Liczba tekstów (materiały informacyjne, 
artykuły) 

36 36 

Działanie: Seminarium informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. ciał dialogu 
społecznego (w szczególności KDS i DKDS) 
Liczba seminariów 1 (4h dydaktyczne) 1(4h dydaktyczne) 
Liczba uczestników 30 18 
Działanie: seminaria informacyjne dla KDS i DKDS 
Liczba seminariów 2 (8h 

dydaktycznych)  
2 (12 h 

dydaktycznych)  
Liczba uczestników/ek 30 do 40 55 
Działanie: szkolenia dla KDS i DKDS 
Liczba szkoleń 3 (24h 

dydaktyczne)  
3 (24h 

dydaktyczne)  
Liczba uczestników/ek 30 do 60 35 
Działanie: Coaching dla prezydiów KDS i DKDS 
Liczba godzin coachingu 60 60 
Działanie: Dodruk 200 sztuk gry planszowej 
Liczba sztuk  gry planszowej 200 200 
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Działanie: produkcja gry komputerowej dotyczącej prowadzenia NGO i 
udostępnienie jej w wersji on-line 
Liczba gier komputerowych 1 1 
Gra on’-line - użytkownicy 1600 os 1507 

ZADANIE 6 PROWADZENIE PORTALU DLA WARSZAWSKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH (KLON/JAWOR) 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Liczba artykułów 80 208 
Liczba tekstów poradniczo – prawnych 23 132 
Liczba webinariów lub innych form edukacji 
on-line 

4 6 

Liczba infografik lub innych form tego typu 12 14 
Liczba fotofelietonów 20 25 
Liczba opublikowanych wiadomości  3500 3783 
Dostępność konsultantów z zakresu 
tworzenia i szeroko rozumianego 
zarządzania NGO 

1920 godzin 1920 

Liczba opublikowanych ogłoszeń  2000 4224 
Liczba newsletterów 95 104 
Liczba odbiorców newslettera 2300 3004 
Liczba rozesłanych mailingów 10 10 
Liczba odsłon  50 000 

(miesięcznie) 
133 297 

 Liczba użytkowników 150 000 (rocznie) 272 120 
ZADANIE 7 ZAPEWNIENIE PRZESTRZENI NA DZIALANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Działanie: Udostępnianie miejsc coworkingowych (BORIS, SZPITALNA) 
Ilość miejsc coworkingowych 7 7 
Ilość godzin dostępności 4200 4200 
Działanie: Udostępnienie przestrzeni na działania organizacji (BORIS, SZPITALNA, 
FRSO, MAZOWIA) 
Ilość udostępnionych pomieszczeń 6 6 
Ilość godzin dostępności 2640 2640 

ZADANIE 8 DZIAŁANIA WSPÓLNE 

R
. 

T
W

A
R

D
E

 

Działanie: Organizacja wydarzenia dla warszawskiego sektora pozarządowego 
Wydarzenie 1 1 
Działanie: Dokumentacja orzecznictwa i interpretacji oraz uwspólnianie wiedzy 
kadry projektu (FRSO) 
Spotkania kadry 12 9 
Liczba komunikatów dla organizacji w 
newsletterze 

52 52 

Liczba opracowań tematycznych 12 21 
Działanie: Ewaluacja projektu (BORIS) 
Raporty z ewaluacji 1 1 

 
PRZEBIEG PROJEKTU MOŻNA ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO W SERWISIE  WARSZAWA.NGO.PL 
ORAZ NA fb. 
 
Warszawa Lokalnie 
 
„Warszawa Lokalnie” to wszechstronne (i bezpłatne)  wsparcie dla mieszkańców Warszawy, 
którzy chcą działać lokalnie, sąsiedzko. "Warszawa Lokalnie" to trzyletni projekt, którego 
celem jest podniesienie jakości życia i zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców 
Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu. 
 
Projekt realizowany jest od kwietnia 2016 do grudnia 2018 przez pięciu partnerów: Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundację Civis Polonus. 
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Działania w ramach projektu: 
 Doradztwo w zakresie działań sąsiedzkich i lokalnych (Warsztat Warszawski /pl. 

Konstytucji 4/)  
 

 Wsparcie działań mieszkanek i mieszkańców Warszawy: 
 

✔ Animatorzy Lokalni w dzielnicach – w każdej dzielnicy działa osoba służąca wiedzą i 
wsparciem dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek. Kto jest Animatorem w danej 
dzielnicy sprawdzić można na: http://warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy/  

 
✔ Inkubator Inicjatywy Lokalnej – wsparcie wnioskodawców inicjatywy lokalnej od 
pomysłu po realizację, w formie konsultacji i mentoringu. Więcej: 
http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-4/  

 
✔ Warszawski Dzień Sąsiada – wspólne obchody Dnia Sąsiada poprzez 
zorganizowanie dowolnej sąsiedzkiej inicjatywy. (Kontynuacja obchodzonego od 2010 
r. wydarzenia, w które może włączyć się każde sąsiedztwo). Więcej: 
http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy-2/  

 
✔ Podwórkowa Gwiazdka – wspólne zimowe świętowanie w gronie sąsiadów i 
sąsiadek. (Kontynuacja obchodzonego od 2010 r. wydarzenia, w które może włączyć 
się każde sąsiedztwo). Więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-
mieszkancow/mieszkancy-3/  

 
✔ Warsztat Warszawski (pl. Konstytucji 4) – prowadzenie miejsca, które udostępnia 
bezpłatnie przestrzeń mieszkańcom/kom i organizacjom pozarządowym na 
niekomercyjne wydarzenia. W „Warsztacie” działa też Biblioteczka Aktywnego 
Warszawiaka. 

