
 
 
Sprawozdanie Zarządu  
Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
z działalności w 2004 roku 
 
 
Wstęp 
 
Działania Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w roku 2004 
koncentrowały się na następujących dziedzinach: 
- wspieranie współpracy samorządów, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i sektora prywatnego na rzecz rozwoju lokalnych społeczności 
poprzez projekty, konferencje, diagnozy; 

- podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się problemem wykluczenia 
społecznego poprzez szkolenia, konferencje, projekty; 

- przekazywanie polskich doświadczeń wschodnim sąsiadom Unii Europejskiej na 
drodze projektów i wizyt studyjnych. 

 
Obszarem działań FISE była Polska i Ukraina. 
 
 
A. Działalność statutowa 
 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych została ustanowiona przez Fundatorów: 
Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frączak, Piotra Topińskiego oraz Andrzeja Witwickiego, 
aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie 
w dniu 23 lipca 1990 roku nr rep. A - VIII - 2399/90. 
 
Terenem działania FISE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Dla właściwego realizowania celów statutowych FISE może prowadzić działalność 
także poza granicami RP. 
 
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Statutowe cele FISE: 
1. Celem FISE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do: 
- rozwijania przedsiębiorczości, 
-  podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, 
- tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń. 
Jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego 
inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego 
warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych. 
2. FISE prowadzi swoją działalność nie dla zysku. 
 
FISE realizuje swoje cele poprzez: 
a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom 
fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też 
zmieniającym zakres swojego działania; 
b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym 
zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom; 
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c) prowadzenie działalności szkoleniowej; 
d) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń; 
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie 
przyczyniającym się do realizacji celów FISE. Opisane wyżej ewentualne świadczenia 
finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących; 
f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej; 
g) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami 
krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
h) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach 
statutowych FISE; 
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i) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub 
też chcące ją zmienić; 
j) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, 
naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami 
państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów 
działania FISE. 
 
Organy FISE: 

- Rada Programowa; 
- Zarząd. 

 
W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą:  
 
Michał Boni - Przewodniczący Rady Programowej FISE, dr socjologii, działacz 
Solidarności, w 1991 roku Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w latach 1992-1993 
Sekretarz Stanu w tym ministerstwie, odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy. 
Poseł na Sejm I kadencji w latach 1991-1993. Od 1998 do 2001 r. szef zespołu 
doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań, artykułów 
i komentarzy. 
 
Piotr Topiński - Wiceprzewodniczący Rady Programowej FISE, Fundator FISE, dr inż. 
nauk rolniczych, publicysta, autor kilku książek, animator wielu inicjatyw społeczno-
ekonomicznych na terenie całej Polski, Fundator i członek Rady Fundacji „Idealna 
Gmina", Fundator i v-ce Prezes Żywieckiej Fundacji Rozwoju, członek zarządu 
Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych. Ostatnio specjalizuje się w technologiach 
czyszczenia ścieków i spalania biopaliw. 
 
Teresa Ogrodzińska - Sekretarz Rady Programowej FISE, mgr filologii polskiej, prezes 
Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych 
dzieci. 
 
Andrzej Lubiatowski - architekt i urbanista, autor wielu prac dotyczących samorządu 
lokalnego i inicjator działań reformatorskich, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, 
członek Rady Statystyki. 
 
Henryk Wujec - wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii Wolności, 
poseł na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałożyciel TUW (Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych), Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 
1999 do czerwca 2000 r. szef Programu Promocji Rozwoju Produktów Regionalnych 
i Lokalnych Fundacji dla Polski. 
 
Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń - wieloletni 
działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel KOR, lider Unii Demokratycznej, 
minister pracy w latach 1989-1991 i 1992-1993, członek Klubu Parlamentarnego Unii 
Wolności. 
 
W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 
 
Prezes Zarządu, Ilona Gosk - mgr ochrony środowiska, od 1994 roku w Komunie Otwock, 
w latach 1996-2002 w Zarządzie tego Stowarzyszenia. Od 2000 roku w Fundacji Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych. (Adres zamieszkania: 05-480 Karczew, ul. Grota-Roweckiego 
8/17) 
 
Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Herbst - Fundator FISE, dr socjologii, autor wielu publikacji 
z zakresu społecznych problemów planowania przestrzennego i reformy samorządu 
terytorialnego, pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert programów TACIS, PHARE, 
Banku Światowego, OBWE. Udział w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. 
Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych. (Adres zamieszkania: 04-305 Warszawa, 
ul. Żółkiewskiego 31). 
 
 
 
1. Projekty w Polsce 
Największym działaniem FISE w 2004 roku był szkoleniowo-grantowy program Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności „Bezrobocie-co robić?”, który wpisywał się 
w dotychczasowe działania FISE z zakresu podnoszenia kompetencji pracowników 
instytucji rynku pracy. 
 
Kolejnym ważnym projektem był SURDAR, program badawczy, którego celem jest 
określenie czynników rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Ponadto włączyliśmy się w organizację Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii 
Społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako instytucja, która od początku 
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swojej działalności promuje rozwój instrumentów ekonomii społecznej w Polsce (w tym 
przyczyniła się do powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwa 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych). 
 
 
 
1.1. Bezrobocie  co robić 
W 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zleciła FISE realizację programu 
„Bezrobocie–co robić?”. (Program ten realizowany jest od 2001 roku, jego poprzednim 
realizatorem była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk.) 
 
Celem edycji 2004-2005 jest: 
- Upowszechnianie informacji o metodzie outplacementu, jej modyfikacjach, 
przykładach wdrożeń, narzędziach wypracowanych w ramach poprzednich edycji 
programu oraz stymulowanie kontaktów i współpracy osób zainteresowanych jej 
wykorzystywaniem poprzez organizację seminariów informacyjnych.  

 
 
- czas realizacji:  
marzec 2004 – wrzesień 2005; 
- 7 seminariów dla 414 osób; 
- 26 przeszkolonych 
specjalistów outplacementu; 
- 4 szkolenia „Akademia 
Outplacementu” dla 
107 specjalistów rynku pracy; 
- przyznanych 5 promes na 
dofinansowanie projektów na 
łączną kwotę 204 830 zł; 
- serwis doradczy na witrynie 
www.bezrobocie.org.pl; 
- budżet: 1 365 525 zł 
- finansowanie: Polsko-
Amerykańska Fundacja 
Wolności 
 

  
fot.: seminarium informacyjne, Stalowa 
Wola, 19 maja 2004 roku 

- Rozwijanie liczebności i poziomu kompetencji grupy osób mogących projektować 
i wdrażać programy outplacementowe poprzez organizację Akademii Outplacementu.  
- Program wsparcia dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się przygotować 
i wdrożyć lokalne niekomercyjne projekty outplacementowe, w oparciu o zasoby 
dostępne w ramach funduszy unijnych poprzez: 

- doradztwo;  
- konkursy grantowe. 

 
Seminaria 
Od maja do września zrealizowaliśmy 7 seminariów informacyjnych. Uczestniczyło 
w nich łącznie 414 osób. Podczas seminariów prezentowaliśmy: 
- modele outplacementu klasycznego, zaadaptowanego i środowiskowego; 
- projekty outplacementowe zrealizowane w trakcie poprzednich edycji programu 

"Bezrobocie-co robić?"; 
- założenia programu "Bezrobocie-co robić?" edycja 2004-2005, a w szczególności 

Akademii Outplacementu i konkursu grantowego; 
- linie budżetowe Europejskiego Funduszu Społecznego spójne z programem 

"Bezrobocie-co robić?". 
 
