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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
W 1998 ROKU
Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym
Fundacja swoje cele statutowe realizuje poprzez sieć jednostek organizacyjnych:
-

Agencje Inicjatyw Lokalnych (AIL) w Gdańsku, Łodzi, Radomiu i Warszawie,
Pracownię Projektów Lokalnych (PPL),

W 1998 roku FISE uczestniczyła w opracowywaniu strategii rozwoju gmin i tworzeniu środowiska
przedsiębiorczości lokalnej, tworzeniu funduszy gwarancyjnych. Działalność Fundacji prowadzona była
poprzez doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, strategii rozwoju lokalnego, funkcjonowania
organizacji pozarządowych. Klientami FISE były samorządy terytorialne, osoby bezrobotne, przedstawiciele
małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.

A. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
W działaniach FISE na rzecz osób bezrobotnych i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w 1998 roku
uczestniczyło łącznie 978 osób, zajęcia aktywizujące osoby bezrobotne (kursy, warsztaty) oraz kursy dla
przedsiębiorców trwały łącznie 1444 godzin tj. ok. 240 dni. Przeprowadzone kursy obejmowały m.in.
następującą tematykę:
• Kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych i aktywnego poszukiwania pracy (np.: program
“Spadochron”).
• Podstawowe kursy prowadzenia i oceny przedsięwzięć gospodarczych (np.: Jak założyć małą firmę,
marketing – funkcjonowanie firmy na rynku, mały biznes z obsługą komputerową, prowadzenie
działalności agroturystycznej.)
• Negocjacje handlowe, funkcjonowanie organizacji pozarządowych (Akademia NGO),
Łączny koszt realizacji różnych form pracy z osobami bezrobotnymi i właścicielami małych i średnich
przedsiębiorstw wyniósł ok. 315.000 zł, a średni koszt przypadający na 1 osobę kształtował się na poziomie ok.
320 zł. Działalność na rzecz osób bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw była dofinansowana ze
środków pomocowych - Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej i Krajowego Urząd Pracy oraz Unii
Europejskiej.
1.

Pobudzanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych

1.1. Na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej FISE realizowała program szkoleniowodoradczy "Przedsięwzięcia na rzecz bezrobotnej młodzieży oraz młodzieży wchodzącej na rynek pracy". Celem
tego programu było:
•
•
•
•
•

Przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadomego wejścia na rynek pracy,
Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki bezrobocia wśród młodzieży,
Stworzenie Młodzieżowego Klubu Pracy,
Nauczenie uczestników Programu rozpoznawania i poruszania się na rynku pracy,
Umożliwienie uczestnikom Programu kształtowania własnej kariery zawodowej.
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Programem objętych zostało ogółem 227 osób z tego 81 osób brało udział w warsztatach „Rynek Pracy”,
62 osoby uczestniczyło w zajęciach „Młodzieżowego Klubu Pracy”, 84 osoby ukończyły kurs "Spadochron".
Program obejmował ogółem 706 godzin zajęć z bezrobotną młodzieżą. Ogólny koszt realizacji programu
wyniósł 67.922 zł, MPIPS dofinansowało Program 66% kosztów tj. 45.000 zł. Koszt uczestnictwa w Programie
jednej osoby wyniósł 299 zł.
1.2. W ramach dotacji z Krajowego Urzędu Pracy FISE realizowała szkolenia dla osób bezrobotnych przy
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krośnie. Szkoleniami objętych zostało 46 osób. Przeprowadzone
zostały trzy szkolenia: 2 kursy "Spadochron" oraz 1 kurs "Jak założyć małą firmę". Kursy trwały łącznie 18 dni i
obejmowały 108 godzin. Koszt realizacji szkoleń wyniósł 19.536 zł. Koszt uczestnictwa jednej osoby 425 zł.
Szkolenia były w 30% dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.
2.

Działalność FISE w ramach Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencje Inicjatyw Lokalnych w Łodzi, Radomiu i Warszawie należą do Krajowego Systemu Usług przy
Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tego systemu oferowane są
usługi doradcze i szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zakładających własne firmy
z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
W ramach podpisanych umów z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw FISE
w 1998 roku realizowała następujące programu:
-

Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw - usługi doradcze i szkoleniowe,
Usługi informacyjne,
Międzynarodowe więzi kooperacyjne, pozyskiwanie ofert małych i średnich przedsiębiorstw do
systemu kojarzenia partnerów.

W programach dla MSP udział wzięło ogółem 569 osób z tego w ramach doradztwa 453 osoby, w szkoleniach
116 osób. Ogółem realizacja dziewięciu programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zamknęła się
kwotą dofinansowania (ok. 60% ogólnych kosztów realizacji programów) w wysokości 179.000 zł ze środków
Unii Europejskiej co w przeliczeniu na 1 osobę wyniosło średnio 314 zł.