 
✔ INFOpunkt Aktywnego Warszawiaka – ogólnodostępny punkt informacji i 
poradnictwa z zakresu możliwości podejmowania aktywności obywatelskiej, 
mieszczący się w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4), czynny w godzinach 
otwarcia „Warsztatu” (pn.-pt. 10.00–20.00; w sb. i ndz. po 5 godz.); 
http://warszawalokalnie.waw.pl/infopunkt/  

 
✔ Generatory Pomysłów „Warszawa Lokalnie” – coroczne kreatywne spotkania, 
podczas których aktywni mieszkańcy i mieszkanki Warszawy będą wypracowywać 
konkretne pomysły na działania na rzecz lokalnej społeczności. 

 
 Szkolenia dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy: 

 
✔Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich – cykl działań edukacyjnych dla mieszkańców i 
mieszkanek, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak działać w środowisku 
sąsiedzkim.  

 
✔ Otwarte szkolenia dla różnych grup odbiorców dot. działalności samorządu 
lokalnego i możliwości oddolnych działań. 

 
 Wsparcie rozwoju międzysektorowej współpracy: 
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✔Wsparcie partnerstw lokalnych – wspieranie już istniejących partnerstw i 
pomoc w tworzeniu nowych przy użyciu następujących narzędzi: spotkania 
animacyjne partnerstw, seminaria promocyjno-edukacyjne, szkolenia, projekty i 
wydarzenia partnerskie, wsparcie wydarzeń lokalnych, działania upowszechniające i 
wspierające współpracę międzysektorową, sieciowanie i wsparcie koordynatorów 
partnerstw. Dowiedz się więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-partnerstw-
lokalnych/  - DZIAŁANIA BORIS 

 
✔ Laboratorium Innowacji Lokalnych – otwarty think thank prowadzący badania nad 

lokalnością w Warszawie, sieć ekspertów i praktyków dla wymiany poglądów, 
kreowania i testowania innowacji. 

 
 Wsparcie instytucji publicznych w zakresie współpracy z mieszkankami i 

mieszkańcami Warszawy: 
 

✔ Warszawa Lokalnie dzięki bibliotekom – wsparcie dla bibliotekarzy chcących 
zamienić swoje placówki w miejsca aktywności lokalnej – szkolenia i networking. 

 
✔ Warszawa Lokalnie dzięki szkołom – włączenie szkół podstawowych i gimnazjów w 
działania na rzecz większej aktywności społecznej uczniów i uczennic – wsparcie 
nauczycieli, projekty edukacyjne, festyny szkolne. Więcej: 
http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-szkol/ 

 
 
Zrealizowane zadania i osiągnięte rezultaty BORIS w ramach Warszawa Lokalnie  
w 2016 

 
Zadanie 2 W obszarze wspierania procesów tworzenia, rozwoju i funkcjonowania 
różnych form międzysektorowej współpracy w zakresie działań 

