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Struktura podílů ve společnosti 

43 % – Sdružení CRIS 
 
30 % – Vědci ze Slezské univerzity 
 (Uniwersytet Śląski) 
 
27 % – Členové a zaměstnanci CRISw 



Oblasti působnosti 

• Sociální průzkumy a výzkumy 

• Monitorování a hodnocení projektů 

• Školení, trénink 



Průzkumy nevládních organizací 

Příklady poskytovaných služeb: 

• Fondy garantovaných půjček jako nástroj k zajištění 
udržitelnosti sociální ekonomiky 

• Podpůrná centra NNO  – projekt dlouhodobé 
pomoci pro NNO  

• Studujeme třetí sektor. Diagnostika reklamních 
příležitostí  NNO v západním regionu Polska 



Diagnostika sociálních problémů 

Vzorové projekty: 

• Rozsah a specifičnost sociálního vyloučení ve 
vybraných částech města Rybnik 

• Diagnostika sociálních problémů v obci Rudziniec 

• Diagnostika sociálních problémů v okrese Wilchwy 
v regionu Wodzislaw Slaski 



Sociální studie specifických skupin 

• Aktivita starších osob v obci Rydultowy 

• Diagnostika situace starších lidí ve městě Rybnik a 
regionu Wodzislaw Slaski 

• Diagnostika situace rodičů-samoživitelů v obci 
Jastrzebie-Zdroj 



Průzkumy nabídky a poptávky 

Příklady poskytovaných služeb: 

• Studie nabídky a poptávky po výrobcích a službách 
poskytovaných Centrem podpory sociální 
ekonomiky působící v oblasti Jelenia Góra 

• Studie o uvádění nových výrobků a služeb na trh za 
podpory Centra podpory sociální ekonomiky v 
oblasti Legnica a Głogów 



Průzkum v oblasti kultury 

Příklady projektů: 

• Analýza poptávky pro možnost realizace kulturních 
aktivit v rámci Mezinárodního centra pro 
multikulturalismus v obci Pawłowice 



Hodnocení projektů pomoci a 
sociálního začleňování 

• Provádění monitoringu a hodnotícího systému 
projektů, které jsou vedené centry sociální péče 
pro vyloučené skupiny (nezaměstnaní, zdravotně 
postižení apod.). Služby pro území: Krzanowice, 
Lubomia, Rudziniec 

• Provádění monitoringu a hodnocení pilotních 
vymezených standardů sociálních podmínek, 
sociální integrace a modelů institucí realizujících 
tyto služby v celém Polsku 



Hodnocení vzdělávacích projektů 

Oblasti hodnocení: 
• Zvyšování kvalifikace ve vzdělávání 
• Snižování nerovností v základním vzdělání 
• Rovnocenné vzdělávací příležitosti pro studenty 
 
Příklady projektů: 
• „E-learning v obci Pszczyna” 
• Vítejte do školky” 
• „Hledání významů. Školní program rovnocenných 

vzdělávacích příležitostí” 
• „Moje volba – moje budoucnost. Program rovnocenných 

vzdělávacích příležitostí” 




