
NAZWA OŚRODKA

ulica nr

kod pocztowy, miasto

strona www

e-mail

telefon

fax

liczba projektów realizowanych                    

w okresie sprawozdawczym

tytuły realizowanych projektów oraz ich 

wartość

wielkość przychodów

w tym przychody z działalności 

gospodarczej

w tym zysk z działalności gospodarczej

źródła finansowania najważniejsze źródła finansowania

liczba etatowych / stałych pracowników i 

pracowniczek 

liczba współpracowników / 

współpracowniczek

liczba wolontariuszy / wolontariuszek

osoba odpowiedzialna za realizację 

standardów w Ośrodku

data ostatniego badania 

autoewaluacyjnego Ośrodka

czy badanie było prowadzone                             

z udziałem konsultanta (tak/nie)

wymień partnerów biznesowych

3

Anna Paulina Matczuk

kadra

www.pisop.org.pl

pisop@pisop.org.pl

Biuro w Lesznie: 65/520 78 86                                                                                                                Biuro 

w Poznaniu: 61/851 91 34

Biuro w Lesznie: 65/520 78 86                                                                                                                Biuro 

w Poznaniu: 61/851 91 34

ZESTAWIENIE DANYCH DO RAPORTU ROCZNEGO SIECI SPLOT ZA ROK 2015

Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Biuro w Lesznie: Ul. Pl. J. Metziga 26/6                                                                                                   Biuro 

w Poznaniu Ul. Ratajczaka 26/6/96

Biuro w Lesznie: 64-100 Leszno                                                                                                              Biuro 

w Poznaniu: 61-815 Poznań

jeżeli Ośrodek posiada biura prosimy o wypełnienie zakładki "biura"

INFORMACJE OGÓLNE O OŚRODKU

12

Małe granty realizowane z Urzędem Miasta Poznania - 2;  

Miastem Koninem;  • LOWES - Leszczyński Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej; • Wielkopolska Wiara 

Aktywnie Działa; • Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z 

kontraktowaniem usług społecznych w Koninie

 • Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej                          

• Rady Pożytku do STANDARDowego użytku; Liderzy 

wolontariatu; Równi bo aktywni; Wspólnie budujmy kapitał 

społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy 

NGO i JST; Przepis na aktywność; Wiara Aktywnie Działa 

w Kaliszu

3 718 269,64

przychody
127244,87

58561,9

projekty

tak

Środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, dotacje ze środków 

publicznych (MPiPS), dochody z działalności 

gospodarczej

31

18

 Kompanią Piwowarską                                       

Promag S.A. Oddział w Poznaniu                  

Provident Polska, Aquanet                                    

Grupą Raben Polska                                               

Inea Duda

13 grudnia 2013
autoewaluacja

partnerzy Ośrodka
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wymień partnerów z administracji 

publicznej

wymień partnerów pozarządowych

wymień innych partnerów

czy Ośrodek spełnia 

standard 

organizacyjno-

techniczny

tak/nie Jeżeli nie, to w jakim zakresie 

nie spełnia

udział w ciałach 

dialogu społecznego

w jakich ciałach dialogu społecznego 

zasiadają przedstawiciele Ośrodka

Centrum Organizacji Pozarządowych - 

obszar obligatoryjny - opis do 1.000 

znaków

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

PCPR w Gostyniu

PCPR w Kościanie

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny OPS w Gostyniu

Miejsko-Gminny OPS w Krobi

Miejski OPS w Grodzisku Wlkp.

Miejski OPS w KościanieGminny OPS w Kościanie

Miejsko-Gminny OPS w Krzywiniu

Miejsko-Gminny OPS w Śmiglu

Gminny OPS w Krzemieniewie

Gminny OPS w Lipnie

Miejsko-Gminny OPS w Rawiczu

tak

Celem jest wzmocnienie systemu wsparcia dla 

organizacji pozarządowych  oraz kompleksowe 

wspieranie organizacji pozarządowych w 

Wielkopolsce.

*stworzenie mobilnych punktów doradczo – 

informacyjnych

*Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji 

Pozarządowych

*promocję działań pozarządowych w mediach

*administrowanie serwisu wielkopolskie.ngo.pl

*szkolenia, doradztwo z zakresu funkcjonowania 

NGO, m.in.: pozyskiwania źródeł, księgowości NGO, 

aspektów prawnych NGO, współpracy z 

samorządem, tworzenia projektów                                                  

*coaching dla NGO                                     

*wydawania (1/miesiąc) broszurki z aktualnymi 

źródłami finansowania działań NGO                                                       

*inkubowanie NGO

1. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego; 2. 

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego; 3. KM 

WRPO; 4 Komitet PFIO;

CENTRA PROWADZONE PRZEZ OŚRODEK

Sołectwa lokalne

z subregionu leszczyńskiego, poprzez współpracę z 

lokalnymi Liderami w danych sołectwach                        

Liderzy Lokalni z subregionu leszczyńskiego (12).