W roku 2016 jako Stowarzyszenie BORIS rozwijaliśmy ideę partnerstw lokalnych i tematycznych w 
Warszawie.  Najważniejszym wyzwaniem jest promowanie i tworzenie kultury współpracy pomiędzy 
różnymi podmiotami.  Czyli zdolności do dialogu z innymi, widzenie dobra wspólnego w odróżnieniu 
od własnego interesu (indywidualnego czy instytucjonalnego), nastawienie na kooperację i zdolność 
do dobrze rozumianego kompromisu.  Takie postawy i narzędzia współpracy propagujemy w 
ramach tworzonej Warszawskiej Sieci Partnerstw.  W pracy nad wspieraniem powstawania 
partnerstw ważnym wyzwaniem jest jak połączyć różnorodność partnerów i zasobów w pewną 
wspólną wizję zmiany przy zachowaniu różnorodności i autonomii.  Dlatego istotne jest 
pozyskiwanie zarówno aktywnych mieszkańców, organizacji instytucji, firm jak również władz 
samorządowych (dzielnicowych), żeby widziały w sieciach partnerskich ważnego sojusznika zmiany 
lokalnej.   Sieci partnerskie przeżywają swoje fale wzrostu jak również spadki aktywności.  Często 
odchodzi jedna lub dwie ważne osoby i tworzy się kryzys.  Dlatego tak istotne jest wsparcie ze 
strony animatorów, żeby dodać siły do przejścia trudnych sytuacji.  
Ciągłym wyzwaniem jest włączanie do partnerstw lokalnych przedsiębiorców, choć istnieją np. na 
Sielcach dobre przykłady współpracy.   Cały czas jest też praca nad stworzeniem i promowaniem 
pewnego modelu partnerstwa lokalnego, które posiada istotne elementy: zespół koordynacyjny, 
animatora społecznego, projekty w oparciu o lokalne potrzeby i zaangażowanie mieszkańców, 
efektywny system lokalnej komunikacji, miejsce aktywności lokalnej i wsparcie Samorządu.  
Dopiero taki lokalny system wsparcia tworzy spójny, wszechstronny mechanizm rozwoju 
społeczności.   W pracy z partnerstwami kluczowe jest wsparcie w ramach spotkań animacyjnych, 
gdzie partnerstwa spotykają się omawiając swoje cele, plany, wyzwania.  Dodatkowo realizowane 
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były też szkolenia, które stosowane są najczęściej na początku procesu tworzenia partnerstwa, lub 
w sytuacji jakiegoś nowego otwarcia, czy trudności.  Są seminaria, które dają szansę na refleksję i 
pokazywanie dobrych praktyk.  Realizowane były wspólne z lokalnymi partnerami kawiarenki, które 
są narzędziem elastycznym do promowania formuły współpracy.   Należy zaznaczyć, że partnerstwa 
same pozyskują na swoje działania środki, co często bywa dużym wyzwaniem, bo oprócz 
Mokotowa, nie ma gdzie indziej takiego systemu stałego wsparcia partnerstw lokalnych. Dlatego 
bardzo dużo zależy od systemu koordynacji partnerstwa i zasobów, które można wykorzystać na 
wspólne projekty.   Bo partnerstwa to praca na zasobach i ich łączeniu, ale trzeba też pamiętać, że 
każda z instytucji i organizacji musi realizować swoje cele i to jest jej priorytet.  Dwa razy w roku 
spotkaliśmy się z koordynatorami partnerstw, żeby omówić aktualny stan pracy, podzielić się 
doświadczeniami, pokazać dobre przykłady, ale też omówić trudności i jak sobie z nimi radzić.  
W 2016 roku współpracowaliśmy  z 13 partnerstwami lokalnymi i jednym tematycznym.  Oraz 
powstało nowe Partnerstwo we Włochach.  Poniżej lista partnerstw. 
Ochota 
Koalicja na Rzecz Ochoty  
Mokotów „Partnerstwo dla Mokotowa” 
Partnerstwo Moje Wierzbno 
Partnerstwo Moje Sielce 
Partnerstwo Mój Służewiec 
Partnerstwo Nasze Stegny 
Partnerstwo Siekierki reaktywacja 
Żoliborz 
Partnerstwo dla Zatrasia-Rudawki  - Nasz Żoliborz IV  
Partnerstwo Marymont – Kaskada 
Partnerstwo Żoliborz Oficerski 
Partnerstwo Sady Żoliborskie  
Wola 
Partnerstwo Młyn na Woli 
Targówek 
Partnerstwo na Targówku 
Śródmieście 
Otwarty Jazdów - Partnerstwo dla Osiedla Jazdów 
Tematyczne 
Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Powstało nowe partnerstwo 
Partnerstwo Włochy    
 
Należy zwrócić też uwagę na partnerstwo tematyczne - Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną WFiONI.  To działające przy BORIS Forum od 2012 roku 
skupia około 40 podmiotów i osób, przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz ekspertów 
zajmujących się na co dzień pracą na rzecz tego środowiska. Zadaniem utworzonej grupy jest 
wspólne wypracowanie modelu systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
„od urodzenia do wieku podeszłego” w Warszawie. 
Inicjatywa WFINONI „Krąg Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, której liderem 
było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, zwyciężyła 
w kategorii projekty społeczne w Konkursie S3KTOR 2015.  A z inicjatywy WFIONI powstał też w 
Warszawie Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych PIKON, który 
prowadzi jedna z organizacji Forum czyli Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.  
I SPOTKANIA ANIMACYJNE PARTNERSTW 
W roku 2016 odbyło się łącznie 67 spotkań animacyjnych partnerstw warszawskich, w których 
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łącznie uczestniczyło 550 osób, w tym: 
- 4 Partnerstwa Żoliborskie: 10 spotkań 
- Partnerstwo WFIONI: 12 spotkań  
- Partnerstwo Młyn na Woli: 14 spotkań 
- Otwarty Jazdów: 9 spotkań 
- Partnerstwo Włochy: 5 spotkań  
- Partnerstwo Targówek: 3 spotkania 
- Koalicja na Rzecz Ochoty: 1 spotkanie 
- Moje Wierzbno: 2 spotkania 
- Moje Sielce: 6 spotkań 
- Mój Służewiec:1 spotkanie 
- Partnerstwo Wawer: 1 spotkanie 
- Oleandrów – 1 spotkanie 
- Spotkania koordynatorów Partnerstw: 2  
Łącznie udział we wszystkich spotkaniach animacyjnych partnerstw udział wzięło: 67 osób.  
 