B. Działania na rzecz rozwoju lokalnego
Działalność FISE w zakresie wspierania rozwoju lokalnego obejmowała pomoc przy opracowywaniu strategii
rozwoju gospodarczego gmin, tworzenia lokalnych funduszy pożyczkowo-poręczeniowych, tworzenia
Towarzystw Budownictwa Społecznego a także polegała na tworzeniu różnego rodzaju narzędzi pomocnych
przy zarządzaniu gminą. W ramach realizowanych programów związanych z rozwojem lokalnym organizowane
były kursy m.in. z zakresu:
-

Strategii mieszkaniowych gmin,
Wspólnot mieszkaniowych,
Usług publicznych w zakresie oświaty,
Zarządzania oświatą w gminie,
Towarzystw Budownictwa Społecznego,

Powyższa działalność finansowana była ze środków pomocowych (1.060.000 zł) oraz ze środków pochodzących
bezpośrednio z budżetów gmin (120.000 zł.)
1.

Ważnym zadaniem FISE w 1998 roku była pomoc przy tworzeniu lokalnych funduszy pożyczkowo poręczeniowych na zlecenie Stowarzyszenia - Klub "Zdanie" z Bystrzycy Kłodzkiej oraz na zlecenie
Fundacji im. Stefana Batorego "Opracowanie merytoryczne i funkcjonalne koncepcji tworzenia funduszy
gwarancyjnych".
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2.

W ramach współpracy i dofinansowaniu przez Fundację Fundusz Współpracy „Program Wspierania
samorządów Lokalnych”:
- kontynuowana była realizacja programu “Zarządzanie Oświatą” w ramach, którego opracowywany
jest podręcznik - aktualizacja publikacji. Aktualizacja publikacji związana była ze zmianami
ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy wprowadzającej reformę systemu
edukacji, ustawy o finansach publicznych. Ponadto zmiany polegały również na aktualizacji
terminologii, kompetencji poszczególnych organów oraz wiązały się z wprowadzeniem nowego
ustroju szkolnego. Wydanie podręcznika przewidziane jest na I kwartał 99 roku.
-

Realizowany był program: Projekt pilotażowy - Usługi publiczne w zakresie oświaty
ponadpodstawowej w projektowanym powiecie piaseczyńskim. Prace związane z realizacją
programu miały dwa zasadnicze etapy: 1. Przeprowadzone zostały warsztaty na temat reformy
administracji publicznej i reformy oświaty oraz sesja SWOT poświęcona oświacie
ponadpodstawowej w projektowanym powiecie piaseczyńskim. 2 Sporządzona została diagnoza
oświaty ponadpodstawowej w projektowanym powiecie piaseczyńskim .

-

W 1998 roku realizowany był Projekt pilotażowy „Fundusz lokalny dla terenów popowodziowych”
oraz Projekt „Bank usług i publikacji ośrodków sieci LGAP”. Kontynuowano także realizację
programu z 1997 roku - Projekt pilotażowy „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sopot”.

4.

W ramach współpracy z Fundacją CHF i Centrum Inicjatyw Mieszkaniowych FISE realizowała program
pilotażowy "Towarzystwa Budownictwa Społecznego w oparciu o kapitał prywatny", którego wynikiem
będzie wydany w I kwartale 99 roku poradnik dla osób tworzących TBS w oparciu o kapitał prywatny.

5.

W 1998 roku Fundacja współpracowała z samorządami lokalnymi przy opracowywaniu strategii rozwoju
lokalnego w: Jarocinie, Starogardzie Gdańskim i Darłowie oraz kontynuowano prace związane
z opracowywaniem diagnozy stanu gmin należących do Związku Gmin Ziemi Makowskiej. Ponadto
w Gminach Radłów, Gręboszów, Szczurowa, Wierzchowice FISE realizowała program pilotażowy "Mikroprzedsiębiorczość wiejska".

6.

W 1998 roku podjęte zostały działania związane z rozpoczęciem realizacji nowych programów
m.in. Akademia Rozwoju Lokalnego.