zakres działalności 

Ośrodka w ramach 5 

centrów opisanych w 

systemie 

standaryzacji Sieci 

SPLOT

Organizacje pozarządowe

-Centra Informacyjno-Doradcze

-Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

-Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju

partnerzy Ośrodka
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Centrum Przedsiębiorczości Społecznej - 

obszar fakultatywny (tak/nie) - opis do 

1.000 znaków

Centrum Aktywności Obywatelskiej - 

obszar fakultatywny (tak/nie) - opis do 

1.000 znaków

Centrum Inkubacji Organizacji 

Pozarządowych - obszar fakultatywny 

(tak/nie) - opis do 1.000 znaków

Centrum Partnerstwa Lokalnego - obszar 

fakultatywny (tak/nie) - opis do 1.000 

znaków

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba udzielonych informacji

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba osób korzystających

tytuły

liczba wydanych publikacji / czasopism

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba informacji 

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba wysłanych e-newsletterów/e-

biuletynów

liczba odbiorców

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba seminariów/spotkań

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba godzin 

liczba organizacji

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba dni szkoleniowych

liczba uczestników

Kwartalnik Asa Biznesu; Działania Godne Uwagi 

 6500 sztuk; 1500 sztuk

tak

nie
informacja

808

seminaria/spotkania 

informacyjne / 

doradcze / dot. 

wymiany doświadczeń

publikacja informacji 

w internecie

e-newsletter/                        

e-biuletyn 99

60

publikacje / 

czasopisma

SUMARYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA W ROKU 2015

0

nie

0
biblioteka/czytelnia

tak

tak

nie dotyczy

1489

tak

brak danych

tak

536,5 h doadztwo ogólne 1311h doradztwa 

specjalistycznego 331 usług księgowych

zakres działalności 

Ośrodka w ramach 5 

centrów opisanych w 

systemie 

standaryzacji Sieci 

SPLOT

14

168

nie dotyczy

Zadaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

prowadzonych przez Centrum PISOP jest zapewnie 

rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej 

w subregionach leszczyńskim i poznańskim 

poprzez:

*kompleksowe wsparcie istniejących już podmiotów 

ekonomii społecznej

 *tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju sektora 

i zatrudnionych w nich osób

 *zwiększenie szans na reintegrację zawodową i 

społeczną osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.

W ramach działalności podejmowane są takie 

działania jak:

*świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla 

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej 

(m.in. w zakresie  biznesplanu, prowadzenia 

działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania 

organizacją, partnerstw lokalnych, 

komunikowania/promocji, aspektów prawnych, 

mediacji)                                                    

*świadczenie (przy współpracy z zewn. ekspertami) 

usług: marketingowych, prawnych, ksiegowych

*wsparcie przy tworzeniu partnerstw lokalnych 

(m.in. poprzez zapewnienie wsparcia dla lokalnych 

animatorów partnerstw)

*organizowanie wydarzeń sieciujących dla IRPiIS 

oraz dla przedsiębiorstw społecznych m.in.: Forum 

nie dotyczy

szkolenia

doradztwo

350
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forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba i tematyka kursów / cykli

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba organizacji/osób objętych 

tutoringiem/coachingiem

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba i tematyka konferencji

liczab uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba wizyt

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba happeningów

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba akcji

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba utworzonych grup

liczba wspieranych grup

forma wsparcia stosowana w Ośrodku: 

wsparcie lokalowe (tak/nie)

liczba pomieszczeń / powierzchnia 

przeznaczona na wsparcie

liczba wspartych organizacji

forma wsparcia stosowana w Ośrodku: 

wsparcie sprzętowe (tak/nie)

liczba i rodzaj sprzętu przeznaczona na 

wsparcie 

liczba wspartych organizacji

forma wparcia stosowana w Ośrodku: 

wsparcie rzeczowe (tak/nie)

rodzaj wsparcia

liczba wspartych organizacji

inne formy wsparcia stosowane w 

Ośrodku: (wymień jakie)

liczba wspartych organizacji

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

liczba i tematyka badań

forma stosowana w Ośrodku: wizyty 

studyjne (tak/nie)

liczba wizyt

liczba uczestników

forma stosowana w Ośrodku: 

prezentacja dobrych praktyk

liczba organizacji korzystających z 

prezentacji dobrych praktyk

forma stosowana w Ośrodku (tak/nie)

typ i liczba wspartych przedsięwzięć 

(grupy robocze, seminaria, konferencje 

itp.)

tak

1

kursy/cykle 

edukacyjne

coaching i tutoring

wizyty studyjne

13

1 Akademia Przedsiębiorstwa Społecznego 

12

tak

12

nie

0

konferencje 

sektorowe

185

tak

3 Przyszłość  i inspiracje dla III sektora w Polsce - 

Gala konkursu „Działania Godne Uwagi”; Skosztuj 

Aktywności – o wolontariacie i współpracy; Kontraktacja 

usług w obszarze rozwoju gospodarczego przez samorząd 

terytorialny

tak

tak

happeningi

nie

0

0

akcje frekwencyjne

0

0

tworzenie grup 

samopomocowych

tak

0

6

wsparcie techniczne

tak

ok. 30m2

brak danych

tak

1

13

tak

brak danych

projektor, tablica flipchart, ksero

brak danych

nie

nie dotyczy

0

działania animacyjne 

(organizacja, 

moderacja, wsparcie)

tak

12 środowsik 

0

badania
nie

0

wymiana doświadczeń
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liczab uczestników

działania innowacyjne  

/ niestandardowe
krótki opis podejmowanych działań

liczba osób

w tym osoby z certyfikatem

liczba osób

w tym osoby z certyfikatem

liczba osób

w tym osoby z certyfikatem

liczba osób

w tym osoby z certyfikatem

księgowy / księgowa liczba osób

9

4

2

3

animator/     

animatorka

specjalista / 

specjalistka ds. 

informacji

doradca / doradczyni

trener / trenerka

7

19

5

9

4

KADRA MERYTORYCZNA OŚRODKA

działania animacyjne 

(organizacja, 

moderacja, wsparcie)

brak danych

nie dotyczy
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