Spotkania poświęcone były planowaniu, wsparciu i monitorowaniu działań w poszczególnych 
partnerstwach. Każde spotkanie trwało minimum 2 godziny i brało  w nim udział śr. 5-8 osób. W 
spotkaniach partnerstw uczestniczyli animatorzy odpowiedzialni za pomoc w prowadzeniu spotkań 
jak również udzielanie konsultacji pomiędzy spotkaniami. W zależności od potrzeb spotkania 
partnerstw były wspierane poprzez zapewnienie poczęstunku, materiałów 
szkoleniowych/warsztatowych.  
II SEMINARIA 
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 seminaria: 
- Seminarium Partnerstwo Otwarty Jazdów – nowy wymiar społecznego zarządzania lokalnego - 
22.06.2016, ucz. 39 os. 
W czasie seminarium poruszaliśmy takie zagadnienia jak: Droga do budowania Partnerstwa Otwarty 
Jazdów, koalicja społeczna, podjęte inicjatywy, partnerskie mechanizmy, plany na przyszłość. Wizja 
lokalna, czyli Osiedle Jazdów i jego zasoby 
 
- Seminarium Warszawski Zlot Partnerstw 2016, 08.12.2016, ucz. 31 os.  
W czasie seminarium omawialiśmy m.in. takie zagadnienia jak: Jak działać w Warszawie?, Centrum 
Komunikacji Społecznej; Prezentacja działań Koalicji na Rzecz Ochoty – 15 lat doświadczeń. Różne 
perspektywy, projekty, wyzwania; Grupy dyskusyjne. Ważne tematy dla rozwoju partnerstw m.in.: 
jak zaangażować partnerów biznesowych, rola MAL w partnerstwie lokalnym, jak dotrzeć z 
promocją działań partnerskich.  
Łącznie w dwóch seminariach uczestniczyło: 70 osób.  
 
III SZKOLENIA 
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 5 modułów szkoleniowych, każdy po 4 godz. dydaktyczne. 
Szkolenia odpowiadały na zapotrzebowanie sieci partnerstw i dotyczyły m.in.: 
- Szkolenie Partnerstwo Żoliborskie, 11.10.2016, ucz. 9 os 
tematyka: Celem szkolenia było wsparcie potencjalnych liderów żoliborskich partnerstw oraz innych 
osób pełnieniu pewnej funkcji 
koordynacyjnej Partnerstw, tak aby partnerstwa te coraz bardziej usamodzielniały się w swoich 
działaniach, korzystając przy tym z doświadczeń i wsparcia innych grup. 
 
- Szkolenie dla Partnerstw Żoliborz 24.11 - 7 ucz. , różne style i sposoby pracy partnerstw, 
przykłady działań i projektów partnerskich, zadania zespołu koordynacyjnego, potencjalne źródła 
dofinansowania prac partnerstwa.  
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- Szkolenie Partnerstwo dla Służewca - nowy sezon, nowe otwarcie - warsztat planistyczny, 
11.10.2016, ucz. 8 os., tematyka: potencjały Służewca – organizacje/instytucje/firmy, miejsca, 
ludzie – warsztatowo pracowaliśmy nad zasobami dla działania Partnerstwa; potrzeby mieszkańców 
na terenie Służewca – po rozmowach w grupach na forum  podzieliliśmy je według kryterium 
wpływu.  
- Szkolenie na Targówku - warsztat planistyczny, 8.11.2016,13 os. 
Tematyka: jakimi zasobami jako Partnerstwo dla Targówka dysponują 
instytucje/organizacje/mieszkańcy?; kto uczestniczy w działaniach partnerstwa i kto może 
dołączyć?; Czego potrzeba, aby to Partnerstwo efektywnie działało? 
 
- Szkolenie "Tworzenie partnerstwa Dzielnicy Włochy", 30.11.2016, 14 os.; Tematyka: 
Wprowadzenie do idei partnerstw: na czym polega rozwój społeczności, przykłady działań 
partnerskich z innych dzielnic; Dyskusja czy warto tworzyć partnerstwo we Włochach i dlaczego? 
Na czym można budować powstające partnerstwo? Jakie obszary problemowe lub terytorialne 
mogą być przedmiotem działań partnerskich? 
 
W pięciu modułach łącznie uczestniczyło: 51 osób 
 
IV PROJEKTY I WYDARZENIA PARTNERSKIE 
 
W okresie rozliczeniowym łącznie ok. 3500 mieszkańców Warszawy uczestniczyło w 45  wydarzeń 
organizowanych przez warszawskie partnerstwa, w tym: 
 
- Młyn na Woli: 4 wydarzenia, łącznie ok. 250 osób 
- Partnerstwo na Targówku: 1 wydarzenie, ok. 80 osób 
- Siekierki reaktywacja: 3 wydarzenia, łącznie ok. 500 osób 
- Partnerstwo Żoliborz: 5 wydarzeń, łącznie ok. 230 Osób 
- Koalicja na rzecz Ochoty: 2 wydarzenia, łącznie ok. 120 osób 
- Otwarty Jazdów: 3 wydarzenia, łącznie ok. 370 osób 
- Nasze Stegny: 8 wydarzeń, łącznie ok. 800 osób 
- Moje Sielce: 12 wydarzeń, łącznie ok. 800 osób 
- Moje Wierzbno: 5 wydarzeń, łącznie ok. 500 osób 
- Partnerstwo Włochy: 2 wydarzenia, łącznie ok. 320 osób 
 
