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SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU 
FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO–EKONOMICZNYCH  

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2000 
 
 

Czerwiec 2001 
 
 
A. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 
 
Działalność Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych  w 2000 roku  polegała na:  

• opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego,  
• doradztwie i szkoleniach z zakresu  rozwoju przedsiębiorczości,  
• pomocy w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,  
• organizowaniu współpracy   organizacji pozarządowych.  

 
Klientami FISE byli przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele środowisk otoczenia biznesu, 
organizacje pozarządowe, osoby bezrobotne, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
W 2000 roku Fundacja realizowała 20 projektów, w tym realizacja  10 projektów była kontynuacją z 1999 roku. 
 
Realizacja programów  przez Fundację w 1999 roku współfinansowana była ze środków pomocowych 
m.in. przez:    
 
 
1. Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Program Partnerstwo dla Samorządu 

Terytorialnego 
 
FISE w 2000 roku kontynuowała realizację projektów w ramach współpracy z programem „Partnerstwo 
dla Samorządu Terytorialnego” (LGPP): 
a/ Strategiczne Planowanie Rozwoju Gospodarczego w  Gminie Trzcianka,  
b/ Zarządzanie Strategiczne – wprowadzenie dla  Gminy Gardeja i Świecie nad Osą, 
c/ Strategiczne Planowanie Rozwoju Gospodarczego w  Sandomierzu 
 
 
2. Fundusz Współpracy „Program Wspierania Samorządów Terytorialnych” 
 
W 2000 roku realizowany był projekt „Monitoring stanu gminy jako model zarządzania strategicznego”. 
 
W ramach projektu zostało opracowane narzędzie służące do stałego monitoringu gminy i oceny 
dotychczasowych działań,  które można byłoby użyć także do opracowania raportu o stanie gminy oraz do 
opracowania różnych wersji raportów prezentowanych mieszkańcom gminy i odpowiednich do promowania na 
zewnątrz.  
Efektem projektu jest narzędzie komputerowe w wersji dla małej, średniej i dużej gminy. 
 
 
3. European Commission - Program Leonardo da Vinci oraz Bank PKO BP S.A  
 
W 2000 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych kontynuowała realizację projektu „Program 
Edukacyjny – Firma Wirtualna”. Celem projektu jest opracowanie i sprawdzenie nowatorskiego programu 
szkoleniowego dla młodych ludzi w zakresie kształcenia umiejętności związanych z zakładaniem 
i prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej. W realizacji projektu zaangażowani są partnerzy 
z Europy Zachodniej: Blackwood & Partners Ltd z Wielkiej Brytanii oraz NI-CON ApS. Nielsen Consult ApS 
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z Danii. W 2000 roku opracowane zostały materiały szkoleniowe dla uczestników programu oraz materiały dla 
trenerów. 
 
Przeprowadzone zostały dwa pilotaże programu edukacyjnego Firma Wirtualna dla studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz zorganizowany i przeprowadzony został kurs dla przyszłych trenerów. Uczestnikami kursu 
trenerskiego byli przedstawiciele 10 organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem małych i średnich 
przedsiębiorstw. W okresie 3 stycznia – 30 marca 2001 roku przeprowadzony  został kurs pilotażowy programu 
Firma Wirtualna dla uczniów 5 klasy Zespołu Szkół Rolniczych w Ełku. W szkoleniu brało udział 30 osób.. 
 
 
4. Fundację MOTTA i Fundację FORDA 
 
W 2000 roku FISE realizowała kolejne etapy projektu pilotażowego Akademia Rozwoju Lokalnego 
adresowanego do samorządów, organizacji i liderów lokalnych z Ukrainy. 
 
Projekt wzorowany jest na idei kształcenia uniwersyteckiego, ma na celu wyposażenie ukraińskich liderów 
w wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną. Zakres tematyczny  szkoleń obejmować będzie 
m.in. rozwój przedsiębiorczości, tworzenie inicjatyw, wykorzystanie dostępnych zasobów wpływających na 
rozwój lokalny i współpracę różnymi organizacjami i instytucjami. 
 
Pierwszy cykl szkoleń odbył się w maju i czerwcu 2000 roku w Nidzicy. Wzięło w nim udział 16 osób. 
Uczestnicy wzięli udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach dających dobrą podbudowę merytoryczną 
a następnie w stażach pokazujących praktyczne rozwiązania. Ponadto wzięli udział w wybranych wydarzeniach  
środowiska organizacji pozarządowych. 
 
Po powrocie do swoich gmin zespoły gminne pracowały nad wyborem projektów rozwoju lokalnego. W sierpniu 
i wrześniu miały miejsce wizyty naszych ekspertów, których celem był przegląd postępów pracy nad projektami 
i pomoc w analizie wybranych elementów projektu, z którymi zespoły miały trudności.  
 
