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Začátek 

• Centrum PISOP bylo založeno začátkem roku 2000 jako 
Regionální centrum podpory dobrovolného sektoru jako 
odezva na potřebu profesionalizace aktivit dobrovolných 
organizací. 

• První velký projekt byl zahájen v roce 2002. 

• Centrum PISOP je od roku 2003 členem Sítě informací a 
podpory pro nevládní organizace. 



Náš úkol 

• Jsme skupinou aktivních lidí, která tvoří nezávislou asociaci. 
Pro naši organizaci je charakteristická profesionalita, tolerance 
a upřímnost. Jsme motivováni pomáhat nevládním 
organizacím, ale také podporujeme veřejný a soukromý 
sektor. Jedním z našich cílů je koordinovat mezisektorovou a 
jednosektorovou spolupráci. Naše organizace také podporuje 
místní rozvoj.  

 



Kategorie činností 

• Aktivace komunity 

• Sociální ekonomie 

• Spolupráce 

• Podnikatelské aktivity 

 



Aktivace komunity  

• Jde o projekty zaměřené na oživení místní komunity. 

 

• Podpora nabízená centrem PISOP 
• oživení místní komunity 

• vylepšení a vytvoření sítě poradních a informačních center 

• podpora zakládání nevládních organizací 

• prosazování dobrovolných služeb 

• Příjemci 
• obyvatelé měst, vesnic a místní vedoucí představitelé 

• lidé, skupiny a instituce ochotní založit nevládní organizaci 

• místní nevládní organizace 

 

 



Sociální ekonomie 

• Skládá se z činností zvyšujících znalosti a dovednosti týkající se 
sociální ekonomie. 

 

• Podpora nabízená centrem PISOP 
• zvyšování povědomí o sociální ekonomii v nevládních organizacích 

• rozšiřování vědomostí a dovedností nevládních organizací týkajících se 
sociální ekonomie 

• zvyšování rozvoje center pracovních aktivit  

• Příjemci 
• nevládní organizace 

• centra pracovních aktivit 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráce 

• Tato kategorie zahrnuje aktivity, které iniciují mezisektorová a 
jednosektorová partnerství. 
 

• Podpora nabízená centrem PISOP 

• rozšiřování vědomostí o možných aktivitách, které mohou instituce 
uskutečnit v souvislosti se sociální ekonomií 

• prosazování mezisektorové spolupráce 

• iniciace mezisektorové a meziinstitucionální spolupráce 

• Příjemci 

• nevládní organizace 

• jednotky místních autorit 

• podnikatelé 

 
 

 



Podnikatelské aktivity 

• Vztahují se k poskytování placených služeb založených na 

zkušenostech centra PISOP. 

• Centrum PISOP financuje své aktivity díky státním a 
evropským dotacím. Každá organizace usiluje o vlastní finanční 
nezávislost a stejně tak PISOP. To je důvodem, proč se 
organizace zabývá podnikatelskými aktivitami. 

• Centrum PISOP poskytuje následující placené služby: 

• uzavřená školící zasedání 

• semináře, konference 

• strategické/integrační hry 

 

 
 

 



Naše projekty 

• Akcelerátor nevládních organizací 

• Eso podnikání 

• Business – Inovace – NGO, BINGO 

• Partnerský projekt s městem Konin 

• ProNGO 

• Regionální centrum Evropského sociálního fondu 

 

 



Akcelerátor nevládních organizací 
 

• Hlavním záměrem projektu je zvýšení pomoci nevládním 

organizacím na základě aktivit sedmi informačních a 

poradenských center. 

 

 
 

 



Akcelerátor nevládních organizací 
 

• Projekt zahrnuje následující aktivity: 

• I. Poskytnutí informací a podpory informačním a 

poradenským centrům ve Velkopolském vojvodství 

• II. Podpora nevládních organizací ve Velkopolském 

vojvodství poskytnutá informačními a poradenskými centry 

• III. Kroky k podpoře spolupráce mezi nevládními 

organizacemi a místní vládou 

 

 
 

 



Eso podnikání 

• Projekt je zaměřený na zvýšení povědomí podnikatelů ve 

Velkopolském vojvodství o podnikové sociální odpovědnosti 

na místním pracovním trhu a dále se zaměřuje na pracovní 

podmínky a prostředí, a to prostřednictvím komplexní 

kampaně. 

 

 
 

 



Eso podnikání 

• Projekt se zabývá následujícími činnostmi: 

• ESO PODNIKATELSKÉHO KLUBU - setkání adresovaná 

podnikatelům ve Velkopolském vojvodství. 15 setkání o 

podnikové sociální odpovědnosti 

• VOLBA PODNIKOVÉ ODPOVĚDNOSTI – soutěž pro nejlepší 

iniciativy podnikové sociální odpovědnosti ve 

Velkopolském vojvodství 

• MEDIÁLNÍ KAMPANĚ včetně rádiových příspěvků a 

publikování článků v místních novinách 

• NOVINY o podnikové sociální odpovědnosti  

 

 
 

 



Podnikání – Inovace – NGO, BINGO 

• Cílem je navýšit podporu fungování sociálních podniků 

podstupujících adaptaci a modernizaci rozvojem řídícího 

modelu. 

• Řídící model vytvoří 4 výrobky/submodely v následujících 

oblastech: 

• Administrace, HR, finance, PR 

• Vývojový nástroj zredukuje čas řízení organizace a navýší 

strategickou činnost. 

 

 

 
 

 



Partnerský projekt s městem Konin 

• Hlavním cílem projektu je zlepšit politiku ekonomického 

rozvoje města Konin s místním potenciálem nevládních 

organizací 

• Vytvoření nového modelu změny formy dodávání služeb pro 

ekonomický rozvoj na uzavírání smluv 

 

 
 

 



Regionální centrum Evropského sociálního 
fondu 

• Hlavním cílem Regionálního centra ESF je bezplatná podpora 

organizátorů potenciálních a současných ESF projektů. 

• Napříč zemí funguje 52 regionálních center ESF 

• Provozujeme Regionální centrum ESF v oblasti Leszna od roku 

2005 

 

 
 

 



ProNGO – III úsekové standardy 

• Projekt probíhá ve spolupráci se sítí SPLOT, Centrem rozvoje 

občanských iniciativ, Centrem pro nevládní iniciativy v Opole 

• Zvýšení profesionality nevládních organizací v Opolském 

vojvodství, Velkopolském vojvodství a ve Slezském vojvodství, 

provozujících neveřejné školy. 

• Zahájení řízení procesu standardizace v organizacích veřejných 

služeb a popularizace nových standardů. 

 

 
 

 



Další činnosti 

• Spravování stránek wielkopolskie.ngo.pl 

• Fórum Úředního výboru 

• Fórum pro Centra sociální péče 

• Konzultace dokumentů 

• Centrum nevládních organizací 

 

 

 
 

 