Wśród wydarzeń można wyróżnić mi.in: spotkania sąsiedzkie, pikniki edukacyjne, zawody sportowe, 
dni seniora, konkursy, spotkania świąteczne, spotkania kulturalno-edukacyjne, warsztaty 
edukacyjne, spacery edukacyjne, konferencje, debaty i dyskusje. Partnerstwa zdobywają 
samodzielnie zasoby i finansowanie na swoje działania. 
 
 
V WSPARCIE WYDARZEŃ LOKALNYCH 
W okresie sprawozdawczym BORIS wspierał organizację 5 lokalnych wydarzeń poprzez 
dofinansowanie m.in. materiałów i poczęstunku, druku, drobnych materiałów promujących 
wydarzenia, wynajem sprzętu itp. Dodatkowo animatorzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali 
partnerstwa przy działaniach organizacyjnych. Wspierane wydarzenia to: 
- Młyn na Woli 17.06.2016 - Podwórkówka 
- Nasze Stegny 8.12.2016 – Mikołaj 
- Moje Wierzbno 15.12.2016 - Podwórkowa Gwiazdka 
- Moje Sielce" 18.12.2016 - Sielecka Gwiazdka 
- Otwarty Jazdów 19.12.2016 - Choinka na Jazdowie 
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VI DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE I WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ 
MIĘDZYSEKTOROWĄ 
W okresie sprawozdawczym BORIS prowadził dla zainteresowanych środowisk doradztwo z zakresu 
tworzenia współpracy międzysektorowej, do której zaliczamy partnerstwa, klastry i projekty 
partnerskie. 
Możliwość porozmawiania o sieciowaniu zagwarantowana była poprzez 7 dwugodzinnych dyżurów 
ekspertów/animatorów organizowane raz w miesiącu w Warsztacie oraz jednorazowo na Festiwalu 
Aktywnych Mieszkańców: 30.05, 11.06, 20.06, 11.07,12.09, 10.10, 21.11.2016.  
 
Dodatkowo zorganizowane zostały 2 dyskusje z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami w 
formule kawiarenki (3 godz. dyd. każda)w których wzięło udział 46 osób: 
- Kawiarenka Warszawa Lokalnie, Klub Sąsiedzki Młynarska 35a, 5.07.2016, ucz. 20 os.  
W czasie spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć m.in. na takie pytania: Jaka jest odpowiedzialność 
podmiotów kultury lokalnej? Czy animacja kultury przekłada się na zmianę społeczną? Czy warto 
tworzyć MAL w obszarach kultury? Jak skutecznie angażować mieszkańców do działań lokalnych? 
Jak korzystać z potencjału partnerów lokalnych? 
- Kawiarenka Warszawa Lokalnie na Bemowie „Między opieką a partnerstwem”, 
03.11.2016, ucz. 26 os. 
W czasie spotkania próbowaliśmy odpowiedzieć m.in. na takie pytania:  
Czy mieszkańcy mogą się organizować bez wsparcia organizacji/instytucji? Opieka czy partnerstwo 
– jaki charakter powinno posiadać MAL? Jak budować relacje MAL-Obywatele- Samorząd? Jakie są 
warunki dobrej współpracy? 
 
VII SIECIOWANIE I WSPARCIE KOORDYNATORÓW (ZESPOŁÓW KOORDYNACYJNYCH) 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 2 spotkania koordynatorów partnerstw z udziałem 
animatorów oraz osób organizujących pracę poszczególnych grup partnerskich: 
- 12.05.2016, , ucz. 14 os; Tematyka: Spotkanie miało charakter planistyczno-strategiczny w 
związku z realizacją projektu „Warszawa Lokalnie” oraz wymiany doświadczeń. 
- 04.10.2016, ucz. 14 os.; Tematyka spotkań: dzielenie się doświadczeniami, planowanie 
grudniowego seminarium. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się też 3 spotkania superwizyjne Partnerstwa i działania 
środowiskowymi na Woli: 21.04.2016, 17.05.2016, 27.06.2016, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 
19 osób.  
 