Odbyły się one w: Stalowej Woli (19 maja), Szczyrku (25 maja), Rzeszowie (27 maja), 
Poznaniu  (2 czerwca), Ustrzykach Dolnych (8 czerwca), Radomiu (2 września), 
Wrocławiu (7 września). W województwie podkarpackim naszym partnerem był 
Wojewódzki Urząd Pracy z Rzeszowa, w śląskim – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej z Katowic, w wielkopolskim - Wojewódzki Urząd Pracy z Poznania, 
w dolnośląskim – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, a w mazowieckim – 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Rezultatem seminariów było 
zgłoszenie się około 200 osób do udziału w Akademii Outplacementu. 
 
Akademia Outplacementu 
Akademia Outplacementu jest szkoleniem skierowanych do kadr zatrudnienia. 
 
W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia: 
--> Analiza i ocena rynku pracy; 
--> Wartość pomocy psychologicznej w projekcie outplacementowym; 
--> Doradztwo zawodowe; 
--> Pośrednictwo pracy; 
--> Elastyczne metody zatrudnienia w polskim prawie pracy; 
--> Zarządzanie projektami outplacementowymi. 
 
Szkolenie obejmuje wykłady i warsztaty oraz doradztwo indywidualne i grupowe. 
 
Realizację Akademii Outplacementu zleciliśmy lokalnym partnerom: 
 
Akademia w Warszawie realizowana była przez Stowarzyszenie Akademia 
Outplacementu.  
Kolejne sesje odbyły się w dniach: 22-23 października, 5-6 listopada i 20 listopada 
2004 roku. 
 
We Wrocławiu Akademię koordynowało Europejskie Centrum Pracy. Objęta została 
patronatem honorowym Wicewojewody Dolnośląskiego - Pana Ryszarda Lachera oraz 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Pana 
Zbigniewa Szczygła. Realizowana była w trzech dwudniowych sesjach: 15-
16 października, 5-6 listopada i 19-20 listopada; łącznie 53 godziny szkoleniowe. 
Wszystkie trzy sesje miały miejsce w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, użyczonej nieodpłatnie przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP. Ukończyło ją 27 osób - przedstawicieli różnych instytucji 
i zawodów. Wśród nich byli pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
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Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Śląskiego Okręgu Wojskowego, 
powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych statutowo zajmujących 
się problematyką bezrobocia. 
 
Akademia Outplacementu w Katowicach realizowana była przez Instytut Szkoleniowo-
Doradczy Górniczej Agencji Pracy. Szkolenie odbywało się w dwóch sesjach 15-
17 października oraz 6-7 listopada 2004 roku, zakończone zostało konferencją 
podsumowującą 26 listopada 2004 roku w Urzędzie Marszałkowskim. Pierwsza 
trzydniowa sesja szkoleniowa odbywała się w Katowicach, druga dwudniowa sesja 
miała miejsce w Szczyrku, dzięki wsparciu finansowemu Wicemarszałka Sergiusza 
Karpińskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Konferencję 
podsumowującą otworzył prezes Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o. Pan Piotr 
Mielnicki. Kilka słów podsumowania wspólnych działań przekazała także dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Halina Misiewicz. Na koniec 
uroczystości wręczono 25 uczestnikom certyfikaty ukończenia Akademii 
Outplacementu. Od strony promocyjnej Akademię wsparło Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych z Rybnika. W trakcie realizacji Akademii o jej postępach i wynikach pisała 
lokalna prasa: Dziennik Zachodni, Trybuna Śląska, Trybuna Górnicza, na bieżąco 
informacje ukazywały się na stronie www.gap.org.pl oraz www.ngo.pl. 
 
Czwarta Akademia miała miejsce w Radomiu. Koordynatorem szkolenia była Fundacja 
Rozwoju Lubelszczyzny. Kolejne sesje odbyły się w dniach: 22-24 października oraz  
3 - 5 listopada 2004 roku. Łącznie przeprowadzono 54 godziny szkolenia, uzupełnione 
konsultacjami. Uczestnikami Akademii były osoby, które zajmują się problematyką 
rynku pracy: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. szkoleń, osoby 
pracujące w organizacjach pozarządowych, ośrodkach naukowych, ośrodkach pomocy 
rodzinie. Uczestnicy pracowali w 5 zespołach projektowych. Akademię ukończyło 30 
osób. 
 
Doradztwo 
Doradztwo realizowaliśmy poprzez bezpłatny serwis doradczy na witrynie 
www.bezrobocie.org.pl oraz poprzez granty doradcze. Od chwili ogłoszenia konkursu 
(29 października) do końca roku skorzystały z nich 4 instytucje: 
- Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych ze 
Środowiskiem "O Godne Życie" (Chełm, woj. lubelskie), 
- Fundacja Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" (Piaseczno, woj. 
mazowieckie), 
- Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Europeistyki (Radom, woj. 
mazowieckie), 
- Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" 
(Kwilicz, woj. wielkopolskie); 
W sumie sfinansowaliśmy 67 godzin doradczych. 
 
Konkurs grantowy 
29 października ogłosiliśmy również konkurs grantowy. Do końca roku przyznaliśmy 
promesy na dofinansowanie projektów 5 instytucjom: 
- Stowarzyszeniu Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" 
(Kwilicz woj. wielkopolskie)  
- Centrum Współpracy Europejskiej (Wrocław, woj. dolnośląskie)  
- Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Pracy (Wrocław, woj. dolnośląskie)  
- Stowarzyszeniu MOST (Wrocław, woj. dolnośląskie)  
- Stowarzyszeniu "Nowa Rodzina" (Wrocław, woj. dolnośląskie) 
Łączna kwota przyznanych promes: 204 830 zł. Promesy zamienione zostaną na 
umowy dotacji po uzyskaniu przez instytucje pozostałych środków na realizację 
projektów. 
 
Budżet 
W 2004 roku przychody projektu wyniosły 485 000 zł (dotacja Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności), a koszty 344 668.65 zł. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeniesiona została na rok 2005. 
 
Menadżer projektu: Ilona Gosk 
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1.2. SURDAR 
Projekt SURDAR jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, rozpoczętym 
w marcu 2002 roku przez Lancaster University Management School w koalicji z FISE, 
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Institut für 
Wirtschaftspolitik und Wirtshaftsforschung Uniwersytetu w Karlsruhe oraz Zakładem 
Badań Społeczno - Ekonomicznych GUS. Jego celem jest promowanie zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich Europy Środkowo–Wschodniej, poprzez analizę 
uwarunkowań i barier ich potencjału gospodarczego. 
 
Danych pozwalających opisać te uwarunkowania dostarczyły przeprowadzone na terenie 
Polski badania kwestionariuszowe. Ich wyniki uzupełnione zostały pogłębionymi analizami 
wybranych gmin wiejskich (case studies) oraz dostępnymi danymi statystycznymi 
opisującymi sytuację społeczno-gospodarczą polskiej wsi. Wyniki badań zostaną 
opublikowane po zakończeniu projektu (w marcu 2005 r.). Odbędą się także 2 seminaria, 
skierowane do decydentów mających wpływ na politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz 
do władz samorządowych. Publikacja przetłumaczona zostanie na język angielski, co 
pozwoli udostępnić wyniki prac zespołu także w innych krajach.   
 
