SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Fundacji Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych
z działalności w roku 2001
Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym
Działalność Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w roku 2001 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 2001 roku Fundacja realizowała projekty edukacyjne oraz związane z rozwojem lokalnym.
Realizacja programów prowadzonych przez FISE w 2001 roku finansowana była m. in. przez następujące
organizacje i instytucje:
Nazwa organizacji lub instytucji
Fundacja Fundusz Współpracy
The University of Birmingham
Ambasada Brytyjska
Fundacja Motta
Fundacja im. Stefana Batorego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Fundacja „Wiedzieć Jak”
PKO BP S.A.
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
BISE S.A.
Urząd Miasta i Gminy Narol
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Urząd Gminy Rzewnie
Urząd Gminy Sypniewo
Urząd Gminy Karniewo
Urząd Gminy Krasnosielc

Kwota dofinansowania w PLN
45 000,00
1 206,00
84 862,00
201 357,00
72 666,00
352 188,00
29 800,00
20 000,00
40 000,00
29 800,00
7 000,00
15 000,00
10 000,00
28 980,00
8 400,00
10 800,00
20 800,00
24 700,00

Zrealizowane projekty:
Firma Wirtualna
W 2001 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zakończyła realizację projektu “Program Edukacyjny
– Firma Wirtualna”. Celem projektu było opracowanie i sprawdzenie nowatorskiego programu szkoleniowego dla
młodych ludzi w zakresie kształcenia umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem indywidualnej
działalności gospodarczej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Leonardo da Vinci prowadzonego przez
Komisję Europejską w ramach projektów pilotażowych kształcących nowe umiejętności zawodowe młodych
ludzi. W realizacji projektu zaangażowani są partnerzy z Europy Zachodniej: Blackwood & Partners Ltd
z Wielkiej Brytanii oraz Nicon ApS. Nielsen Consult Aps. 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 kurs dla przyszłych
trenerów. Uczestnikami kursu trenerskiego byli przedstawiciele 10 organizacji pozarządowych zajmujących się
wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw. W 2001 roku w miesiącach styczeń – marzec przeprowadzone
zostało szkolenie pilotażowe dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ełku, w którym udział wzięło 30 uczniów
klasy maturalnej. Szkolenie zakończyło się opracowaniem kilkunastu biznes planów przedsięwzięć
gospodarczych. W kwietniu w Warszawie odbyła się konferencja, na której zaprezentowane zostały efekty
realizacji programu.

Akademia Rozwoju Lokalnego
Kontynuacja projektu pilotażowego adresowanego do samorządów, organizacji i liderów lokalnych z Ukrainy.
Akademia Rozwoju Lokalnego jest programem szkoleniowym połączonym ze stażami wspierającymi rozwój
lokalny na Ukrainie. Projekt wzorowany jest na idei kształcenia uniwersyteckiego, ma na celu wyposażenie
ukraińskich liderów w wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną. Zakres tematyczny szkoleń obejmował
m. in. rozwój przedsiębiorczości, inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, realizacja projektów w oparciu
o lokalne zasoby i współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami.

Wyjrzyj przez okno
Projekt realizowany od 2000 roku w Kosowie, w serbskich Strpcach i albańskim Kacaniku w ramach której
odbyły się:
Celem projektu była:
aktywizacja społeczna mieszkańców gmin Strpce i Kacanik;
zbudowanie porozumienia pomiędzy Albańczykami i Serbami.
Beneficjentem działań był albańska i serbska młodzież, dla której realizowaliśmy warsztaty teatralne,
przedstawienia i koncerty, zarówno w Kosowie jak i w Polsce.

Aktywizacja Społeczności Wiejskich
W 2001 roku Fundacja rozpoczęła projektu Aktywizacja Społeczności Wiejskich, realizowany w koalicji
z Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Fundacją Partnerstwo dla
Środowiska. Celem projektu była aktywizacja lokalnych społeczności wiejskich. W jego rezultacie powstały
projekty odpowiadające na potrzeby tych społeczności, realizowane przez ich liderów. W programie wzięło
udział 28 grup z powiatu kętrzyńskiego i makowskiego.

Program finansowany był przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności. Jego zakończenie przewidywane jest
na marzec 2002 roku.