 

Nazwa rezultatu  Wskaźnik 
rezultatu (2016) 

Poziom realizacji 
wskaźnika 

Liczba przeprowadzonych 
spotkań animacyjnych 
partnerstw 

25 67 

Liczba zrealizowanych 
seminariów 2 2 

Liczba osób uczestniczących 
w seminariach 50 70 

Liczba przeprowadzonych 
modułów szkoleniowych 

5 5 

Liczba kawiarenek 
obywatelskich/ spotkań 
sieciujących 

2 2 

Liczba godzin dyżuru 
doradczego z zakresu Min 14 godz. 14 
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sieciowania 
Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach Min. 40 51 

Liczba wspartych wydarzeń 
lokalnych wspartych Min 5 5 

Liczba wspieranych 
partnerstw 
lokalnych i tematycznych 

13 14 

Liczba utworzonych nowych 
partnerstw lokalnych i 
tematycznych 

1 1 

Liczba lokalnych wydarzeń 30 45 
 
 
 

III. PARTNERSKIE MAZOWSZE 
 
BORIS jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która od wielu lat realizuje z 
powodzeniem programy wspierające rozwój Mazowsza. W 2015 r, podobnie jak w roku 
poprzednim, BORIS opierał swoje działania na terenie województwa mazowieckiego na 
modelu pracy  pod nazwą PARTNERSKA GMINA. 
 
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
BORIS realizuje wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw 
Społecznych (PS) od 2008 roku. 
W grudniu 2015 roku zakończyliśmy pewien etap wsparcia wynikający z dokumentów 
programowych POKL. W latach 2015 i 2016 BORIS z jednej strony kontynuował realizację 
wcześniejszych projektów a z drugiej przygotowywał się do nowych wyzwań wynikających z 
zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Kontynuacja działań w obszarze ekonomii społecznej wymagała od nas przejścia przez kilu 
etapowy proces akredytacji. Musieliśmy zapoznać się z nowymi zasadami i wymaganiami w 
stosunku do OWES. Największe zmiany dotyczyły doprecyzowania wielkości wskaźników 
ilościowych skupionych na tworzeniu miejsc pracy dla grup szczególnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Trudne było też podzielenie dotychczasowego subregiony 
warszawskiego na 3 oddzielne subregiony: warszawski, warszawski-wschodni i warszawski-
zachodni. 
W efekcie przygotowań utworzyliśmy 2 partnerstwa: 
- OWES FISE (lider), FRSO i BORIS (partnerzy) na subregiony: warszawski i warszawski-
wschodni 
- OWES BORIS (lider), FISE (partner) na subregion warszawski-zachodni. 
W ww. składzie poddaliśmy się i pozytywnie przeszliśmy  2 procesy akredytacji. 
Rok 2015 zakończyliśmy jako członkowie 2 akredytowanych OWES gotowych do realizacji 
projektów na terenie województwa mazowieckiego. 
Niestety początek roku 2016 przyniósł zmiany w postaci cofnięcia akredytacji przez nowe 
władze Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczął się ponowny – tym razem 
krótszy proces akredytacyjny zakończony ponowie sukcesem w marcu 2016 roku. 
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Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa  
i warszawsko-wschodni 

 
Cel główny: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka 
popadnięcia w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy o 
120 w istniejących i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących 
PES/PS w okresie 36 miesięcy w subregionach m.st. Warszawa i warszawsko-wschodni 
 
Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019 
 
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 
 
Działania: 
Zad 1. Wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy w subregionach m.st. Warszawa  
i warszawsko-wschodni 
Zad 2. Wsparcie finansowe w subregionie warszawsko-zachodnim 
 
Rezultaty osiągnięte w okresie 01.03.2016 31.12.2016 – Stowarzyszenie BORIS 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem 

9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wparciem w programie (PEFS)   

6 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności 
OWES wypracowały założenia do utworzenia podmiotu 
ekonomii społecznej 

11 

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych 12 
Liczba przeprowadzonych godzin doradztwa 
specjalistycznego 

25 

Liczba spotka animacyjnych i inkubacyjnych 30 
 
 
Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-
zachodnim 
 
Cel główny: zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego i obniżenie ryzyka 
popadnięcia  
w ubóstwo ze względu na bezrobocie, poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy o 60 w 
istniejących  
i nowo powstałych PES/PS oraz zwiększenie skali działania istniejących PES/PS w okresie 36 
miesięcy w subregionie warszawsko-zachodnim. 
 
Okres realizacji: 01.03.2016-31.03.2019 
 
Źródło finansowania: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.3 
Rozwój ekonomii społecznej. 
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Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
 
Działania: 
Zad 1. Wsparcie merytoryczne i tworzenie miejsc pracy w subregionie warszawsko-
zachodnim 
Zad 2. Wsparcie finansowe w subregionie warszawsko-zachodnim 
 
Rezultaty osiągnięte w okresie 01.04.2016 28.02.2017 – Stowarzyszenie BORIS 
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności O WES 

1 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem 

6 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wparciem w programie (PEFS)   

10 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności 
OWES wypracowały założenia do utworzenia podmiotu 
ekonomii społecznej 

7 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 

2 

Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych 24 
Liczba przeprowadzonych godzin doradztwa 
specjalistycznego 

35 

Liczba spotka animacyjnych i inkubacyjnych 40 
 
 
 
Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) 
 
Cel główny projektu: Poprawa jakości działań na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną  (OzNI) i zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez wypracowanie 
kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób z NI w oparciu o kręgi wsparcia 
wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie partnerstwa.  
 
Realizacja: 01.10.2016-31.01.2017 
 
Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.  
 
Realizatorzy: Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA, Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
 
PRODUKT: MODEL „Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną”. 
 
