STRATEGIA ROZWOJU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ - COACHING
PROJEKT „MYŚL SPOŁECZNIE DZIAŁAJ EKONOMICZNIE”

INFORMACJE OGÓLNE
UCZESTNICY
Coaching przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego,
które chcą zaplanować rozwój swojej organizacji oraz wzmocnić skalę prowadzonej obecnie
działalności odpłatnej i/lub gospodarczej.
CEL PROGRAMU
Celem coachingu jest wzmocnienie przygotowania małopolskich NGO’s do prowadzenia działalności
ekonomicznej poprzez opracowanie strategii rozwoju podmiotu ekonomii społecznej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału w coachingu zostaną zakwalifikowane organizacje pozarządowe z terenu województwa
małopolskiego prowadzące działalność statutową odpłatną i/lub gospodarczą. Coaching
przeznaczony jest zwłaszcza dla NGO’s działających min. 3 lata (tj. zarejestrowane w KRS przed
1.01.2010 r.), w których bieżącą działalność zaangażowane są osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej (minimum 1 osoba).
Do udziału w coachingu zostaną zakwalifikowane te organizacje, które wiążą przyszłe plany
ze wzmocnieniem ekonomizacji podmiotu - zwiększeniem skali prowadzonej do tej pory działalności
odpłatnej lub gospodarczej.
Niezwykle istotne jest aby w proces prac nad strategią zaangażowały się osoby kluczowe dla
rozwoju NGO, m.in. członkowie władz oraz osoby najaktywniej związane z działalnością organizacji –
pracownicy, współpracownicy, członkowie i/lub stali wolontariusze organizacji.
Udział w coachingu jest BEZPŁATNY.

TERMIN I PROCES PRAC
Coaching prowadzony będzie w siedzibie organizacji lub biurze Fundacji BIS w wymiarze średnio 35
godzin, w okresie od 15 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Produktem coachingu będzie dokument
– Strategia Rozwoju Podmiotu Ekonomii Społecznej. Opracowanie strategii będzie polegało na
przeprowadzeniu analizy poziomu rozwoju organizacji podczas serii spotkań z osobami kluczowymi
dla rozwoju organizacji (pracownikami, współpracownikami, członkami i/lub stałymi wolontariuszami
organizacji). Do analizy zostanie wykorzystane „Narzędzie samooceny i rozwoju” opracowane przez
Stowarzyszenie BORIS i Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Podczas prac analizowane
będą obszary: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem, zarządzania relacjami z otoczeniem,
zarządzania bieżącego oraz zarządzania finansami i pozyskiwaniem środków. Zgodnie z przyjętą
metodologią w pierwszym etapie prac zostanie dokonana wstępna analiza w/w obszarów, a w dalszej
kolejności pogłębiona analiza obszarów wskazanych przez osoby kluczowe dla rozwoju organizacji.
Po przeprowadzeniu analizy poziomu rozwoju organizacji, w ramach kolejnych spotkań, zostanie
określona strategia rozwoju podmiotu ekonomii społecznej zawierająca: cele, działania, czas
realizacji. W strategii zostaną również wskazane osoby odpowiedzialna za wykonanie poszczególnych
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działań oraz określone planowane wskaźniki. Strategia będzie obejmowała również obszar
prowadzenia działalności ekonomicznej – w odniesieniu do uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych funkcjonowania organizacji. Opracowana strategia rozwoju podmiotu ekonomii
społecznej będzie odnosiła się do okresu około trzech lat.
Każda organizacja zainteresowana udziałem w coachingu będzie zobowiązana wybrać grupę
ds. opracowania strategii oraz wyłonić lidera odpowiedzialnego za proces tworzenia strategii
i współpracę z konsultantem/-tką Fundacji BIS. Przez cały okres trwania programu nad przebiegiem
procesu tworzenia strategii będzie czuwał/a konsultant/ka Fundacji BIS.

REKRUTACJA
Etapy rekrutacji:
1. Przyjmowanie zgłoszeń - uzupełniony formularz należy dostarczyć do biura projektu
osobiście, pocztą tradycyjną, faxem pod numer 12 412 15 24 lub mailowo na adres
anna.rodacka@bis-krakow.pl do 25 lutego 2013
2. Drugim etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, które będą odbywać się od w okresie
od 1 do 11 marca 2013 r. w Krakowie. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszonych zostanie
min. 2 przedstawicieli każdej organizacji.

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń powstanie lista rezerwowa.

Więcej informacji:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/Ip., 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, www.bis-krakow.pl
e-mail: anna.rodacka@bis-krakow.pl
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