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SPRAWOZDANIE  
FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2002 
 
 
A. Działalność statutowa 
 
1. Główne kierunki działań 
 
W 2002 roku skupiliśmy się na kontynuacji rozpoczętych wcześniej projektów, takich jak Akademia Rozwoju Lokalnego 
czy Aktywizacja Społeczności Wiejskich.  
 
Rozpoczęliśmy również realizację planu Ukrainizacji ARL, zaczęliśmy realizację SURDAR’a. Ponadto pojęliśmy prace 
nad odnowieniem istniejących produktów FISE (Spadochron, Firma Wirtualna) i przygotowania do wejścia FISE 
do EQUAL i innych projektów socjalnych. 
 
 
2.  Projekty 
 
Akademia Rozwoju Lokalnego ARL 
W 2002 roku ukończyliśmy trzeci, ostatni cykl szkoleniowy Akademii Rozwoju Lokalnego, uporządkowaliśmy dorobek 
akademii i przekazaliśmy do ukraińskim partnerom. 
 
W dniach 5 maja 2002 – 24 maja 2002 wraz z Polską Fundacją Transformacji Rynkowej “Wiedzieć Jak”, 
Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, oraz partnerami ukraińskimi, zrealizowaliśmy drugą sesję 
szkoleniową III – go cyklu Akademii Rozwoju Lokalnego. 
 
W jego rezultacie powstały projekty rozwoju lokalnego: 
 Kramatorsk – Stworzenie centrum społeczno-zawodowej rehabilitacji i szkolenia niepełnosprawnych 
 Hristinivka – Stworzenie funduszu pożyczkowego w rejonie Hristinivka  
 Kobeliaki – Agencja Rozwoju Lokalnego 
 Nova Vodolaga – Stworzenie placu zabaw dla dzieci 
 Enakieve – Stworzenie dyskusyjnego klubu młodych działaczy „Eureka”. 

 
Projekty te były wdrażane i wizytowane do trzeciej, podsumowującej sesji szkoleniowej, która odbyła się w Lublinie 
w dniach 16-28 września 2002. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kramatorska, Hristinivki, Novej Vodolagi 
i Enakiieva. 
 
Równolegle do ostatniej sesji szkoleniowej, w dniach 14-16 września 2002 w Lublinie odbyło się seminarium 
partnerskie. Zaprosiliśmy na nie wszystkich ukraińskich partnerów FISE wyrażających zainteresowanie przejęciem 
projektu ARL. 
 
Seminarium poświęcone było ewaluacji dotychczas przeprowadzonych cykli szkoleniowych w Polsce. Odbyła się 
ciekawa dyskusja pomiędzy ukraińskimi partnerami FISE a absolwentami szkoleń. 
 
Ustaliliśmy, że biuro ukraińskiej Akademii będzie w Uzhgorodzie, przy Konsorcjum Organizacji Rozwoju Lokalnego 
i Regionalnego – CRLADIZ. Seminarium zakończyło się podpisaniem porozumienia w sprawie kontynuacji ARL. 
 
Seminarium miało na celu wypracowanie procedur przekazania Akademii Rozwoju Lokalnego konsorcjum ukraińskich 
partnerów. Dlatego zaprosiliśmy na seminarium również absolwentów ARL, aby wystąpili w roli konsultantów, 
przedstawili punkt widzenia dawnych studentów i obecnych absolwentów ARL.  
 



_______________________________________________________________ Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych 
 
 

 
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w roku 2002 ___________________________ 2

W miesiącach czerwiec grudzień 2003 przeprowadziliśmy archiwizację materiałów szkoleniowych, dokonaliśmy ich 
oceny i korekty. Zebraliśmy również informacje odnośnie projektów studentów ARL, opisaliśmy metodykę Akademii, 
zebraliśmy bazę adresową. Materiały te zostały opublikowane na stronie: http.://www.fise.org.pl/arl/ oraz wydane 
w postaci prezentacji multimedialnej na płycie CD. 
 
Realizatorzy projektu: Krzysztof Herbst, Ilona Gosk, Marcin Starzewski. 
 
 
Program Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Restrukturyzacji Rolnictwa SURDAR 
Projekt SURDAR jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, realizowanym od 03.2002 roku w oparciu 
o  grant Brytyjskiego Departamentu ds. Rozwoju Międzynarodowego (DFID). Oprócz FISE, jego uczestnikami są: 
 

- Lancaster University Management School (lider projektu),  
- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  
- Zakład Badań Społeczno – Ekonomicznych GUS,  
- Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtshaftsforschung, Universität Karlsruhe.  