Działania: 
 
Zad 1. Partycypacja opracowanie i przygotowanie do testowania wstępnej wersji Modelu 
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1. W okresie realizacji projektu dokonano analizy sytuacji w środowiskach 
potencjalnie zainteresowanych testowaniem Modelu na podstawie wywiadów z jst i 
ngo, analizy dokumentów, obserwacji: Jarosław, Biskupiec, Nidzica, Bielsko-Biała, 
Gmina Suwałki, Elbląg, Piaseczno, Włocławek.  
2. W czasie 2 warsztat. (2 x 5 h) specjaliści opracowali wstępne założenia do 
Modelu: Warsztaty: 3.10.16 i 4.10.16, powstał projekt założeń Modelu. 
3. W dniu 5.10.16 r. w Wa-wie odbyły się warsztaty partycypacyjne z udziałem 
przedstawicieli potencjalnych lokalnych partnerów, w spotkaniu udział wzięło 27 
uczestników, w tym: Elbląg Biskupiec, Piaseczno, Jarosław, Włocławek, Suwałki.  
4. Lokalne warsztaty konsultacyjne założeń Modelu odbyły się w 8 
społecznościach potencjalnie zainteresowanych testowaniem: 26.10.16 Piaseczno -11 
os. ,26.10.16 Gmina Suwałki  - 15 os., 27.10.16 Biskupiec – 65 os. , 3.11.16 Jarosław 
– 25 os, 4.11.16 Nidzica – 24 os., 4.11.16 Elbląg – 24 os., 7.11.16 Bielsko-Biała  12 
os.. 9.11.16 Włocławek – 17 os. W spotkaniach uczestnicz. m.in.: rodzice, OzNI w 
tym uczestnicy ŚDS,WTZ, ZAZ, rodzeństwo, Koła PSOU, inne ngo, Urzędy Miast/Gmin, 
PCPR, Gminne i Miejskie OPS, Starostwa Powiatowe, Pracownicy WTZ, ŚDS, ZAZ. 
RAZEM: 193 uczestników konsultacji.  
5. Aktualizacja projektu założeń do Modelu. Na podst. zebranych uwag w czasie 
spotkania konsultacyjnego w Wa-wie i 8 spotkań w terenie specjaliści zweryfikowali 
projekt założeń Modelu uwzględniając zebrane uwagi. Warsztat:10.11.16 r. (1 x 5 h.).  
6. 10.11.16 r. drogą mailową do przedst.. 8 społeczności: Włocławek, Elbląg, 
Biskupiec, Nidzica, Bielsko-Biała, Piaseczno, Jarosław, Gmina Suwałki został wysłany 
dokument opisujący założenia do Modelu. Ostateczne uwagi można było zgłaszać 
drogą mailową za pośrednictwem formularza do 15.11.16 r.  
7. W dniach 10,12,14 listopada 2016 r. specjaliści na 3 warsztatach (3 x 5 h) 
opracowali projekt Modelu „Bezpieczna Przyszłość”.  
 

Zad 2. Konsultacje projektu Modelu m.in. z użytkownikami i lokalnymi instytucjami 
odpowiedz. za politykę społeczną i opiekę zdrowotną. 
 

1. Lokalne konsultacje projektu Modelu. 
Odbyły się w 8 społecznościach zainteresowanych testowaniem Modelu: 15.11. 16 
Piaseczno – 16 os., 16.1.16 Włocławek – 11 os., 18.11.16 Elbląg – 31 os., 23.11.16 
Nidzica – 39 os., 29.11.16 Gmina Suwałki – 16 os. , 29.11.16 Bielsko-Biała – 13 os., 
1.12.16 Biskupiec – 21 os., 9.12.16 Jarosław – 24 os. W spotkaniach uczestniczyli 
m.in.: rodzice, OzNI w tym uczestnicy ŚDS,WTZ, ZAZ, rodzeństwo, Koła PSOU, inne 
ngo, Urzędy Miast/Gmin, PCPR, Gminne i Miejskie OPS, Starostwa Powiatowe, 
Pracownicy WTZ, ŚDS, ZAZ, Środowiskowe Centrum Pomocy. RAZEM: 145 
uczestników konsultacji.   
2. 29.12.16 r. drogą mailową do przedstawicieli 8 społeczn. lokalnych: 
Włocławek, Elbląg, Biskupiec, Nidzica, Bielsko-Biała, Piaseczno, Jarosław, Gmina 
Suwałki został wysłany projekt Modelu. Ostateczne uwagi można było zgłaszać drogą 
mailową za pośrednictwem formularza do dnia 10.01.17 r.  
3. Po konsultacjach projektu Modelu specjaliści zweryfikowali dokument w 
odniesieniu do uwag zebranych w czasie konsultacji. Odbyły się 2 warsztaty: 11.01 i 
13.01.17 (2 x 5 h.).  
azany film7 r. w Wa-wie odbył się ostatni warsztat konsult. projektu Modelu, w 
spotkaniu udział wzięło 33 ucz. w tym przedstawiciele lokalnych partnerów 
zainteresowanych testowaniem Modelu na swoim terenie: Elbląg, Biskupiec, 
Piaseczno, Jarosław, Włocławek, Suwałki, Goleniów, Nidzica, Bielsko-Biała oraz 
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przedstawiciele Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną (eksperci zewnętrzni).  
5. 19.01.17 r. w Wa-wie odbyło się oficjalne zawiązanie partnerstwa z przedstaw. 
9 społeczności: Jarosław, Biskupiec, Nidzica, Gdańsk, Goleniów, Gmina Suwałki, 
Elbląg, Piaseczno, Włocławek.  
6. Ostateczny dokument Model „Bezpieczna przyszłość OzNI” został opracowany 
na dwóch warsztatach specjalistów w dniach: 23.01 i 25.01.17. 