Wizyty studyjne
W 2001 roku FISE na zamówienie brytyjskiego programu LARGIS zorganizowało pięć wizyt studyjnych dla
Ukraińców.
Na przełomie stycznia i lutego 2001 roku odbyła się wizyta kierowana przez Wojciecha Jagielskiego (FISE).
Zorganizowana była dla inicjatorów Centrum Rozwoju Miasta i Regionu we Lwowie (MRDC). Wiodącymi
tematami były: funkcjonowanie lokalnych agencji rozwoju, strategie lokalnego rozwoju, system informacji
biznesowej, fundusze gwarancyjne, system finansowania inwestycji miejskich, funkcjonowanie specjalnych
ekonomicznych i inwestycyjnych stref ekonomicznych. Uczestniczyło w niej 10 osób. Podczas wizyty uczestnicy
poznali rolę administracji i banków komercyjnych w rozwoju lokalnym. Odwiedzili osiem agencji lokalnego
rozwoju (w Białymstoku, Gdańsku, Nidzicy, Zelowie, Radomiu, Starachowicach, Kielcach i Krakowie).
Kolejna wizyta poświęcona była finansom publicznym. Prowadził ją profesor Paweł Swianiewicz (EUROREG).
Uczestniczyło w niej 25-u przedstawicieli administracji regionalnej i 7 administracji centralnej. Tygodniowa wizyta
objęła zapoznanie się z systemem finansów lokalnych, spotkania w wybranych ministerstwach i sejmie.
Uczestnicy odwiedzili w drugiej połowie kwietnia Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice, region dolnośląski.
W maju Wojciech Marchlewski i Jerzego Fiszer poprowadzili wizytę poświęconą tematyce miejskich instytucji
opieki społecznej oraz problematyce mieszkalnictwa. W czasie sześciu dni 10-u uczestników odwiedziło
warszawskie i krakowskie centra pomocy społecznej, ich klientów, wolontariackie organizacje pozarządowe
zajmujące się pomocą społeczną, spotkali się z pracownikami socjalnymi. Dzięki temu gruntownie poznali
funkcjonowanie systemu pomocy społecznej na najniższym szczeblu organizacyjnym. Równolegle odbywały się
spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się mieszkalnictwem.
W grudniu 2001 roku 15-u uczestników tygodniowej wizyty dotyczącej współpracy samorządów w zakresie usług
komunalnych i rozwoju lokalnego spotkało przedstawicieli samorządów miast i miasteczek południowo –
wschodnich polski oraz instytucji współpracujących z nimi. Odwiedzili Kraków, Ogrodzieniec, Myślenice, Żywiec,
Ustroń. Wizytę prowadził profesor Paweł Swianiewicz (EUROREG), który obecnie przygotowuje szóstą wizytę,
która odbędzie się w styczniu 2002 roku, a dotyczyć będzie reform administracji terytorialnej.

Unia Europejska – dotrzeć do środowisk lokalnych
Przedsięwzięcie o charakterze szkoleniowym miało na celu uzyskanie aprobaty w środowiskach wiejskich
powiatu makowskiego do integracji Polski i Unią Europejską. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy Samorządów
Lokalnych, wójtowie, starosta i służby powiatowe, sołtysi, liderzy lokalni. Ogółem przeszkolono 60 osób w trzech
20-to osobowych grupach. Zajęcia prowadzone w dniach 29 października – 14 listopada poświęcone były
głównie problematyce polskiej wsi i rolnictwa w aspekcie wejścia Polski w struktury Unii. Szkolenia poprzedzone
były dwutygodniową akcją promocyjną, zaproszono na nie lokalne media.
Projekt finansował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE).

Strategia gminy Narol
Projekt realizowany na zamówienie Urzędu Gminy Narol oraz Fundacji ACADEMIA PRO ANROLENSE
od 1 czerwca do 29 listopada 2001 roku.
Zlecenie składało się z opracowania:
- analizy SWOT gminy;
- określenia kierunków strategicznych rozwoju gminy;
- opracowania programów operacyjnych, w tematach:
- promocja gminy Narol;
- powstanie makowskiego produktu turystycznego gminy Narol;
- aktywizacja środowiska lokalnego w celu rozwoju bazy turystycznej;
- tworzenie systemu zachęt dla lokalnych przedsiębiorców tworzących i rozwijających przedsięwzięcia
gospodarczych;
- uruchomienie Lokalnego Funduszu Przedsiębiorczości oraz szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości;
- tworzenie i rozwój grup producenckich jako podstawowego elementu rynku pierwotnego.
Strategie uchwalono w dniu 29 listopada 2001 roku na sesji Rady Gminy.

Tworzenie Gminnych Centrów Informacji – INFOCENTRUM
Projekt realizowany w ramach programu AGROALTERNATYWA 2001 – zadanie nr 23, na zlecenie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie do uruchomienia
Gminnego Centrum Informacji – INFOCENTRUM przy Stowarzyszeniu
„Mazowieckie Centrum
Przedsiębiorczości” w Sypniewie (powiat maków). Zadanie wykonano w terminie od 2 października
do 27 listopada 2001 roku. Do zadań zaliczało się:
szkolenie dla grupy 20 osób – członków stowarzyszenia MCP z Sypniewa w wymiarze 60 godzin;
doradztwo dla gmin powiatu makowskiego w celu jak najlepszej współpracy z Infocentrum oraz
możliwość uruchomienia kolejnego ośrodka w Różanie lub Karniewie;
doradztwo dla pracowników MCP;
wdrożenie systemu komputerowego VIDI oraz MENTOR jako instrumentów wspomagających osoby
bezrobotne w poszukiwaniu zatrudnienia.
Uroczyste otwarcie INFOCENTRUM nastąpiło w lutym 2002 roku.

Ponadto w 2001 roku FISE kontynuowała realizację strategii rozwoju powiatu makowskiego, w którego skład
wchodzi 11 gmin. Strategia całościowa powiatu makowskiego zakończona została i przyjęta uchwałami
poszczególnych gmin i uchwałą Rady Powiatu Makowskiego.

We współpracy z Ministerstwem Gospodarki FISE opracowała podręcznik – materiały edukacyjne na temat
działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki.

Sprawozdanie finansowe
Przychody
- dotacje
- dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki)

1 156 891,05
39 880,60

Koszty
- realizacja celów statutowych Fundacji
- wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe)

2 009 538,55
117 222,85

liczba osób zatrudnionych w Fundacji
* na umowę o pracę
* na podstawie umów zleceń i o dzieło

10 osób
147 osób

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto)

875 870,32

* wynagrodzenia

801 596,92

* premie

74 273,40

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)

517 556,37

* wynagrodzenia

443 282,97

* premie

74 273,40

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
(brutto) członkom Zarządu i innych organów Fundacji (3 osoby)

19 973,24

Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto)

358 313,95

Suma aktywów

810 758,63

Suma zobowiązań

300 481,32

Warszawa, Czerwiec 2002

