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I. CELE DZIAŁANIA
BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką 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 Współpracy Obywatelskiej
Projekt realizowany przez BORIS od 2008 roku. Obecnie w formie umowy wieloletniej 2012 –
2015 z Centrum Komunikacji Społecznej m.st Warszawy.
Celem działania Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej jest zwiększenie aktywności
warszawskich organizacji niezależnych i inicjatyw obywatelskich w ich samodzielnym
rozwiązywaniu problemów na rzecz zwiększania, jakości życia mieszkańców Warszawy.
SCWO jest realizowane w formie oferty wspólnej 6 warszawskich organizacji wspierających.
Obok Stowarzyszenia BORIS (pełniącego rolę lidera) są to:
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL,
Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Główne działania SCWO pozostają niezmienne i są to informacja, szkolenia i doradztwo z
zakresu:
tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową,
aspektów prawnych działania organizacji pozarządowych,
aspektów księgowo-finansowych działania organizacji,
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a także animacja społeczna, budowanie sieci współpracy i partnerstw. W ramach SCWO
prowadzony był także inkubator dla organizacji pozarządowych oraz bezpośrednie szkolenia
dla organizacji działających w Komisjach Dialogu Społecznego.
Projekt SCWO wspierał także rozwój Ruchu Sąsiedzkiego w Warszawie.

PRODUKTY wytworzone w ramach projektu w 2014 r.
•
3 teksty/ analizy wspierające Komisje Dialogu Społecznego i Dzielnicowe Komisje
Dialogu Społecznego
•
1 film podsumowujący Dzień Sąsiada
•
1 filmy podsumowujący akcję Podwórkowej Gwiazdki
•
3 plany rozwoju organizacji (po audytach)
REZULTATY MIĘKKIE osiągnięte w 2014 roku
•
3 organizacje zostały wzmocnione instytucjonalnie z uwzględnieniem ich stopnia
rozwoju.
•
powstało 1 nowe partnerstwo na terenie Warszawy (skupiające się wokół problemów
osób niepełnosprawnych intelektualnie)
•
4 partnerstwa lokalne wspierane w ramach projektu SCWO zaangażowały się w
organizację wydarzeń lokalnych
•
Pozyskano 100 nowych ofert pracy dla wolontariuszy1 film informacyjno-promocyjny
dotyczący partnerstw lokalnych

Wybrane REZULTATY TWARDE osiągnięte w 2014 roku przez BORIS:
Rezultat

Ilość organizacji korzystających z porad doraźnych

Wartość

60

Ilość godzin konsultacji księgowych

132

Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość

132
15
3
45
18
144
323
20
6
48
24
3
109

godzin konsultacji prawnych
przeprowadzonych wizyt monitoringowych
organizacji objętych audytem
godzin wsparcia we wdrażaniu planu rozwoju
przeprowadzonych dni szkoleniowych – szkolenia otwarte
przeprowadzonych godzin dydaktycznych
osób uczestniczących w szkoleniach otwartych
osób uczestniczących w cyklu szkoleniowym
dni szkoleniowych w cyklu
przeprowadzonych godzin dydaktycznych w cyklu szkoleniowym
przeprowadzonych spotkań animacyjnych partnerstw.
przeprowadzonych seminariów
osób uczestniczących w seminariach

Od stycznia 2014 roku BORIS administruje siedzibą SCWO przy ul. Wareckiej 4/6.
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DOBRE RADY :Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2
Projekt realizowany przez Boris od lutego 2014 roku do 30.06.2015.
Jego celem jest zwiększenie jakości dialogu obywatelskiego (przepływu informacji i
współpracy) wśród funkcjonujących i nowopowstających RDPP oraz wdrożenie modelowych
standardów ich funkcjonowania.
Projekt realizowany jest na terenie 4 województw przez 4 partnerów
- Stowarzyszenie BORIS – Mazowsze (lider projektu)
- Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Warmińsko – Mazurskie
- Stowarzyszenie TŁOK – Kujawsko – Pomorskie
- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku - Podlaskie

Projekt w liczbach – najważniejsze rezultaty i osiągnięcia:
- objęto wsparciem 34 RDPP w tym w jego ramach utworzono 12 nowych RDPP,
- utworzono Forum RDPP działających na terenie województw objętych projektem,
- stworzono i wdrożono standardy funkcjonowania RDPP
- poszerzono wiedzę przedstawicieli organizacji i samorządów lokalnych w zakresie dialogu
obywatelskiego, konsultacji społecznych , roli RDPP