Druga sesja Akademii odbyła się w listopadzie 2000 roku. Trwała 3 tygodnie i wzięło w niej udział 5 zespołów 
(z Czortkowa, Kałusza, Szacka, Sokala i Żółkwi).  
 
Zrealizowany był zgodnie z założeniami bogaty program merytoryczny. W pierwszym tygodniu uczestnicy 
zapoznali się z ogólną tematyką związaną z realizowanymi projektami: legislacja usług komunalnych, 
komunalne programy organizacji usług komunalnych, lokalne programy turystyczne, turystyka w wymiarze 
regionalnym i transgranicznym 
 
W trakcie drugiego tygodnia każda grupa brała udział w stażu, każda w innym miejscu, dobranym odpowiednio 
do tematyki opracowywanych projektów (Żegocina, Porąbka Uszewska, Czorsztyn, Lipnica Wielka, Wiśniowa). 
Ostatni, trzeci tydzień uczestnicy poświęcili głównie opracowywaniu projektów. Najlepiej opracowany 
i obroniony był projekt Sokala “Prywatyzacja usług pogrzebowych”. Drugi w kolejności był projekt Szacka 
“Aktywizacja agroturystyki”.  
 
 
5. Fundację FORDA 
 
W koalicji m.in. z Fundacją Rolniczą, Fundacją Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Fundacją Na Rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa oraz Coastal Enterprises Inc. (CEI), organizacji rozwoju lokalnego z USA kończyła 
realizację dwóch programów pilotażowych: 
 
a/ „Rozwój Sektora Instytucji Finansowych i Organizacji Wspomagających Rozwój Lokalny w Polsce i Krajach 
Europy Centralnej i Wschodniej”.  
 
b/ „Budowanie koalicji „ – tworzenie grupy wsparcia lokalnych inicjatyw ekonomicznych poprzez rozwijanie 
kontaktów i wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami. 
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6. Polska Akcja Humanitarna 
 
W lipcu 2000 Polska Akcja Humanitarna zaprosiła organizacje pozarządowe do współpracy przy rozwoju 
społeczeństw lokalnych w Kacaniku i Strpcach. Jedną z tych organizacji była Fundacja Inicjatyw Społeczno – 
Ekonomicznych. FISE powołała do życia teatr „A plus”, który w listopadzie 2000 wygrał ogólnokosovski 
festiwal teatralny i jest aktualnie najbardziej znaną grupą teatralną w Kosovie. Występowali już dwukrotnie 
w Teatrze Narodowym w Pristinie.  
 
Ponadto Fundacja zainicjowała wymianę kulturalną „Wyjrzyj przez okno” – wymianę między kosowskimi 
i polskimi artystami. 
 
Cele projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gmin Strpce i Kacanik, wsparcie w rozwoju 
gospodarczym małych przedsiębiorców albańskich i serbskich, zbudowanie porozumienia pomiędzy 
Albańczykami i Serbami 
 
 
7. Powiat Makowski i 10 gmin wchodzących w skład powiatu 
 
Ponadto w 2000 roku FISE rozpoczęła realizację strategii rozwoju powiatu makowskiego w którego skład 
wchodzi 10 gmin. 
 
Na całość przedsięwzięcia składa opracowanie strategii 10 gmin wchodzących w skład powiatu makowskiego 
oraz opracowanie zbiorcze które wyznacza główne kierunki rozwoju ziemi makowskiej oraz szczegółowe 
programy operacyjne. 
 
Obok pracy z samorządami lokalnymi polegającej na budowie strategii prowadzono szkolenia uzupełniające, 
które pomogą wdrożyć założone programy operacyjne.  
 
Były to dwie edycje szkoleń „Planowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich” 
w których łącznie wzięło udział 40 osób – pracowników  urzędów gmin z terenu powiatu makowskiego oraz 
starostwa powiatowego. 
 
W związku z zadaniami niezbędnymi do wdrożenia założeń strategii rozwoju powiatu makowskiego z zakresu 
przedsiębiorczości , powołano w gminie Sypniewo Stowarzyszenie „Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości” 
którego celem statutowym jest wspieranie rozwoju sektora MSP na terenie powiatu. 
 
 
B. Działalność wydawnicza 
 
W 2000 roku wspólnie z Brytyjskim Funduszem Know How Fundusz Współpracy Fundacja wydała dwa 
poradniki dla powiatów: 
 

- Polityka oświatowa powiatu 
- Powiat Obywatelski 
 

Ponadto przygotowano publikację Monitoring stanu gminy jako narzędzie zarządzania strategicznego, która 
ukazała się w kwietniu 2001 roku. 
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