FISE uczestniczyła w przygotowywaniu narzędzi badawczych do badań 
kwestionariuszowych i studiów przypadków oraz koordynowała przebieg obu 
przedsięwzięć. Świadczyliśmy także pomoc techniczną uczestnikom projektu, przede 
wszystkim w zakresie zakupu danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane ze 
spisu rolnego 2002). Obecnie, przygotowujemy się do rozpowszechniania rezultatów 
projektu (publikacja i seminaria). 

 
- Czas realizacji: marzec 2002 –   

kwiecień 2005; 
- 453 gminy uczestniczyły 

w badaniu 
kwestionariuszowym; 

- 3 studia przypadków 
- Całkowity koszt projektu: 

98 000 GBP, udział FISE ok. 
30% 

- Finansowanie: British 
Department for International 
Development 

- Lider projektu: Lancaster 
University Management School 

 
Zakup i analiza danych 
W roku 2004, po trwających ponad pół roku ustaleniach i negocjacjach z GUS udało 
się zakupić wybrane dane z Narodowego Spisu Rolnego 2002, zagregowane na 
poziomie NUTS 5. Dane te zostały przekazane naszym angielskim partnerom 
i poddane analizie. Wyniki ich pracy zostaną uwzględnione w publikacji powstałej na 
zakończenie projektu. 
 
Badanie kwestionariuszowe 
Proces przygotowywania narzędzi do badania kwestionariuszowego trwał prawie rok. 
Przeprowadzono je w listopadzie 2004 metodą  telefonicznych wywiadów CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviews), na losowo dobranej, reprezentatywnej 
próbie 403 polskich gmin. Wszystkim gminom biorącym udział w badaniu przesłano 
wcześniej kwestionariusz, tak aby mogły przygotować się do rozmowy. W związku 
z możliwością odmowy udziału w badaniu przez część respondentów, kwestionariusze 
wysłano do większej liczby gmin niż wynosiła zakładana próba badawcza. 
O zainteresowaniu samorządów projektem świadczy to, że prawie 50 gmin, którym 
przysłano zaproszenie i ankietę, a do których ostatecznie nie zadzwoniono, odesłało 
wypełnione kwestionariusze z własnej woli. W badaniach samorządów jest to rzecz 
niespotykana. Proces realizacji badania powierzono firmie SMG/KRC Millward Brown 
Company – jednej z najbardziej renomowanych jednostek zajmujących się badaniami 
społecznymi w Polsce. Została ona wybrana na podstawie konkursu ofert, w którym 
uczestniczyło 6 znanych firm badawczych.  
 
Studia przypadku 
Badania studialne objęły 3 gminy wiejskie, wyróżniające się spośród innych pod 
względem poziomu i dynamiki rozwoju, i prowadzące interesujące, warte 
rozpowszechnienia inicjatywy na rzecz rozwoju. Zostały one wybrane na podstawie 
analizy danych statystycznych opisujących sytuację gospodarczą i poziom rozwoju 
infrastrukturalnego gmin, potencjał „kapitału społecznego”, którym dysponują (dane 
o wykształceniu mieszkańców i o różnych formach partycypacji społecznej), dynamikę 
ich rozwoju gospodarczego itp. Wyniki analiz uzupełnione zostały opiniami ekspertów, 
reprezentujących 3 niezależne instytucje zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich – 
Związku Gmin Wiejskich RP, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich. Dodatkowo, decyzja o wyborze gmin oparta została na analizie 
ich położenia geograficznego, mającej na celu wybór tych gmin, które swoją 
szczególnie dobrą lub złą sytuację zawdzięczają z dużym prawdopodobieństwem 
przede wszystkim czynnikom wewnętrznym, nie „rencie położenia”. Wszystkie te 
działania podporządkowane były chęci wskazania gmin o kontrastujących trajektoriach 
rozwoju, interesujących zarówno dla praktyków, jak i osób zaangażowanych 
w dyskusję nad modelem rozwoju polskiej wsi. Znalazły się wśród nich: Wąpielsk 
(przykład problemów rozwojowych), Korycin (gmina wskazana na podstawie opinii 
ekspertów) oraz Łukowa (przykład „lokalnego sukcesu”). Od połowy roku 2004 
rozpoczęto przygotowywanie narzędzi badawczych i rekrutację zespołu osób mających 
odwiedzić wybrane społeczności. W listopadzie i grudniu zespoły zostały zapoznane 
z narzędziami badawczymi i przystąpiły do badań. Przygotowywanie raportów 
podsumowujących ich wyniki zakończono w styczniu 2005 roku. 
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Budżet projektu 
Całkowity budżet projektu wynosi 98 000 GBP, z czego na działania będące w zakresie 
obowiązków FISE przeznaczono około 30 000 GBP FISE. W 2004 roku przychody 
projektu wyniosły 179352,41 zł, a koszty 168 651,61 zł. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeniesiona została na rok 2005. 
 
Koordynator projektu: Jan Herbst 
 
 
1.3. Druga Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej 
W dniach 28 - 29 października 2004 roku, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, 
odbyła się Druga Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, zorganizowana przez CEP-CMAF ( European Standing Coference of 
Co-Operatives, Mutual Societies, Associatopns and Foundations) pod najwyższym 
patronatem Rządu Polski i Komisji Europejskiej. Celem konferencji było stworzenie 
platformy wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami ekonomii społecznej z Europy 
Wschodniej i Zachodniej, utworzenie nowych form współpracy i budowanie partnerskich 
relacji w obszarze ekonomii społecznej, określenie polityki wobec nowych członków Unii 
Europejskiej, a także ocena tego, co już zostało zrobione po konferencji w Pradze, która 
miała miejsce w 2002 roku. W konferencji wzięło udział ponad 846 osób z 32 państw. 
 
W ciągu trzech dni odbyło się 12 seminariów, fora dyskusyjne, debaty, a także została 
otwarta wioska ekonomii społecznej, w której zaprezentowały się między innymi polskie 
organizacje pozarządowe, które brały udział w konferencji.  
 
FISE włączyła się w prace Komitetu Przygotowawczego konferencji i była odpowiedzialna 
za promocję konferencji (w tym prowadzene polskiej strony konferencji: 
www.ekonomiaspoleczna.fise.org.pl) i wsparcie udziału polskich organizacji pozarządowych 
i spółdzielni pracy w Konferencji.  

 
 
- 28-29 października 2004; 
- 846 uczestników z 32 krajów; 
- 12 seminariów tematycznych; 
- dofinansowanie udziału 
w konferencji dla 39 polskich 
organizacji pozarządowych 
i 10 spółdzielni pracy; 
- powołanie Stałej Konferencji 
Ekonomii Społecznej; 
- budżet: 485 000 EUR (udział 
FISE: 7,3%) 
 

fot.: sesja otwierająca Drugą Europejska 
Konferencję Ekonomii Społecznej, 
Kraków, 28 października 2004 roku 

 
Na drodze konkursu wyłoniliśmy 39 organizacji pozarządowych i 10 spółdzielni pracy, które 
działają w obszarze ekonomii społecznej, ich uczestnictwo w konferencji zostało 
sfinansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Polityki Społecznej oraz dzięki sponsorowi 
Bernard Brunhes Polska.  
 