Ogólnym celem projektu jest wspomaganie procesów rozwoju lokalnego w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Charakterystyczne komponenty tego rozwoju: inicjatywy, przedsiębiorczość, wykorzystanie
dostępnych zasobów i współpraca pozwalają zaspokajać potrzeby, inicjują rozwój gospodarczy i umacniają
struktury społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia Polski w tej dziedzinie, bazujące na własnej historii ale
także czerpanych z pomocy udzielonej nam przez społeczeństwa wielu krajów, zasługują na przekazanie ich
naszym sąsiadom. Najlepszymi aktorami w tym procesie, wolnymi od podejrzenia o motywacje polityczne czy
ekonomiczne, mogą być organizacje pozarządowe stanowiące infrastrukturę rozwiniętego społeczeństwa
obywatelskiego.
Program przewiduje integrację wysiłku szerokiego kręgu polskich organizacji pozarządowych realizujących
programy szkoleń i pomocy dla społeczeństw tych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które łączą wzrost
dynamiki władz i samorządów lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, małych i średnich przedsiębiorstw
i które poszukują możliwości rozwoju dzięki własnej aktywności.
Celem programu jest:
•

Zorganizowanie stałego ośrodka szkoleniowego, zlokalizowanego w Polsce, świadczącego pomoc
ekspercką oraz realizującego szkolenia dla rodzących się struktur społeczeństwa obywatelskiego: inicjatyw,
organizacji pozarządowych i lokalnych władz samorządowych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
oraz w krajach byłego ZSRR.

•

Osiągnięcie nowej jakości szkoleń poprzez połączenie doświadczeń partnerów zachodnich i liderów
środkowoeuropejskich NGO w prowadzeniu szkoleń i innych programów oraz doświadczeń partnerów
związanych z rozwojem lokalnym.
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•

Utworzenie kręgu współpracy organizacji pozarządowych realizujących podobne cele w krajach –
adresatach programu, mającego na celu wymianę doświadczeń, współpracę, podejmowanie wspólnych
projektów.

Program jest inicjatywą otwartą. Realizowany w tej chwili we współpracy pomiędzy FISE, IDEE, FIP,
FSPCzS.
7.

Wszechstronny Rozwój Społeczności Lokalnych (PWG).

Do programu tego zakwalifikowane zostały trzy regiony; Gmina Zagórz, Gmina Barwice oraz Związek Gmin
BARCJA, do którego należą następujące gminy: Gmina Kętrzyn, Miasto Kętrzyn, Gminna Srokowo, Gmina
Reszel, Gmina Barciany oraz Miasto i Gmina Korsze. Program PWG obejmuje doradztwo i szkolenia,
adresowany jest do rad i zarządów gmin, przedsiębiorców oraz osób pragnących podjąć działalność gospodarczą
a także do liderów lokalnych. Celem programu jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich i małych
miasteczek. Program realizowany jest poprzez: pomoc społecznościom lokalnym w identyfikacji ich potrzeb,
znalezienie właściwych rozwiązań i realizację projektów lokalnych. Program realizowany jest przez korporację
zawiązaną przez następujące organizacje: Fundację Rolniczą (AF), Fundację Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi
w Wodę (WSF), Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Caresbac Polska S.A., Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Program Wszechstronny Rozwój Społeczności Lokalnych (PWG)
finansowany jest ze środków Fundacji Forda a także przez władze lokalne oraz instytucje wchodzące w skład
koalicji realizującej program.

C. Działania na rzecz organizacji pozarządowych
Fundacja bierze czynny udział w pracach Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Kontynuowana była działalność szkoleniowa dla organizacji pozarządowych zorganizowano i przeprowadzono
4 tygodniowe sesje szkoleniowe “Akademia NGO” na zlecenie Fundacji Pomoc dla Niewidomych. W każdej
sesji szkoleniowej udział brało po 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niewidomych. Program szkolenia obejmował: pisanie wniosków o dotacje, negocjacje, podatki, nawiązywanie
kontaktów ze sponsorem.

D. Działalność wydawnicza
W 1998 roku Fundacja zakończyła prace związane z opracowaniem poradnika dla gmin pt. “Jak władze lokalne
mogą wspierać przedsiębiorczość”. Napisanie i wydanie poradnika sfinansowane zostało ze środków Unii
Europejskiej w ramach współpracy FISE z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.

E. Zmiany organizacyjne
W 1998 roku prowadziła działania związane z uzyskaniem nowego lokalu na siedzibę Fundacji, w grudniu 1998
otrzymała decyzję o przydziale lokalu komunalnego w budynku przy ul. Jezuickiej 1/3. Przeniesienie siedziby
FISE zaplanowane zostało na luty 1999 roku.
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F. Sprawozdanie finansowe za 1998 rok.
Przychody FISE
W tym:

1.680.809

Dotacje
Wpływy własne
Przychody finansowe

1.505.295
154.157
21.359

Koszty FISE
W tym:

1.694.086

Amortyzacja
Zużycie materiałów
Usługi obce
Wynagrodzenia brutto
Narzuty na wynagrodzenia
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Koszty operacji finansowych

2.333
52.167
362.930
793.117
264.695
87.147
129.808
1.889

Wynik z działalności
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

- 14.818
2.250
776
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