 
Celem projektu jest promowanie zrównoważonego i efektywnego rozwoju obszarów wiejskich Europy Środkowo – 
Wschodniej, poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi  pobudzania ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności. 
Dla opracowania tych narzędzi zespół badawczy przeprowadzi na terenie Polski badania kwestionariuszowe, których 
wyniki uzupełnione zostaną dostępnymi danymi opisującymi sytuację społeczno - gospodarczą gmin wiejskich.  
 
Praktyczną implikacją badań będzie podręcznik, wydany po zakończeniu projektu (w marcu 2005r.), a także seria 
seminariów, konferencji i warsztatów skierowanych do polskich polityków i władz samorządowych. Podręcznik 
przetłumaczony zostanie na język angielski, co pozwoli udostępnić wyniki prac zespołu także w innych krajach.   
 
Zadaniem FISE jest przygotowanie podręcznika, oraz przeniesienie doświadczeń będących wynikami badania w sferę 
praktycznych działań samorządów lokalnych. Koordynujemy również działalność badawczą w Polsce oraz zapewniamy 
techniczną pomoc innym uczestnikom projektu. Na realizację tych zadań przez FISE przeznaczono 26,245 GBP. 
 
Obecnie, projekt wkroczył w fazę testowania narzędzi badawczych. Pod koniec kwietnia przeprowadziliśmy pierwsze 
badania pilotażowe kwestionariusza przeznaczonego dla przedsiębiorców. Dostarczyliśmy także uczestnikom projektu 
zbiory danych opisujących sytuację społeczno – gospodarczą i poziom aktywności politycznej mieszkańców polskich 
gmin. 
 
Realizatorzy projektu: Krzysztof Herbst, Jan Herbst 
 
 
Aktywizacja Społeczności Wiejskich 
Projekt pilotażowy „Aktywizacja Społeczności Wiejskich” realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno – 
Ekonomicznych w ramach Programu Inicjatyw Wiejskich „Wieś Aktywna”, skierowany był do mieszkańców gmin 
wiejskich Kętrzyn, Barciany i Srokowo należących do powiatu kętrzyńskiego (woj. Warmińsko-Mazurskie) oraz gminy 
Sypniewo wchodzącej w skład powiatu makowskiego (woj. Mazowieckie). Gminy wytypowane do udziału w projekcie 
są gminami typowo rolniczymi o wysokim stopniu bezrobocia i małej aktywności społecznej. Program realizowany był 
w okresie koniec kwietnia 2001 do 31 marca 2002 roku.  
 
W trakcie trwania programu zrealizowanych zostało 14 małych lokalnych projektów. Udzielono 14 dotacji na wsparcie 
realizacji tych projektów. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 143.168,18 zł. 
 
W roku 2002 odbywała się realizacja większości projektów oraz ewaluacja i rozliczenie projektu. 
 
Realizatorzy projektu: Hanna Szczeblewska 
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Europejski Festiwal Sztuki – Zbliżenia Płock 2002 
Projekt realizowany we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Stowarzyszeniem Artystycznym Makata 
i Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Płocku w dniach 26 stycznia – 3 lutego 2002. 
 
Program festiwalu obejmował warsztaty teatralne, żonglerskie, muzyczne i filmowe (uczestniczyło w nich 80 osób) oraz 
imprezy towarzyszące: 5 koncertów muzyczne, 5 wystaw, 5 projekcji filmów, 8 spektakli teatralnych. W sumie 
publiczność obejmowało około 3 000 osób. 
 
W projekcie uczestniczyły grupy artystyczne z zagranicy: truc spherique (Słowacja), La Plastic Mistification (Ukraina), 
96 BPM (Czechy), Feral Performance (Wielka Brytania), Tulikansa (Finlandia) i Julien Art. (Francja). 
 
Festiwal promowany był w prasie, radio i telewizji, plakaty pojawił się w największych miastach regionu. Podczas, jak 
i  po festiwalu, transmitowane były w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej reportaże. Pojawiły się również artykuły 
w prasie (w załączeniu) Tym samym udało się nam zrealizować cel promocji regionu. 
 
Koordynator projektu: Ilona Gosk 
 
 
3. Zlecenia 
 
Wizyta studyjna w Polsce dla Chorwatów 
Program został zorganizowany na zlecenie United States Agency for International Development (USAID). 
 