Dodatkowo FISE we współpracy z REVES (European Network of Cities &Regions for Social 
Economy) była współorganizatorem seminarium A5: „Stabilny rozwój lokalny: aktywizacja 
kapitału społecznego i partnerstwo władze lokalne/ekonomia społeczna”. W ramach 
seminarium odbyły się dwa spotkania, w części pierwszej odbyła się debata pt.: 
„Partnerstwo publiczno-prywatne: instrumenty rozwoju ekonomii społecznej, gospodarka 
rozwoju terytorialnego i walka przeciwko wykluczeniu społecznemu”, którą moderował 
Krzysztof Herbst. Druga część seminarium miała tytuł „Skuteczność ekonomiczna, 
skuteczność społeczna: wartości, które z partnerstwa ekonomii społecznej/władz lokalnych 
uczynią proces budowania strategii rozwoju lokalnego”, a jej moderatorem był  Giuseppe 
Carrozza z REVES.  
 
W przeddzień konferencji, 27 października odbyło się Forum „Partnerstwa pomiędzy 
ekonomią społeczną a władzami lokalnymi: wzmacnianie skuteczności lokalnego rozwoju 
społeczno-gospodarczego”, w którym udział wziął Krzysztof Herbst. Organizatorem 
spotkania był REVES.  
 
W czasie konferencji zawiązała się „inicjatywa krakowska”, której celem jest ustanowienie 
wspólnej, nieformalnej płaszczyzny łączącej instytucje ekonomii społecznej działające 
w Polsce. Pierwszą jej inicjatywą było powołanie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, 
która stanowić będzie miejsce spotkań i dyskusji polskich podmiotów ekonomii społecznej. 
Jej inicjatorami byli: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE), Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK), Mazowiecki Bank Regionalny, Krajowy Związek 
Banków Spółdzielczych (KZBS), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW), Fundacja 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP), 
Fundacja dla Polski oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP). 
 
Budżet 
Budżet całej konferencji, organizowanej przez CEP-CMAF wyniósł 485 000 euro (około 
1 970 000 zł).  
Udział FISE w budżecie konferencji: 144 111,40 zł (7,3%), na co składało się: 

- CECOP (European Confederation of Workers’ Co-operatives, Social Cooperatives 
and Participative Enterprises; główny współorganizator Konferencji): 15 611,40 zł; 

- Dotacja Ministerstwa Polityki Społecznej:122 500,00 zł 
- Darowizna Bernard Brunhes Polska: 7 000,00 zł 

 
Koordynatorki projektu: Magdalena Bober, Natasha Humphrey, Anna Sienicka 
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1.4. Letni staż – Kętrzyn 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zrealizowała wakacyjny projekt "Letni 
staż - Kętrzyn", w którym uczestniczyli młodzi ludzie w wieku 14-15 lat z Kętrzyna 
i okolic (województwo warmińsko-mazurskie). 
 
Osiemnaścioro gimnazjalistów wzięło udział w dwutygodniowym stażu 
w organizacjach, firmach i instytucjach związanych z turystyką, były to: lokalne 
muzeum historyczne, zamek, hotele, pensjonaty, a także gospodarstwa 
agroturystyczne, lotnisko Wilamowo oraz muzeum Wilczy Szaniec. 
 
Dzięki programowi młodzi ludzie mogli kształtować praktyczne umiejętności potrzebne 
w pracy oraz zdobyć wiedzę o własnym regionie. 
 
Program został zrealizowany we współpracy Centrum Informacji Turystycznej 
w Kętrzynie oraz Urzędem Miasta w Kętrzynie. 
 
Budżet  
Budżet projektu: 1 829,84 zł, czego 1 500 zł sfinansowane zostało przez sponsorów: 
[>] MTI Furninova, 
[>] Philips Polska, 
[>] Fundacja "Kobiety Polskie" w USA,  
a 329,84 zł ze środków własnych FISE. 
Wszyscy realizatorzy projektu pracowali wolontarystycznie. 
 
Koordynatorka projektu: Nathasha Humphrey 
 
 
 
1.5. Zintegrowany Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar 
Przemocy „Od NowA” 
 
W grudniu 2004 roku rozpoczął się projekt "Zintegrowany Systemu Aktywizacji 
Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar Przemocy "Od Nowa", w którym FISE występuje 
w roli partnera organizacji prowadzącej projekt - Stowarzyszenia OPTA. Projekt jest 
finansowany przez PARP w ramach Programu Phare 2002 - Integracja Społeczna 
i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem dla osób prawnych nie działających dla 
zysku. 
 
Beneficjentami projektu będzie 170 bezrobotnych kobiet z Powiatu Piaseczyńskiego, 
Pruszkowskiego oraz z Warszawy. 
 
Celem projektu jest: 
[>] aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet - ofiar przemocy, korzystających pomocy 

społecznej lub/i trwale bezrobotnych, jako sposób na wyjście ze stanu bezradności 
i poczucia braku perspektyw życiowych; 

[>] utworzenie modelowego, zintegrowanego systemu współpracy organizacji 
pozarządowych działających obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej, a także 
jednostek samorządowych oraz służb interwencyjnych  i pierwszego kontaktu. 

 
Działania projektowe: 
[>] akcja informacyjno-edukacyjna, 
[>] szkolenie "Pierwsza pomoc psychologiczna", 
[>] szkolenie dla realizatorek projektu z zakresu prawnych i psychologicznych 

aspektów przemocy, 
[>] uruchomienie i prowadzenie linii telefonicznej, 
[>] opieka tutorska, 
[>] porady prawne i obywatelskie, 
[>] konsultacje psychologiczne, 
[>] utworzenie grup wsparcia, 
[>] treningi motywująco-aktywizujące, 
[>] doradztwo zawodowe, 
[>] szkolenie Spadochron, 
[>] trening Wirtualna Firma. 
 
Projekt realizowany będzie do lipca 2005 roku. 
 
Budżet  
Budżet projektu: 296 421 PLN, w tym finansowanie Programu Phare 2002: 90%, pozostałe 
środki – wkład własny partnerów. Udział FISE w budżecie: 17%. 
W roku 2004 nie było jeszcze wpływów ani kosztów związanych z projektem. 
 
Koordynatorka projektu: Anna Sienicka 
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Letni staż – Kętrzyn
 
- czas realizacji: lipiec-wrzesień 
2004; 
- staże letnie dla 18. 
gimnazjalistów; 
- budżet: 1 829,84 zł 
 

 
fot.: praca przygotowana na 
podsumowanie projektu przez jedna z 
uczestniczek staży 
 
 
- czas realizacji: grudzień 2004 
- lipiec 2005; 
- 170 kobiet objętych 
programem; 
- budżet: 296 421 PLN (udział 
FISE: 17%) 



 
2. Projekty na Wschodzie 
 
Projekty na Wschodzie w 2004 roku koncentrowały się głównie na Ukrainie. W lecie 
zakończyliśmy realizację pięcioletniego projektu „Akademia Rozwoju Lokalnego” 
i podjęliśmy działania na rzecz absolwentów Akademii. 
 
