Informacja nt. działań Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w obszarze wsparcia
ekonomii społecznej zrealizowanych w 2015 r.

I. Działania prowadzone w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:
Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Obejmował on swoim
zasięgiem całe województwo małopolskie w podziale na 5 subregionów (krakowski, zachodni,
południowy, tarnowski i nowosądecki). Prowadzony był w partnerstwie z: Towarzystwem Oświatowym
Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie, Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz
Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie.
Fundacja GAP poza pełnieniem funkcji Lidera Projektu realizowała działania na terenie subregionu
południowego (w którego skład wchodziły powiaty: nowotarski, suski i tatrzański), a od 10 lutego 2014
roku również tarnowskiego (obejmującego powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski oraz
miasto Tarnów).
Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego
małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w
Małopolsce, jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem.
Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:
1.

Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli małopolskich PES oraz osób fizycznych z
zakresu zakładania i prowadzenia PES.
2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie
szkoleniowo-doradcze i finansowe.
3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i Małopolskiemu
Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz podniesienie wiedzy
PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. w postaci preferencyjnych pożyczek.
4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych, marketingowych i księgowych dla małopolskich PES.
5. Zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju ES oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ES.
W ramach swoich zadań Fundacja GAP w 2015 roku:
• przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii
społecznej”, w których wzięło udział łącznie 31 osób (120 h szkolenia dydaktycznego, 615 h
doradztwa indywidualnego, 90 h doradztwa grupowego, 2 wizyty studyjne),
• przeprowadziła 80 godzin dydaktycznych doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii
społecznej w subregionie południowym oraz 260 godzin w subregionie tarnowskim,
• zrealizowała 24 usługi marketingowe, księgowe i prawne na rzecz PES i spółdzielni socjalnych,
• zorganizowała 2 Fora Ekonomii Społecznej pt. „Zwrotne czy bezzwrotne formy finansowania
działalności PES”, 15 czerwca 2015 r. w Nowym Targu oraz 16 czerwca 2015 r. w Tarnowie, w
których udział wzięli przedstawiciele lokalnych podmiotów ekonomii społecznej,

• zorganizowała 2 Festiwale i Targi Ekonomii Społecznej o tematyce: „EcoPES”, 13 czerwca 2015 r.
w Rabce Zdroju oraz 7 czerwca 2015 roku w Tarnowie. Podczas tych wydarzeń wystawcy z
subregionów południowego i tarnowskiego mieli okazję pochwalić się swoją działalnością i
wyrobami. Na uczestników festiwali czekało wiele atrakcji, odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła
oraz występy zespołów ludowych,
• wydała 3 numery Biuletynu Ekonomii Społecznej, na łamach których znalazło się 30 artykułów
poruszających tematykę ekonomii społecznej. Biuletyn został opublikowany na stronie projektu,
był również szeroko dystrybuowany drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii społecznej”.
II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej
Fundacja GAP realizuje obok ww. projektu szereg innych działań z zakresu ekonomii
społecznej. Należy wśród nich wskazać przede wszystkim:
a) VI Tydzień Ekonomii Społecznej, który odbył się w dniach 16-19 listopada 2015 r. i został
zrealizowany z inicjatywy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP odpowiadała za:




debatę oksfordzką pn. „Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna niszczy konkurencyjność
gospodarki”. Debata zgromadziła 73 uczestników,
seminarium pn. „Przedsiębiorczość społeczna – nowe oblicze przedsiębiorczości”. W
wydarzeniu udział wzięło 93 uczestników,
przeprowadzenie rozgrywki gry planszowej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu” z nakładką
Ekonomia Społeczna, w której wzięło udział 19 graczy.

b) Projekt „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków”. Projekt
realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Fundacja GAP pełniła w
nim rolę Lidera projektu, Partnerem projektu była Gmina Miejska Kraków.
Celem głównym projektu było podniesienie jakości współpracy Gminy Miejskiej Kraków z
organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych,
badawczych.
W 2015 roku odbyły się:
 1 edycja szkolenia „Akademia Kraków dla NGO” dla 19 uczestników w wymiarze 40 godzin,
 2 edycje szkolenia "Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych" dla
około 44 uczestników w wymiarze 80 godzin,
 3 edycje szkolenia „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji
pozarządowych” dla 81 uczestników w wymiarze 30 godzin,
 ok. 200 godzin dydaktycznych doradztwa dla ok. 50 organizacji pozarządowych z terenu Gminy
Miejskiej Kraków,
 Zorganizowano Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa.
Święto składało się z następujących wydarzeń:
 Dzień Otwarty Organizacji Pozarządowych w dniu 18.04.2015 r., podczas którego 25 organizacji
pozarządowych prezentowało mieszkańcom Krakowa swoją ofertę we własnych siedzibach.
 Targi Organizacji Pozarządowych na Małym Rynku w Krakowie w dniu 25.04.2015 r., w których
zaprezentowało się łącznie 56 organizacji pozarządowych.




Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 9.05.2015, w którym wzięło udział 45 osób.
Konferencja pt. „Współpraca i partycypacja w Krakowie – doświadczenia i perspektywy” w
dniu 22.06.2015 r., w której uczestniczyło 100 osób.
Projekt „WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków” był
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V Dobre Rządzenie, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

c) Projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”
Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. liderem projektu
było Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Fundacja GAP oraz
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie była partnerem projektu. Fundacja GAP
odpowiadała za koordynowanie działań w subregionach krakowskim i południowym.
Głównym celem projektu „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego” był rozwój potencjału
małopolskich organizacji pozarządowych w zakresie dialogu obywatelskiego poprzez sieci oraz
wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w stanowieniu, realizacji i
monitorowaniu polityk publicznych. Projekt zakładał opracowanie koncepcji sieci, a także
przeprowadzenie szkoleń i standaryzację działań organizacji pozarządowych również w
zakresie ich współpracy z administracją publiczną. Efektem projektu była powołana do życia
sieć organizacji pozarządowych – Federacja Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego – złożona
z ponad 80 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa. W ramach projektu
powstał także Małopolski Portal Dialogu Obywatelskiego z funkcją „chmury” gromadzącej
wiedzę.
W 2015 roku Fundacja GAP zrealizowała:


144 godziny szkoleń z zakresu współpracy NGO z AP, konsultacji społecznych, klauzul
społecznych oraz zasad tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i
realizacji zadań publicznych,
 2 wizyty studyjne,
 12 spotkań animacyjnych,
 ponad 80 organizacji należących do Federacji (w tym 24 organizacje z terenu subregionu
krakowskiego i południowego zrekrutowane przez Fundacje GAP),
 organizacje członkowskie opracowały i wdrożyły standardy działania,
 organizacje członkowskie opracowały i wdrożyły strategię współpracy NGO i AP.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego.

Szczegółowe informacje na temat opisywanych przedsięwzięć znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu
Fundacji GAP za 2015 roku.