Celem wizyty było zapoznanie gości z Chorwacji z polskim systemem zarządzania i gospodarowania finansami 
samorządów lokalnych. Uczestnikom spotkania przedstawione zostały modelowe rozwiązania stosowane w samorządach 
Polski. Jako przykład, podane zostały miasta, w których praktycznie uruchomiono nowoczesne systemy zarządzania 
finansami, planowania finansowego i pozabudżetowego inwestycji komunalnych.  
 
Wykładowcami byli specjaliści zajmujący się samorządami w Polsce – wyłącznie praktycy, którzy w większości pełnią 
funkcje publiczne w swoich miastach. Każdy z wykładowców przygotował materiały szkoleniowe które  zostały 
przetłumaczone i dostarczone wśród uczestników.  
 
Koordynator projektu: Wojciech Jagielski 
 
 
Koszty i korzyści akcesji do UE dla sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Ekspertyza. 
Ekspertyza została wykonana na zlecenie Urzędem Komitetu integracji Europejskiej w grudniu 2002 roku. 
 
Obejmowała: syntetyczne przedstawienie korzyści i kosztów wynikających z członkostwa Polski z UE dla sektora 
organizacji pozarządowych w Polsce, case studies, bibliografię przedmiotu, wnioski i rekomendacje dla polityki 
informacyjnej Urzedu. 
 
Autor: Marcin Starzewski 
 
 
4. Szkolenia 
 
W 2002 roku przeprowadzono 6 szkoleń z zakresu tematyki „Spadochronu”, szkoląc łącznie 65 osób. Kursy były 
zorganizowane przez następujące ośrodki:  
• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie 
• Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi 
• Oddział zamiejscowy w Lesznie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
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W miesiącu wrzesień zaktualizowano listę trenerów „Spadochronu”, którzy regularnie organizują szkolenia dla 
beneficjentów kursu i są w stałej współpracy z FISE. Ich listę zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. 
Równocześnie zostały podjęte działania związane ze zorganizowaniem szkolenia dla trenerów „Spadochronu” na 
początku 2003 roku. 
 
Koordynator: Magdalena Bober 
 
 
B. Sprawozdanie finansowe za rok 2002 
 

Przychody: 668 647,88 zł, w tym: 
dotacje: 599 455,39 zł 
pozostałe przychody: 60 492,20 zł 
odsetki, dywidenda: 8 700,29 zł 
 
Koszty: 684 918,76 zł, w tym: 
koszty administracyjne: 129 924,49 zł 
koszty działań statutowych: 545 119,61 zł 
koszty finansowe: 9 874,66 zł 

 
W 2002 r. zmienione zostały zasady kwalifikowania otrzymanych środków na realizacje żądań statutowych. Otrzymane 
środki pieniężne i inne aktywa księgowane są bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego zgodnie z par.2 pakt 2 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi.  
 
 
C. Informacja o zmianach w zarządzaniu FISE i pracach organizacyjnych przeprowadzonych 

w 2002 roku 
 
Zmiana struktury pracowniczej 
 
W końcu maja 2002 roku zatrudnialiśmy na pełny etat 9 osób (w tym jedną na urlopie wychowawczym). 
 
Zgodnie z decyzją Rady Fundacji z dniem 1 czerwca został rozwiązany stosunek pracy z 7 osobami (jedna przeszła 
na zwolnienie lekarskie, później na urlop macierzyński). 
- 2 osoby rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron z początkiem czerwca, 
- 2 osoby rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron w późniejszym terminie, z przeniesieniem zobowiązań 

z tytułu wynagrodzenia na rok 2003; 
- 3 osoby dostały wypowiedzenie. Jedna osoba wniosła do Sądu Pracy pozew o wypłatę odprawy. Pozostałym 

wynagrodzenia i odprawy zostały wypłacone. 
 
Od początku czerwca do końca września 2002 praca w FISE opierała się na wolontariacie oraz pracach zleconych. 
Z końcem roku w FISE pracowało w sposób ciągły 3 wolontariuszy i 3 osoby częściowo wynagradzane za pracę oraz 
jeden pracownik na umowę zlecenie. 
 
 
Wyprowadzenie księgowości na zewnątrz FISE 
Prowadzenie księgowości zleciliśmy firmie „RAPORT, Biuro Rachunkowe”. 
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