 
 
2.1. Akademia Rozwoju Lokalnego ARL 
Celem Akademii była aktywizacja społeczności małych i średnich miast Ukrainy poprzez 
pracę z lokalnymi liderami reprezentującymi władzę, biznes i organizacje pozarządowe. 
Celem praktycznym było przygotowanie i wdrożenie w miastach uczestniczących 
w Akademii projektów rozwoju lokalnego, bazujących na inicjatywach obywateli, z udziałem 
wszystkich wymienionych środowisk. 
 
Akademia Rozwoju Lokalnego miała na celu przygotowanie lokalnych liderów do 
wprowadzenia zmian - czyli innowacji - do bieżącego funkcjonowania społeczności 
lokalnych. Dlatego też, oprócz przekazywania wiedzy, celem ARL było wyposażenie 
uczestników w umiejętności, wartości i kontakty, umożliwiające podejmowanie w ich 
własnych miejscowościach znaczących działań o charakterze prorozwojowym. 
 
Od 1999 roku do 2004 roku zrealizowaliśmy łącznie 4 cykle Akademii, w których 
uczestniczyło 31 zespołów, 17 z nich z sukcesem wdrożyło projekty rozwoju lokalnego. 
 
Od 2003 roku rozpoczął się proces przekazywania Akademii ukraińskiemu partnerowi: 
Instytutowi Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego, przy Państwowym 
Uniwersytecie w Użgorodzie. W 2004 roku zakończony został IV cykl szkoleniowy, 
realizowany wraz z tym partnerem. Uroczyste przekazanie Akademii partnerowi odbyło się 
podczas konferencji "Get Together".  
 
IV cykl Akademii Rozwoju Lokalnego 
W pierwszej sesji cyklu (25 stycznia – 13 lutego 2004 roku) wzięło udział 6 grup, wybranych 
podczas sesji rekrutacyjnej, która odbyła się w Użhgorodzie (Ukraina) w grudniu 2003 roku. 
Grupy pochodziły z następujących miejscowości: Berdiańsk (oblast zaporizha), Brody 
(oblast lwowska), Kałusz (oblast iwano-frankiwska), Komsomolsk (oblast połtawska), Pisocin 
(oblast charkowska), Storozhnica (oblast zakarpacka). Zajęcia w pierwszym tygodniu 
realizowane  były w Lublinie, w drugim tygodniu odbyły się staże w: Biłgoraju, Dukli, Krośnie, 
Lesku. Trzeci, ostatni tydzień szkoleń miał miejsce w Przemyślu.  
Sesja ta służyła poznaniu zagadnień rozwoju lokalnego oraz wprowadzała w cztery obszary 
tematyczne Akademii: 
[>] poprawę jakości usług komunalnych, 
[>] instrumenty wspierania przedsiębiorczości, 
[>] turystykę, dziedzictwo a rozwój lokalny, 
[>] inicjatywy obywatelskie jako instrument rozwoju lokalnego. 
Staże odbywały się w gminach i miały zilustrować zajęcia teoretyczne. 
 
Druga sesja (14-28 kwietnia 2004) służyła przygotowaniu konkretnych projektów. Zajęcia 
odbywały się w Nidzicy, natomiast staże w Kościerzynie, Pucku, Suwałkach, Radomiu 
i Nidzicy. Po pierwszym tygodniu wykładów, zespoły odbywały staże w instytucjach, które 
mogły się podzielić doświadczeniami w realizacji podobnych projektów (samorządy, 
organizacje pozarządowe, organizacje turystyczne itp.). W ostatnim tygodniu zajęć 
koncentrowaliśmy się na opracowaniu metodą log frame projektów.  
Sesja zakończyła się prezentacją projektów studentów ARL i ich obroną.  
Ukraińscy studenci przygotowali następujące projekty: 
[>] Berdiańsk: "Informacja i partnerstwo sukcesem zielonej turystyki na półwyspie Kosa". 
[>] Brody: "Nasze pieniądze - na nasz budynek. Wspólnota mieszkańców budynku "Źródło" 
w mieście Brody". 
[>] Komsomolsk: "Stworzenie funduszu poręczeń kredytowych". 
[>] Pisoczin: "Stworzenie mechanizmu rozwoju lokalnego w Pisoczinie". 
[>] Storozhnica: "Turystyka wiejska - sposób aktywizacji życia wiejskiego na Zakarpaciu." 
Komisja oceniająca w składzie: Krzysztof Herbst (FISE), Krzysztof Margol (Fundacja NIDA) 
Sylwia Sobiepan (Fundacja im. Batorego) wyróżniła projekty miast Brody, Komsomolsk, 
Storozhnica, jednocześnie przyznając im nagrody pieniężne. 
 
Konferencja "Get Together" 
Ewaluację całego projektu stanowiła konferencja "Get Together", (23-24 lipca 2004, Kijów) 
zamykająca polski etap projektu Akademia Rozwoju Lokalnego (ARL). 
W konferencji uczestniczyli absolwenci Akademii, jak i przedstawiciele polskich i ukraińskich 
organizacji pozarządowych, w sumie obecnych było ponad 100 osób.  
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- czas realizacji 1999 – 2004; 
- 103 studentów 30 miast 
ukraińskich; 
- 4 cykle szkoleniowe; 
- 17 zrealizowanych projektów 
rozwoju lokalnego; 
- konferencja dla około 100 
osób; 
- budżet projektu: 2 236 000 zł, 
(udział FISE: 90%);  
- sponsorzy: Ambasada 
Kanady, Ambasada Wielkiej 
Brytanii, Bank Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, 
Charles Steward Mott 
Foundation, Comité Catholique 
Contre la Faim et Pour Le 
Développement (CCFD), Ford 
Foundation, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Fundacja 
Wiedzieć Jak, Inicjatywa 
Współpracy Polsko - 
Amerykańsko - Ukraińskiej 
(PAUCI), Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. 
 

 
fot.: rozdanie dyplomów ukończenia 
Akademii, Kijów, 24 lipca 2004 roku



W czasie konferencji Akademia została oficjalnie przekazana naszemu ukraińskiemu 
partnerowi - Instytutowi Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego, przy Państwowym 
Uniwersytecie w Użgorodzie, który reprezentował Pan Nykola Palinchak. Przedstawił On 
strategię kontynuacji Akademii na Ukrainie. 
W programie konferencji znalazły się dyskusje panelowe na tematy roli liderów lokalnych 
w rozwoju lokalnym Ukrainy, instrumentów wspierania przedsiębiorczości, inicjatyw 
obywatelskich, turystyki, poprawy jakości usług komunalnych. 
 
W wystąpieniach udział wzięli: Andrij Bolkun (Lwowska Oblastna Rada), Krzysztof Herbst 
(FISE), Wojciech Jagielski (Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości), 
Agnieszka Korniejenko (Polska Fundacja Wiedzieć Jak), Wojciech Marchlewski, Krzysztof 
Margol (Fundacja NIDA), Francois Rossier (International Investment and Development 
Company), Henryk Wujec (Fundacja dla Polski). W konferencji wziął udział także Mikołaj 
Oniszczuk, przedstawiciel Ambasady RP w Kijowie. 
 