III. PARTNERSKIE MAZOWSZE
BORIS jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która od wielu lat realizuje z
powodzeniem programy wspierające rozwój Mazowsza. W 2014 r, podobnie jak w roku
poprzednim, BORIS opierał swoje działania na terenie województwa mazowieckiego na
modelu pracy pod nazwą PARTNERSKA GMINA.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce
BORIS od początku 2005 r. realizuje program ROEFS, którego celem jest zwiększenie
umiejętności potencjalnych projektodawców EFS do przygotowania i wdrażania projektów, w
szczególności partnerskich. W 2014 r. Stowarzyszenie pomagało potencjalnym
projektodawcom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Ostrołęki i kilku okolicznych
powiatów – organizacjom pozarządowym, jednostkom administracji publicznej,
przedsiębiorcom.
W trakcie dziewiątej edycji programu w 2014 roku Stowarzyszenie BORIS zrealizowało takie
działania, jak spotkania informacyjne, seminaria, doradztwo, wizyty monitorujące proces
wdrażania przez beneficjentów projektów POKL, promocja projektu (strona www, ogłoszenia
w prasie, udział w wydarzeniach lokalnych, dystrybucja materiałów informacyjnych).
Istotnym aspektem pracy ROEFS była pomoc w pracach partnerstw lokalnych działających w
regionie.

Wybrane Rezultaty ROEFS w Ostrołęce za 2014 r.
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Rezultat

Wartość

Liczba instytucji objętych działaniami Regionalnego
Ośrodka EFS (niepowtarzające się)

137

Liczba osób objętych działaniami Regionalnego
Ośrodka EFS (niepowtarzające się)
Liczba partnerstw na rzecz rozwoju wspieranych
przez animatora.
Liczba godzin doradztwa ogólnego.

422

Liczba seminariów / spotkań informacyjnych.

6
372
13

Podsumowanie animacji w roku 2014
Działania animacyjne w roku 2014 były prowadzone przede wszystkim w 6 środowiskach
lokalnych subregionu, w których zostały zawiązane w poprzednich latach partnerstwa lokalne
– gminie Goworowo (powiat ostrołęcki), środowisku miejscowości Pomaski Wielkie i Pomaski
Małe (powiat makowski, gmina Szelków), społeczności Amelina i okolic (powiat makowski,
gmina Krasnosielc), gminie i mieście Różan (powiat makowski), gminie Długosiodło (powiat
wyszkowski) oraz gminie Przasnysz.
Główne działania animacyjne w roku 2014:
- zorganizowano 21 spotkań animacyjnych w środowiskach lokalnych;
- zorganizowano 6 seminariów lokalnych:
w Lipiance (gm. Goworowo) (15.07), Różanie (15.07) oraz Szelkowie (22.07) pt. „Projekt
partycypacyjny jako narzędzie rozwoju społeczności lokalnej”. Celem seminariów było
zwiększenie wiedzy na temat angażowania mieszkańców do wspólnej realizacji działań na
rzecz społeczności lokalnej poprzez pracę metodą projektu partycypacyjnego, jak również
zapoznanie z możliwościami wspierania lokalnych organizacji, grup nieformalnych i
aktywnych mieszkańców w ramach nowego programu grantowego „Mazowsze Lokalnie”.
w Amelinie (5.10) pt. „Gra terenowa jako narzędzie aktywizacji społeczno – ekonomicznej
mieszkańców gmin wiejskich”. Celem seminarium było zwiększenie wiedzy na temat
narzędzi służących aktywizacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców gmin wiejskich.
w Chrzczance Włościańskiej (gm. Długosiodło) (18.12) pt. „Współpraca organizacji z
biznesem”. Celem seminarium było zwiększenie wiedzy na temat możliwości współpracy
organizacji z firmami prywatnymi w realizacji celów społecznych.
w Lesznie (gm. Przasnysz) (18.12) pt. „Dziedzictwo kulinarne w działaniach partnerstwa
lokalnego”. Celem seminarium było zapoznanie z tematem dziedzictwa kulinarnego oraz
jego potencjału w działaniach partnerstwa lokalnego.
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- zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli partnerstw wspieranych w dniach 1718.07.2014 r. do Hołowna (gmina Podedwórze) do Krainy Rumianku – wioski tematycznej
utworzonej

