
 

 

            

 

Zadania 1 – Usługi animacji lokalnej – Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy 
 

2016 rok 

W ramach zadania 1 (Usługi animacji lokalnej) animator współpracy z przedsiębiorcami 

podejmował działania służące budowaniu współpracy na rzecz Podmiotów Ekonomii 

Społecznej wśród przedsiębiorców. Ponadto brał udział w budowaniu platformy zakupowej 

uruchomionej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kampanii promującej „Znak 

Prospołeczny”. 

Animator współpracy z przedsiębiorcami zorganizował w 2016 r. 1 spotkanie sieciujące: 

1) Kraków – 5 grudnia 2016 r. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawiciele 

środowisk nauki i mediów, organizację zrzeszające pracodawców, przedsiębiorcy. Łącznie 

objęto animacją 13 przedsiębiorstw. 

2017 rok 

W ramach zadania 1 (Usługi animacji lokalnej) animator współpracy z przedsiębiorcami 

podejmował działania służące budowaniu współpracy na rzecz Podmiotów Ekonomii 

Społecznej wśród przedsiębiorców. Ponadto brał udział w budowaniu platformy zakupowej 

uruchomionej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kampanii promującej „Znak 

Prospołeczny”. 

Animator współpracy z przedsiębiorcami zorganizował w 2017 r. 5 spotkań sieciujących: 

1) Kraków – 22 lutego 2017 r. 

2) Kraków – 10 maja 2017 r. 

3) Kraków – 29 czerwca 2017 r.  

4) Kraków - 4 września 2017 r. 

5) Kraków - 18 grudnia 2017 r. 

 

 



 

 

            

 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawiciele 

środowisk nauki i mediów, organizację zrzeszające pracodawców, przedsiębiorcy (ok. 100 os.). 

Łącznie objęta animacją 20 przedsiębiorstw. 

W dniach 14 – 15 października 2017 r. w Krakowie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 

wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zorganizował szkolenie pt. „Kompendium 

wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych. Wstęp do ekonomii społecznej”, w którym 

uczestniczyło 13 osób. 

2018 rok 

W ramach zadania 1 (Usługi animacji lokalnej) animator współpracy z przedsiębiorcami 

podejmował działania służące budowaniu współpracy na rzecz Podmiotów Ekonomii 

Społecznej wśród przedsiębiorców. Ponadto brał udział w budowaniu platformy zakupowej 

uruchomionej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kampanii promującej „Znak 

Prospołeczny”. 

Animator współpracy z przedsiębiorcami zorganizował w 2018 r. 7 spotkań sieciujących: 

1) Kraków – 12 marca 2018 r. 

2) Kraków – 15 marca 2018 r. 

3) Kraków – 23 maja2018 r. 

4) Kraków - 14 czerwca 2018 r. 

5) Kraków – 31 sierpnia 2018 r. 

6) Kraków – 28 września 2018 r. 

7) Kraków – 10 grudnia 2018 r. 

 

2019 rok 

W ramach zadania 1 (Usługi animacji lokalnej) animator współpracy z przedsiębiorcami 

podejmował działania służące budowaniu współpracy na rzecz Podmiotów Ekonomii 

Społecznej wśród przedsiębiorców. Ponadto brał udział w budowaniu platformy zakupowej 

uruchomionej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz kampanii promującej „Znak 

Prospołeczny”. 

 



 

 

            

 

Animator współpracy z przedsiębiorcami zorganizował w 2019 r. 3 spotkania sieciujące: 

1) Kraków – 21 lutego 2019 r. 

2) Kraków – 9 maja 2019 r. 

3) Myślenice – 22 lipca  2019 r. 

W okresie realizacji projektu objęto animacja ponad 80 przedsiębiorstw, a dzięki współpracy 

z animatorem 12 przedsiębiorstw nawiązało współpracę z Podmiotami Ekonomii Społecznej. 

Realizacji działań animacyjnych w ramach zadania 1 została zakończona z dniem 31 lipca 2019 

r. Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte. 

 

Zadanie 6 Wsparcie istniejących PES 
 

2016 rok 

W 2016 r. kluczowi doradcy biznesowi podejmowali działania, których głównym celem było 

zainspirowanie istniejących spółdzielni do określenia głównych obszarów rozwojowych 

i zastanowienia się nad sposobami skutecznego wdrażania w/w działań. 