Absolwenci Akademii przedstawili realizowane przez siebie projekty, które powstały 
w trakcie Akademii bądź jako jej rezultat. Obok prezentacji multimedialnych na forum 
konferencji, obejrzeć można było ekspozycje poświęcone projektom. Obok podsumowania 
Akademii uczestnicy konferencji mieli możliwość przedyskutowania przyszłych projektów, 
nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami. 
 

 
2.1. Projekty post ARL 
W ramach kontynuacji pracy nad jednym z obszarów tematycznych ARL – instrumenty 
wspierania przedsiębiorczości, w dniach 9-16 grudnia 2004 roku w partnerstwie 
z ukraińskim partnerem Civic Space Portal, zrealizowany został projekt „Praktyczne aspekty 
funkcjonowania finansowych narzędzi wspierania małej i średniej przedsiębiorczości", 
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
 
Celem projektu było wsparcie ukraińskich organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 
działających w małych i średnich miastach Ukrainy, w tworzeniu funduszy wspierania 
przedsiębiorczości poprzez: 
[>] podniesienie kompetencji osób zainteresowanych prowadzeniem funduszy, 
[>] upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia funduszy 

wspierania przedsiębiorczości, 
[>] promocja funduszy wspierania przedsiębiorczości na Ukrainie. 
 
W ramach projektu odbyły się szkolenia i staże, dotyczące najważniejszych, praktycznych 
aspektów funkcjonowania funduszy wspierania przedsiębiorczości. Czterodniowe staże były 
przeprowadzone w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz w Bieszczadzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego. 
  
W projekcie uczestniczyło 9 przedstawicieli instytucji zajmujących się wspieraniem małej 
i średniej przedsiębiorczości z następujących miast: Iwano-Frankowsk (oblast iwano-
frankiwska), Łuck (oblast wołyńska), Miżhiria (oblast zakarpacka), Nikopol (oblast 
dniepropietrowska), Sokal (oblast lwowska), Pryłuki (oblast czerniwska), Czerniwcy (oblast 
czerniwska), Bierieżani (oblast ternopilska), Sławutycz (oblast kijowska). 
 
Budżet 
W 2004 roku przychody projektu wyniosły 400 899 zł, i składały się na nie dotacje: 
- Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI) : 31 524  zł 
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 39 980 zł.  
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Ponadto z dotacji Fundacji Charlesa Motta z 2003 roku w wysokości  384 440 zł na rok 2004 
przeniesiono 328 879 zł. 
Koszty projektu wyniosły 400 899,70 zł 
 
Koordynator projektu: Anna Sienicka 
 
 
 
3. Wizyty studyjne 
 
Od 1997 realizujemy wizyty studyjne/staże dedykowane specjalistom, samorządowcom, 
pracownikom administracji i organizacji pozarządowych. 
 
Podczas wizyt nasi goście mają okazję zapoznać się z wybranymi przykładami, 
ilustrującymi polskie metody rozwiązywania różnorodnych problemów. Mogą 
przedyskutować interesujące ich zagadnienia z przedstawicielami administracji 
szczebla centralnego i samorządowego, organizacji pozarządowych i biznesu. 
 
W 2004 roku zrealizowaliśmy jedna wizytę. 
 
 
Wizyta Studyjna dla Młodych Profesjonalistów  
Wizyta Studyjna dla Młodych Profesjonalistów była zrealizowana między 4 a 15 
lipca, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA – 
Przemiany w Regionie, prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Jej 
celem było zaznajomienie dziesięciu młodych pracowników administracji Białorusi, 
Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego ze strukturą i praktyką działania polskich 
organów administracji terenowej.  
 
Uczestnicy odwiedzili Urzędy Gmin w Kętrzynie oraz w Grajewie. Zapoznali się także 
z pracą podległych im jednostek, tj. ośrodkami pomocy społecznej, centrami 
informacji turystycznej, gminnymi ośrodkami informacji. W ramach prezentacji 
współpracy lokalnych władz z sektorem przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych 
odwiedzili m.in. Mlekpol (producenta mleka „Łaciate”), grajewski SWISON 
(Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych), a także Biebrzański Park Narodowy. Wizyta w Związku Gmin 
„Barcja” stanowiła przykład wewnętrznej współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Wizyty studyjne 
- 10 wizyt studyjnych od 1997 
roku; 
- 157 beneficjentów z 5 krajów: 
Albanii, Białorusi, Chorwacji 
Rosji, Ukrainy; 
- Budżet ponad 980 000 zł; 
finansowanie: DFID, Bank 
Światowy, TACIS, PAFW, 
USAID 
 
 
 
Wizyta Studyjna dla Młodych 
Profesjonalistów 
- czas realizacji: lipiec 2004; 
- 10 uczestników; 
- w rezultacie powstały trzy 
międzynarodowe projekty; 
- budżet projektu: 30 800 zł; 
 

 
 
fot.: uczestnicy „Wizyty Studyjnej dla 
Młodych Profesjonalistów” 

 
W rezultacie wizyty beneficjenci poznali polski system administracji, zawarli nowe 
znajomości, oraz nawiązali współpracę w celu opracowania wspólnych projektów. 
Pod koniec 2004 roku uczestnicy opracowywali trzy projekty wraz z odwiedzonymi 
w czasie wizyty instytucjami, tj. wymiana brzeskiej i grajewskiej młodzieży, 
organizacja stażu lwowskich urzędników w Polsce, staż urzędników Komsomolska 
w Kętrzynie poświęcony zagadnieniom ekonomicznym w działalności miasta. 
 
Budżet 
Budżet projektu wyniósł 30 800 zł, i składały się na nie: 
- Dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji (Program RITA Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności): 27 000 zł; 
- praca wolontarystyczna partnerów projektu: 2 000 zł; 
- wkład własny FISE: 1 800 zł 
 
Koordynator projektu: Grzegorz Assbury 
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4. Szkoła Przedsiębiorczości FISE 
 
FISE od 4 maja 1994 r. prowadzi placówkę edukacyjną pod nazwą Szkoła 
Przedsiębiorczości, która została zarejestrowana w Ewidencji Szkół i Placówek 
Niepublicznych, prowadzonej przez Powiat Warszawski, pod numerem 212 K. Od początku 
swojej działalności statutowej pomaga osobom poszukującym pracy w wejściu lub powrocie 
na rynek pracy poprzez szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym między 
innymi szkolenia uczące asertywności, komunikacji interpersonalnej, motywacji, szkolenia 
pomagające w zakładaniu własnej firmy, aż po kompleksową pomoc w rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej. Bogata oferta szkoleniowa była realizowana we wszystkich 
Regionalnych Agencjach Inicjatyw Lokalnych FISE (istniejących do 2000 roku) i miała za 
zadanie uczyć przedsiębiorczości, rozumianej szeroko jako umiejętność odnalezienia się w 
zmieniających się bardzo szybko realiach rynkowych.  
 
Od 2002 roku duży nacisk został położony na podnoszenie kwalifikacji pracowników 
Instytucji Rynku Pracy: Urzędów Pracy, Biur Karier, GOPS, MOPS, Szkolnych Ośrodków 
Kariery (SZOK), Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, lokalnych animatorów 
i liderów, którzy bezpośrednio w swojej pracy mają kontakt z bezrobotnymi. Na dzień 
dzisiejszy Szkoła Przedsiębiorczości FISE oferuje pakiet szkoleniowy obejmujący szkolenia 
trenerskie oraz szkolenia merytoryczne - od pierwszego kontaktu z klientem, do 
poprowadzenia go przez proces zakładania własnej firmy.  
 