i

prowadzonej

przez

Stowarzyszenie

Aktywizacji

Mieszkańców

Polesia

Lubelskiego, nagrodzonej w wielu konkursach oraz wpisanej w Regionalny Katalog Dobrych
Praktyk Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim.
- zorganizowano we współpracy z ROEFS w Siedlcach spotkanie sieciujące „Dobre praktyki
partnerstw lokalnych w subregionach ostrołęckim i siedleckim” (27-28.08). Głównym celem
spotkania było zwiększenie wiedzy na temat działań partnerstw lokalnych w subregionach
ostrołęckim i siedleckim, wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat przyszłości i trwałości
partnerstw lokalnych w kontekście dostępnych i planowanych krajowych i zagranicznych
programów rozwojowych. Efektem spotkania była wymiana kontaktów i nawiązanie
współpracy przez przedstawicieli partnerstw.
- zorganizowano seminarium animacyjne (28.10) dla przedstawicieli partnerstw lokalnych
oraz władz samorządowych zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz podejmowaniem
działań aktywizujących mieszkańców pn. "Aktywni mieszkańcy. Silny samorząd. Lokalne
partnerstwo - Model partnerskiej gminy w rozwoju społeczno-ekonomicznym terenów
wiejskich". Celem seminarium było zebranie doświadczeń w aktywizowaniu społecznoekonomicznym mieszkańców, tworzenia partnerstw lokalnych, budowania systemu wsparcia
dla inicjatyw mieszkańców, pracy modelem partnerskiej gminy. Podczas seminarium na
przykładzie dobrych praktyk przedstawione zostały praktyczne wskazówki pracy z
mieszkańcami oraz budowania dokumentów strategicznych. Podczas pracy warsztatowej na 3
studiach przypadku oraz w panelu dyskusyjnym na koniec zdefiniowano czynniki wspierające
rozwój lokalny w gminach. W seminarium wzięło udział ponad 40 osób.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Głównym celem naszego ośrodka jest wspieranie osób, grup nieformalnych i organizacji,
które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Ekonomie
społeczną traktujemy w możliwie szeroki sposób, włączając w to również miękkie,
animacyjne działania tworzące grunt dla kapitału społecznego i społecznej
przedsiębiorczości.
W naszym ośrodku pomagamy precyzować pomysły i przekuwać je w konkretne działania.
Wspieramy w kwestiach merytorycznych, formalnych i organizacyjnych. Przekazujemy wiedzę
o tym jak założyć i sprawnie zarządzać stowarzyszeniem, fundacją, spółdzielnią (lub innym
podmiotem ekonomii społecznej), a także jak prowadzić w ich ramach działalności
ekonomiczną.
Wsparcie, które można uzyskać w ośrodku zostało podzielone, ze względu na tematykę i
zakres, w następujący sposób:
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1) PORADNIA czyli codziennie otwarty punkt poradniczy, w którym można uzyskać
odpowiedzi na wszelkie pytania związane z szeroko rozumianą ekonomią społeczną.
2) USŁUGI KSIĘGOWE I PRAWNE dla wybranych podmiotów ekonomii społecznej –
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych organizacji.
3) SZKOLENIA poświęcone szczegółowym zagadnieniom ekonomii społecznej – ponad
dwadzieścia różnorodnych szkoleń każdego roku.
4) WIEJSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ czyli zamknięte szkolenia,
konsultacje, wyjazdy studyjne prowadzone na terenach wiejskich województwa
mazowieckiego.
Głównym zadaniem Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej jest wspieranie
lokalnych społeczności w tworzeniu długofalowych planów przedsiębiorczości i
integracji społecznej. Poprzez roczny cykl szkoleń, działań animacyjnych, spotkań z
ekspertami, wizyt studyjnych – pomagamy mieszkańcom i lokalnym liderom w określeniu
głównych celów rozwoju ich społeczności, szans i zagrożeń oraz sposobów ich realizacji.
Z naszego doświadczenia wiemy, że aby lokalne społeczności mogły się rozwijać a lokalni
animatorzy mogli wykorzystać narzędzia zdobyte dzięki naszemu wsparciu potrzebny jest
sprzyjający i wspierający Urząd Gminy. Dla tego ściśle współpracujemy z lokalnym
samorządem proponując wdrożenia opracowanego przez nas modelu Partnerskiej Gminy.
Zwieńczeniem pracy jest partycypacyjne tworzenie gminnego Program Rozwoju
Przedsiębiorczości i Integracji Społecznej.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej e 2014 roku to 2 projekty finansowane z Działania
7.2.2 POKL.
„OWIES czyli Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”,
dofinansowanie w okresie 2012 - 2014
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”
dofinansowanie w okresie 2013 – 2015
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
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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 2014
r. przedstawiciele jednostek pomocy społecznej zapoznawali się m. in. z następującymi
tematami:
„Zasady dobrej współpracy z mediami przedstawicieli Ośrodków” – styczeń
„Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020„ - luty 2014
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – marzec 2014
„Asystent rodziny – rola, zadania, dokumenty” – kwiecień 2014
„Egzekucje komornicze/majątek osób przebywających w DPS” – maj 2014
„Bezdomność w kontekście projektu systemowego – wypracowane
standardy/rezultaty” – wrzesień 2014
 „Współpraca OPS z PUP – pogłębienie współpracy w zakresie pomocy wspólnemu
klientowi” – październik 2014
 „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” – listopad 2014
 „Współpraca z mediami oraz efektywne wystąpienia publiczne” – grudzień 2014







Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy
Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy powstało w grudniu 2008
roku, dzięki inicjatywie członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy
Samopomocy typu A, B i AB z terenu woj. mazowieckiego, działające na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi. Forum jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych
podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na Mazowszu, wymianą doświadczeń oraz
poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
W 2014 roku Forum liczyło 38 członków.
 Spotkania Forum w 2014 r.:
 Spotkanie „Nowe otwarcie – Mazowieckie Forum ŚDS” – kwiecień 2014
 Spotkanie ewaluacyjno-planistyczne – wrzesień 2014
Od października 2014 działania Mazowieckiego Forum ŚDS zostają zawieszone z powodu
zbyt dużej ilości domów, które wycofały się z członkostwa w Forum.

Profesjonalni w działaniu - drożenie modelu współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w Subregionie Ostrołęckim.
Projekt realizowany przez
BORIS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi i Gminą Długosiodło w latach 2014-2015r.
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Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 3 samorządów oraz organizacji działających na
ich terenie w zakresie efektywnej współpracy poprzez wdrożenie narzędzi z 3 – ch
płaszczyzn : 1 płaszczyzna: współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych , 2 płaszczyzna: współpraca
samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
3 płaszczyzna: infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.
W 2014 r specjalista ds. wdrożenia modelu współpracy wraz z doradczynią pracowali w 3ch
samorządach : Długosiodle, Różanie i Wąsewie na poziomie społeczności (5 sołectw i 5
organizacji) oraz na poziomie Gminy ( Urząd ).
Prace ekspertów wzmocnione były wcześniejszą samooceną Gmin Indeksem Współpracy oraz
szkoleniami wyjazdowymi. W efekcie w 2014 odbyło się 152 godz. doradczych, 92 godz.
Konsultacji, 3 wyjazdowe szkolenia dla pracowników JST i NGO , 3 seminaria tematyczne.
Na poziomie sołectw opracowano we współpracy; Rady Sołeckiej społeczności i organizacji
pozarządowych i urzędu: Plany Rozwoju Miejscowości oraz organizowano partnerskie
inicjatywy lokale, opracowywano partycypacyjny program współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi, powstały 3 Gminne zespoły ds. współpracy Gminy z
organizacjami pozarządowymi oraz 3 regulaminy inicjatywy lokalnej.
Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2015 r. do tego czasu samorządy przyjmują
wcześniej opracowane partycypacyjnie dokumenty, ogłaszają konkursy na zlecenie zadań
własnych, wdrażają inicjatywę lokalną.

IV. STRUKTURA BORIS W 2013
Na koniec 2014 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
Członek – Dariusz Pietrowski
Dyrektor BORIS – Joanna Krasnodębska
Na koniec 2014 roku stowarzyszenie zatrudniało 18 osób w różnym wymiarze etatowym.
Stowarzyszenie prowadzi – obok działalności statutowo nieodpłatnej – 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.
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