 
 
FIO Mazowsze Lokalnie  
 
Jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i 
samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Operatorem 
programu są trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenia Europa i My. Celem 
Programu jest zwiększenie liczby oraz roli inicjatyw oddolnych, szczególnie w małych 
społecznościach lokalnych. Program jest realizowany w nowej formule rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego z krajowych środków publicznych 
pochodzących z budżetu państwa. W latach 2014-2016 operatorzy planują przeznaczyć 
ponad 2,1 mln zł na działania zwiększające zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz 
rozwój młodych stowarzyszeń i fundacji. 

 
 

Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej 
 
Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej zostało powołane w 2005 roku z 
inicjatywy kilku mazowieckich OPS oraz BORIS. Celem Forum jest: podnoszenie poziomu i 
doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej w województwie mazowieckim; 
wymiana doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z 
zakresu pomocy społecznej; prezentowanie opinii członków Forum, wobec innych instytucji i 
organizacji. Forum jest jednostką autonomiczną i nie posiada osobowości prawnej, a 
Stowarzyszenie BORIS jest jego koordynatorem. 
 
Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej liczy ponad 90 przedstawicieli OPS z 
Mazowsza stanowiąc sieć wsparcia, możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na nurtujące 
problemy. Jego obecny kształt jest wynikiem ciągłego udoskonalania pracy Forum i 
wychodzenia naprzeciw potrzebom, które wypływają z codziennych spraw i problemów 
pracowników socjalnych. Uczestników Forum łączy chęć podnoszenia poziomu i doskonalenia 
pracy oraz kreślenia nowego obrazu pracownika socjalnego. Mazowieckie Forum Ośrodków 
Pomocy Społecznej jest sukcesem wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej, tworzących to 
nieformalne ciało, choć bez wątpienia istotną rolę pełni w pracy Forum wybrany przez 
uczestników Zarząd. Członkowie Zarządu spotykają się raz na 3 miesiące w celu omówienia 
bieżących spraw, jak i wypracowania stanowiska Forum w różnych obszarach pomocy 
społecznej. 
Co miesiąc odbywają się spotkania edukacyjne, na które zapraszani są eksperci z dziedzin 
będących szczególnym przedmiotem zainteresowania kierowników i dyrektorów OPS.  
 
W 2016 r. przedstawiciele jednostek pomocy społecznej zapoznawali się m. in. z 
następującymi tematami:  

 „Złotówka za złotówkę”: nowe zasada dotyczące świadczeń rodzinnych – styczeń 
2016 
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 „Superwizja pracy socjalnej w teorii i praktyce” – luty 2016 
 „Rodzina 500 + oraz trudne sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych/funduszu 

alimentacyjnego” – marzec 2016 
 „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – wprowadzenie do złożenia dobrego 

wniosku” – kwiecień 2016 
 „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku” – maj 2016 
 „Zakres działań Zespołów Interdyscyplinarnych” – czerwiec 2016 
 „Program Rodzina 500 plus w praktyce” – wrzesień 2016 
 „Placówki wsparcia dziennego – doświadczenia ŚOPS w Brwinowie w świetle kontroli 

NIK” – październik 2016 
 „Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS – przygotowanie wniosku” - listopad 2016 

 
 
 

IV. STRUKTURA BORIS W 2016 
 
 
 Na koniec 2016 r. władze Stowarzyszenia stanowili: 
 
Zarząd: 
Prezes Zarządu – Paweł Jordan 
Członkini Zarządu – Dorota Pieńkowska 
Członek Zarządu – Magdalena Krajewska 
 
Komisja rewizyjna: 
Przewodnicząca – Agnieszka Zarzycka 
Członek – Agnieszka Sawczuk 
  złonek – Dariusz Pietrowski 
 
Dyrektor BORIS – Joanna Krasnodębska  
 
Na koniec 2015 roku stowarzyszenie zatrudniało 11 osób w różnym wymiarze etatowym. 
 
Stowarzyszenie prowadzi – obok działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  – również 
działalność gospodarczą w zakresie: 

 wydawanie książek, broszur i podobnych publikacji 
 organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
 kierowanie w zakresie działalności społecznej. 

 
BORIS jest także właścicielem SPINACZ Sp. z o.o. (Biuro Rachunkowe dla organizacji 
pozarządowych) założonej pod koniec 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 