W minionym 2004 roku organizowane były następujące szkolenia: 
 
 
 
4.1. Szkolenie „Psychologia wsparcia - motywacji” 
Celem szkolenia, obejmującego 24 godziny (3 dni) jest rozwijanie umiejętności pomagania 
w odzyskiwaniu równowagi psychicznej osobom bezrobotnym lub potencjalnie zagrożonym 
bezrobociem, absolwentom poszukującym zajęcia oraz doskonalenie poradnictwa 
w zakresie motywowania ludzi do twórczego i przedsiębiorczego radzenia sobie na rynku 
pracy. Istotnym elementem kursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, 
będąca inspiracją dla rozwoju ich warsztatu zawodowego i zapobiegająca wypaleniu 
zawodowemu. 

Szkoła 
Przedsiębiorczości 
FISE 
 
- istnieje od 1994 roku; 
- posiada wpis do Ewidencji 
Szkół i Placówek 
Niepublicznych nr 212K; 
- od początku istnienia szkoły 
przeszkolono 12 440 osób, w 
tym 6 264 bezrobotnych i 
6 176 specjalistów rynku pracy; 
- 28 213 porad dla osób 
bezrobotnych i 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą; 
- na stałe współpracuje 
z 10. trenerami. 
 

 
fot.: szkolenie na trenerów 
„Spadochronu” 

 
W 2004 roku odbyły się 3 szkolenia, w których udział wzięło 37 osób. 
 
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart 33): 

- Zatrudnienie: osoby pracujące – 97%, studenci – 3%; 
- Płeć: kobiety – 91%, mężczyźni – 9%; 
- Wiek: do 24 lat – 3%, 24-30 lat – 40%, 30-40 lat – 45%, 40-50 lat – 12%; 
- Wykształcenie: wyższe – 94%, średnie techniczne – 6%. 

 
Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 37),  
 
 wcale trochę średnio bardzo 
W jakim stopniu kurs był interesujący?   19% 81% 
W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna?   27% 73% 
W jakim stopniu podobały Ci się zastosowane ćwiczenia?  2% 14% 84% 
W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia zajęć?  2% 16% 82% 
 
 
 
4.2. Szkolenie na trenerów  
Celem tego trzydniowego (24 godziny) szkolenia jest poznanie podstawowych zasad 
związanych z przygotowaniem i poprowadzeniem zajęć (warsztatów, szkoleń) dla różnych 
grup odbiorców. Obejmuje zagadnienia związane ze specyfiką nauczania ludzi dorosłych, 
badaniem potrzeb szkoleniowych, formułowaniem celów programu szkoleniowego, 
przygotowaniem sesji szkoleniowej, pracy z grupą, tworzeniem wizerunku trenera oraz 
zagadnienia związane z organizacją szkolenia. 
 
W 2004 roku odbyły się 3 szkolenia dla 47 osób. 
 
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart 43): 

- Zatrudnienie: osoby pracujące – 90%, przedsiębiorcy – 2%, bezrobotni – 2%, 
studenci – 2%, inni – 4%; 

- Płeć: kobiety – 88%, mężczyźni – 12%; 
- Wiek: do 24 lat – 5%, 24-30 lat – 37%, 30-40 lat – 33%, 40-50 lat – 21%; powyżej 

50 lat – 4%; 
- Wykształcenie: wyższe – 82%, pomaturalne – 4%, średnie ogólne – 4%, inne – 

2%. 
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Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 47),  
 
 wcale trochę średnio bardzo 
W jakim stopniu kurs był interesujący?  4% 26% 70% 
W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? 2% 6% 26% 66% 
W jakim stopniu podobały Ci się zastosowane ćwiczenia? 2% 6% 26% 66% 
W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia zajęć? 2% 13% 13% 72% 
 
 
 
4.3. Szkolenie „Spadochron” 
FISE prowadzi pięciodniowe szkolenia (36 godzin) na trenerów szkolenia Spadochron, 
którego celem jest przygotowanie trenerów do prowadzenia szkolenia Spadochron, 
aktywizującego programu skierowanego do osób, poszukujących pracy, zmieniających 
zawód, przekwalifikowujących się.  
 
W 2004 roku zrealizowaliśmy 6 szkoleń, w których udział wzięło 122 osób. 
 
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart 119) : 

- Zatrudnienie: osoby pracujące – 82%, przedsiębiorcy – 14%, bezrobotni – 1%, 
studenci – 2%, inni – 1%; 

- Płeć: kobiety – 85%, mężczyźni – 15%; 
- Wiek: do 24 lat – 6%, 24-30 lat – 46%, 30-40 lat – 34%, 40-50 lat – 10%; powyżej 

50 lat – 4%; 
- Wykształcenie: wyższe – 92%, pomaturalne – 1%, średnie ogólne – 3%, średnie 

techniczne – 2%, inne – 2%. 
 
Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (na podstawie 122 ankiet):  
 
 wcale trochę średnio bardzo 
W jakim stopniu kurs był interesujący?  2% 32% 66% 
W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna?  5% 30% 65% 
W jakim stopniu podobały Ci się zastosowane ćwiczenia?  2% 32% 66% 
W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia zajęć?  2% 19% 79% 
 
 
Łącznie w 2004 roku przeszkoliliśmy 206 osoby, z następujących instytucji: 

Biura Karier
8%

Zakłady Doskonalenia 
Zawodowego

5%

Firmy Szkoleniowe
2%

Powiatowe Urzedy Pracy
47%

Wojewódzkie Urzędy Pracy
10%

Inne Instytucje Rynku Pracy
14%

Urzędy Gmin
4%

Organizacje Pozarządowe
10%

Większość szkoleń przeprowadzona była w Ośrodku Misyjnym Księży Pallotynów 
w Konstancinie – Jeziornej. Na prośbę Zakładu Doskonalenia Zawodowego ze Słupska, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Poznania i Biura Karier z Torunia szkolenie na trenerów 
„Spadochron” odbyło się w tych miastach, a także w Iwoniczu Zdroju. Dodatkowo w Słupsku 
przeprowadziliśmy szkolenie z psychologii wsparcia-motywacji. 
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Szkolenia realizowane przez licencjonowanych trenerów programu „Spadochron” 
Wyszkoleni przez FISE trenerzy programu „Spadochron” w 2004 roku przeprowadzili 
36 szkoleń dla poszukujących pracy, w których udział wzięło 465 osób.  
 
Dane o uczestnikach na podstawie kart informacyjnych:  

Bezrobotni
55%

Studenci
33%

Pracow nicy
5%

Uczniow ie
4%

Inni
3%

 
Kursy organizowane były przez: 
1. Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, filia w Ełku; 
2. Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach; 
3. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; 
4. Akademię Ekonomiczną w Krakowie; 
5. Biuro Karier Politechniki Krakowskiej; 
6. Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach; 
7. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, oddział zamiejscowy w Lesznie; 
8. Urząd Pracy Miasta Społecznego Warszawy; 
9. Biuro Promocji Zawodowej Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
10. Prywatne Centrum Edukacji Ustawicznej w Słupsku; 
11. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach; 
12. Agencję Oświatową „ORBILIUSZ II”; 
13. Powiatowy Urząd w Kościanie; 
14. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Usynów m. st. Warszawy; 
15. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu; 
16. Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie; 
17. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; 
18. Wyższą Szkołę Humanistyczna w Szczecinie; 
19. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie; 
20. Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupsku; 
21. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; 
22. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi. 
 