2017 rok 

W 2017 r. kluczowi doradcy biznesowi objęli wsparciem 7 spółdzielni (zakres wsparcia: m. in. 

opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i realizacja zaplanowanej ścieżki wsparcia 

z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w projekcie i adekwatnych do specyfiki spółdzielni i jej 

zdiagnozowanych potrzeb, prowadzenie monitoringu świadczonego wsparcia). 

W organizowanych szkoleniach dla spółdzielni uczestniczyło 13 osób. 

W organizowanych usługach coachingowych i mentoringowych uczestniczyło 3 osoby. 

1 Spółdzielnia skorzystała z opracowania strategii marketingowej. 

1 Spółdzielnia skorzystała z usług biznesowych. 

2018 rok 

W 2018 r. kluczowi doradcy biznesowi objęli wsparciem 20 spółdzielni (zakres wsparcia: m. in. 

opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i realizacja zaplanowanej ścieżki wsparcia 



 

 

            

z wykorzystaniem 

narzędzi dostępnych w projekcie i adekwatnych do specyfiki spółdzielni i jej zdiagnozowanych 

potrzeb, prowadzenie monitoringu świadczonego wsparcia). 

W organizowanych szkoleniach dla spółdzielni uczestniczyło 104 osoby. 

14 spółdzielni zostało objętych indywidualnym doradztwem specjalistyczny. 

W organizowanych usługach coachingowych i mentoringowych uczestniczyło 8 osób. 

7 Spółdzielni skorzystało z opracowania planów/strategii. 

Zrealizowano 12 usług biznesowych/księgowych/prawnych/marketingowych. 

Zorganizowano 2 wizyty studyjne. 

2019 rok 

W 2019 r. kluczowi doradcy biznesowi objęli wsparciem 5 nowych spółdzielni (zakres wsparcia: 

m. in. opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i realizacja zaplanowanej ścieżki wsparcia 

z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w projekcie i adekwatnych do specyfiki spółdzielni i jej 

zdiagnozowanych potrzeb, prowadzenie monitoringu świadczonego wsparcia). 

W organizowanych szkoleniach dla spółdzielni uczestniczyło 54 osoby, które do tej pory nie 

uczestniczyły w szkoleniach. 

8 spółdzielni zostało objętych indywidualnym doradztwem specjalistyczny. 

W organizowanych usługach coachingowych i mentoringowych uczestniczyło 19 osób. 

7 Spółdzielni skorzystało z opracowania planów/strategii. 

Zrealizowano 17 usług biznesowych/księgowych/prawnych/marketingowych. 

Zorganizowano wizytę studyjną w której uczestniczyło 5 osób. 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

Raport z badania satysfakcji klienta (tj. spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych) 

po zakończeniu udziału w projekcie 

L.p. JAK PAN/PANI OCENIA PRACĘ DORADCY KLUCZOWEGO/BIZNESOWEGO? 
Średnia ocen 

(maksymalnie 5) 

1 Doradca dobrze rozpoznał potrzeby naszej grupy / naszego podmiotu na początku współpracy  
4,6 

2 
Doradca dysponował odpowiednią wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu 
świadczonego przez niego wsparcia podstawowego 

4,6 

3 
Doradca dysponował umiejętnościami praktycznymi z zakresu świadczonego przez niego wsparcia 
podstawowego 

4,9 

4 Doradca przekazywał naszej grupie / naszemu podmiotowi informacje w sposób przystępny i zrozumiały 
4,7 

5 Doradca był życzliwy i uprzejmy  
4,9 

6 Kontakt z doradcą był zgodny z naszymi oczekiwaniami 
4,8 

7 Doradca przygotował Indywidualny Plan Wsparcia dla grupy zgodnie z naszymi oczekiwaniami 
4,7 

8 Wsparcie doradcy było przydatne dla naszej grupy / naszego podmiotu 
4,8 

 

Lp.  JAK PAN/PANI OGÓLNIE OCENIA UDZIAŁ PANA/PANI GRUPY / PODMIOTU W TYM PROJEKCIE? 
Średnia ocen 

(maksymalnie 5) 

9 Jesteśmy zadowoleni z udziału w tym projekcie 
4,6 

10 Uważamy całe wsparcie otrzymane w tym projekcie (wszystkie formy wsparcia) za przydatne 
4,6 

11 Udział w tym projekcie przyczynił się do rozwoju naszej grupy / naszego podmiotu 
4,7 

12 
Udział w tym projekcie przyczynił się do rozwiązania niektórych problemów naszej grupy / naszego 
podmiotu  

4,7 



 

 

            

13 Chętnie polecimy udział w tym projekcie innym podmiotom 
4,8 

 


