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ZOBOWIĄZANIA STRON 
Stowarzyszenie BORIS zobowiązuje się do: 

▪ Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego zawartego w załączniku nr 1, który 
jest nierozłączną częścią Porozumienia ( w tym m.in. do zorganizowania 5 
warsztatów  ośmiogodzinnych i 2 spotkań edukacyjnych trzygodzinnych). 

▪ Zapewnienia wsparcia coachingowego organizacji podczas procesu edukacyjnego 
– rolę tę pełni specjalistka ds. edukacji i rozwoju. 

▪ Udostepnienia w formie elektronicznej materiałów potrzebnych do edukacji, w 
tym nagrań z webinariów.  

▪ Zapewnienia wsparcia poprzez pracę konsultanta/konsultantki w wymiarze do 10 
godz. indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w celu opracowania 
założeń do biznes planu organizacji. Harmonogram spotkań poradniczych będzie 
ustalany indywidualnie z organizacją.  

▪ Zapewnienie możliwości skorzystania z vouchera na zakup usługi związanej z 
przygotowaniem lub uruchomieniem działalności ekonomicznej na kwotę 1000 zł.  

Organizacja przystępująca do programu zobowiązuje się do: 

▪ Wyznaczenia 2 osób do udziału w procesie edukacyjnym, w tym jednej 
wchodzącej w skład Zarządu organizacji, posiadających wiedzę na temat 
organizacji i możliwość  podejmowania decyzji związanych z uruchomieniem i 
prowadzeniem w organizacji działalności ekonomicznej 

▪ Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego, zawartego w załączniku nr 1, 
który jest nierozłączną częścią Porozumienia, w tym m.in. uczestniczenia 
wskazanych przez organizację osób we wszystkich wydarzeniach edukacyjnych 
zapisanych w Programie (w 5 szkoleniach warsztatowych, 2 spotkaniach 
edukacyjnych).  

▪ Współpracy osób uczestniczących bezpośrednio w procesie edukacyjnym, oraz w 
miarę potrzeb innych osób z Zespołu organizacji, ze specjalistką ds. edukacji, 
np. odpowiedź na maile, przesyłanie zadań rozwojowych w terminie, itp. 



▪ Wykonywania zadań rozwojowych zapisanych w Programie edukacyjno- 
rozwojowym 

▪ Opracowania diagnozy potencjału ekonomicznego organizacji  

▪ Opracowania założeń do biznes planu organizacji, we współpracy z specjalistką 
ds. edukacji, opiekunką szkoły, konsultantami/konsultantkami specjalistycznymi  

▪ Wdrożenia działań z zakresu przedsiębiorczości w formie zakupu usługi/
produktów o wartości maks. 1000 zł. 

▪ Zapoznania się z regulaminem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i 
wypełniania dokumentów obowiązujących w tym projekcie, przede wszystkim 
formularza PEFS osobowego i instytucjonalnego, oświadczenia o zapoznaniu się z 
regulaminem, deklaracji uczestnictwa w projekcie OWES, zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych do celu projektu, umowy na wsparcie 
szkoleniowo-doradcze.  

NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ 
Nie wywiązanie się z zobowiązań zapisanych w niniejszym porozumieniu może 
skutkować: 

▪ nie otrzymaniem przez osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie edukacji i/
lub organizację certyfikatu ukończenia Szkoły Przedsiębiorczości, a w 
ostateczności wykluczeniem z Programu, 

▪ nie przyznaniem lub zmniejszeniem wartości voucheru na zakup usług 
wspierających proces ekonomizacji organizacji, 

▪ nie przyznaniem lub zmniejszeniem liczby godzin konsultacji specjalistycznych.  

Odstąpienie od Porozumienia przez organizację pozarządową może nastąpić w 
przypadku niewywiązania się Stowarzyszenia BORIS z zobowiązań zapisanych w 
niniejszym porozumieniu lub w wyjątkowych wypadkach na skutek zmiany sytuacji 
w organizacji.   

Szkoła Przedsiębiorczości jest prowadzona przez Stowarzyszenie BORIS w ramach 
Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. 
Warszawa. Szkoła Przedsiębiorczości jest skierowana do organizacji pozarządowych 
działających na  rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Pełna oferta i aktualności 
SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.
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