Budżet 
Przychody FISE z tytułu prowadzenia Szkoły Przedsiębiorczości wyniosły w 2004 roku 
158 480,62 zł (wpłaty uczestników szkoleń, sprzedaż materiałów szkoleniowych), 
a koszty 139 336,70 zł. 
 
Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości FISE: Magdalena Bober 
 
 
 
5. Analiza statystyczna na temat zróżnicowania poziomu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej w Polsce 
 
Na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego z dn. 
15 czerwca 2004 roku FISE przygotowała analizę statystyczną na temat zróżnicowania 
poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce oraz czynników 
związanych z tym zróżnicowaniem. Analizę przeprowadzono na podstawie danych 
GUS BDR 1994-2002, na poziomie gmin. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji gmin 
wiejskich. Wśród problemów istotnych z punktu widzenia dyskusji nad rozwojem 
edukacji przedszkolnej zwrócono uwagę przede wszystkim na różnice 
w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego oraz  w dostępie do przedszkoli. 
 
Analiza została przygotowana w formie prezentacji multimedialnej. Spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mediów (artykuły w Przekroju, Gazecie Wyborczej, piśmie 
samorządowym „Wspólnota”). 
 
Analizę przygotował Jan Herbst 
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B. Udział w życiu trzeciego sektora 
 
FISE jest członkiem następujących organizacji oraz komitetów: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którego celem jest 
promowanie polskiego trzeciego sektora wśród instytucji i pozarządowych organizacji 
europejskich oraz integracja polskich organizacji pozarządowych z europejskimi 
sieciami organizacji pozarządowych.  
 
 
„Grupy Zagranica”, działającej na rzecz: wspierania wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi poza granicami kraju, 
rozwijania współpracy z administracją publiczną, nawiązywania współpracy i kontaktów 
z organizacjami z innych krajów oraz z instytucjami Unii Europejskiej.  
 
 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, istniejącej od 6 grudnia 2003 
roku. Zasadą naczelną Federacji jest troska o dobro demokracji w Polsce oraz rozwój 
ruchu obywatelskiego, o dalszy i szybszy proces jego samoorganizacji i federalizacji. 
Jej celem jest kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji 
pozarządowych, budowanie ich rzetelnego wizerunku, bycie jednym z rzeczników 
sektora, wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych, opiniowanie 
prawodawstwa oraz bycie inicjatorem zmian legislacyjnych. 
 
 
Związku Biur Porad Obywatelskich, który działa od kwietnia 1998 roku. Rolą ZBPO jest 
merytoryczne i organizacyjne wspieranie Biur Porad Obywatelskich (BPO), 
działających w naszej sieci. Obywatele potrzebują rzetelnej informacji, podanej 
w sposób jasny, prosty i przystępny, aby mogli w pełni korzystać z przysługujących im 
praw i podejmować nałożone na nich obowiązki. Taką informację mogą bezpłatnie 
uzyskać właśnie w Biurach Porad Obywatelskich. Obecnie w sieci ZBPO zrzeszone są 
32 organizacje. Spośród nich 27 organizacji prowadzi już Biuro i przyjmuje klientów, 
natomiast 5 przygotowuje się do otwarcia BPO. 
 
 
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych  
Powstało w 1996 r. Członkami tej organizacji są osoby posiadające teoretyczną 
i praktyczną wiedzę w dziedzinie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz znające 
zagadnienia dotyczące tworzenia i obsługi funduszy poręczeń kredytów i pożyczek. 
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są instytucje finansowe i organizacje 
wspierające rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 
 
 
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - pierwsze ogólnopolskie porozumienie 
organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW 
współdziałają na rzecz przygotowania polskiej wsi do funkcjonowania w ramach Unii 
Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w 
procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów 
wiejskich. 
 
 
C. Sprawozdanie finansowe za rok 2004 
 
FISE nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Przychody uzyskane w 2004 roku:  
Przychody:  1 313 350,76 zł 
w tym:  

dotacje:         1 119 084,74 zł 
odpłatne świadczenia:  175 086,20 zł 
odsetki uzyskane:  1849,20 zł 
dodatnie różnice kursowe :  9 224,06 zł 
rozwiązane odpisy aktualizujące:  5 659,40 zł 
dotacja z Urzędu Pracy:  1 784,19 zł 
zaokrąglenia, inne:  662,35 zł 
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Koszty poniesione w 2004 roku: 
Koszty:                                                                           1 272 728,74 zł 
w tym: 

koszty administracyjne:      25982,84 zł 
koszty działań statutowych:                                  1 219 139,63 zł 
różnice kursowe:  19 990,83 zł 
odsetki zapłacone:  778,78 zł 
opłata od otrzymanej pożyczki:  200,00 zł 
odpis aktualizujący należności:  6 500,00 zł 
spisane należności, zaokrąglenia:  137,66 zł 

 
 
Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2004 roku: 
      zł brutto 
Umowy o pracę   142 836,00 zł 
z tego: 
 wynagrodzenie  142 836,00 zł 
 premie  0,00 zł 
 
Umowy cywilno-prawne  156 585,26 zł 
 
Wynagrodzenie (umowy o pracę) wypłacone  
członkom zarządu  58 464,00 zł 
 
 
Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 6 osób. W tym: 
Prezesa Zarządu, Wice Prezesa Zarządu, dwóch specjalistów ds. projektów, specjalistę ds. 
prawnych, sekretarkę.  
 
Wartość aktywów i pasywów  406 740,56 zł 
 
Zobowiązania:  80 310,04 zł 
 z tego: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych  3 516,85 zł 
- podatek dochodowy od osób prawnych  0,00 zł 
- zobowiązania ZUS  7 721,59 zł 
- pozostałe zobowiązania  0,00 zł 

 
 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-4 
i PIT-8A podatek od osób fizycznych, ZUS, VAT-7. 
 
Podatek VAT został rozliczony za rok 2004 według okresów miesięcznych. Wykazana 
należność zgodna jest z deklaracją oraz została rozliczona. Pozostałe należności 
rozliczane są na bieżąco. 
 
 
W 2004 roku pożyczki nie były udzielane. 
 
 
FISE założyło lokaty w wysokości 122 518,51 zł na subkoncie rachunku bankowego 
banku BISE. Na rachunkach bankowych łącznie z lokatami na koniec grudnia 2004 r. 
ulokowane były środki pieniężne o łącznej wartości  295 972,71 zł. 
 
 
W 2004 roku FISE posiadało następujące udziały, akcje: 
 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:  100 000,00 zł 
 Bank Żywności SAS:  100,00 zł 
 Fundacja Rozwoju NIDA:  2 000,00 zł 

  Razem: 102 100,00 zł 
 
W 2004 roku FISE nie nabyła żadnych nieruchomości ani środków trwałych.  
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