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Wstęp
Rok 2005 był rokiem przełomowym dla Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie funkcji Administratora
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju realizującego projekt „W poszukiwaniu
polskiego modelu ekonomii społecznej”, finansowanego z IW EQUAL.
Otworzyło to FISE nowe moŜliwości, umocniło jej nową pozycję managera
duŜych projektów, budowaną od 2004 roku poprzez realizację programu
„Bezrobocie – co robić?”. W związku z tym, a takŜe ze względu na wzrost
budŜetu oraz wzrost wymagań formalnych stawianych przez instytucje
grantodawcze, przyspieszyliśmy prace nad systemem zarządzania fundacją.
Początek zmian organizacyjnych wewnątrz FISE oznaczał wzrost liczby
pracowników, zmianę lokalu, wzmoŜone prace nad dostosowaniem systemu
zarządzania do nowych wymogów, którego jednym z rezultatów jest
wdroŜony system zarządzania jakością ISO.

A. Opis Fundacji
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. Z wymienionych, obecnie czynnie działają w organach FISE
Krzysztof Herbst (Zarząd) i Piotr Topiński (Rada).

Adres:
00-630 Warszawa
ul. Polna 24/7

Terenem działania FISE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

T: (+48) 22 875 07 68-69
F: (+48) 22 825 70 76

Dla właściwego realizowania celów statutowych FISE moŜe prowadzić
działalność takŜe poza granicami RP.
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

e-mai: fise@fise.org.pl
http: www.fise.org.pl
Numer w KRS: 0000026197;
data wpisu: 7 sierpnia 2001 roku
REGON: 002177620

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 teŜ zmieniającym zakres
swojego działania;
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NIP: 525-10-07-953
Zarząd FISE:
Ilona Gosk, Prezes;
Krzysztof Herbst, Wiceprezes
Anna Senicka, Członek
Rada Programowa FISE:
Michał Boni, Przewodniczący;
Piotr Topiński,
Wiceprzewodniczący;
Teresa Ogrodzińska, Sekretarz;
Andrzej Lubiatowski;
Henryk Wujec.

b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym
zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim
organizacjom;
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 wyŜej
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;
i) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące
pracy lub teŜ 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 inŜ. nauk rolniczych, publicysta, autor kilku ksiąŜek, animator wielu
inicjatyw społeczno-ekonomicznych na terenie całej Polski, Fundator i do
2004 roku członek Rady Fundacji „Idealna Gmina", Fundator i Wiceprezes
śywieckiej 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.
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Henryk Wujec - wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii
Wolności, poseł na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałoŜyciel 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, współzałoŜyciel 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: 05-402 Otwock, ul. Jasna 27).
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.
WspółzałoŜyciel wielu organizacji pozarządowych. (Adres zamieszkania: 04305 Warszawa, ul. śółkiewskiego 31).
Członek Zarządu, Anna Sienicka – prawniczka, w FISE od listopada 2002
roku. (Adres zamieszkania: 01-503 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 37/44).

B. Działania statutowe
Główne działania FISE w 2005 roku koncentrowały się na rozwoju usług
rynku zatrudnienia (Program „Bezrobocie - co robić?”, Szkoła
Przedsiębiorczości FISE, Projekt Od Nowa, projekt „Firma Wirtualna”) oraz
na rozwoju instrumentów ekonomii społecznej w Polsce (Projekt eS,
działania nieformalnej platformy SKES, Partnerstwo dla aktywizacji
zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej). Ponadto
kontynuowaliśmy projekt SURDAR.

- czas realizacji: marzec 2004
– grudzień 2006;
- ogólnopolska konferencja dla
227 osób;
- 7 seminariów dla 414 osób;
- 26 przeszkolonych
specjalistów outplacementu;
- 7 szkoleń „Akademia
Outplacementu” dla
184 specjalistów rynku
pracy;
- 9 przyznanych dotacji na
łączną kwotę 326 tys. zł
(łączna kwota dotowanych
projektów: 2 605 tyś zł);
liczba osób objętych
wsparciem: 761; liczba osób,
które podniosły swoją
zatrudnialność: 624; liczba
osób, które zyskały
zatrudnienie: 214, czyli 28%
beneficjentów;
- zrealizowanych 12 grantów
doradczych (łącznie 192
godziny doradztwa)
- serwis doradczy na witrynie
www.bezrobocie.org.pl;
- budŜet: 1 399 001 zł
- finansowanie: PolskoAmerykańska Fundacja
Wolności

1. Rozwój usług zatrudnienia
1.1. Bezrobocie  co robić
Koordynator projektu: Magdalena Huszcza
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 programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług
zatrudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności
organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.
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fot.: konferencja „Bezrobocie – co
robić? Rola organizacji pozarządowych
na rynku usług pracy”, Warszawa,
12 grudnia 2005 roku

W 2005 roku cele te zrealizowano poprzez:
- Organizację trzech edycji Akademii Outplacementu;
- Doradztwo;
- Granty;
- Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych świadczących
usług na rynku pracy oraz stworzenie bazy danych tychŜe organizacji;
- Przygotowanie do wydania publikacji „Bezrobocie - co robić? Rola
organizacji pozarządowych na rynku sług pracy";
- Organizację konferencji podsumowującej tę edycję.
1.1.1 Akademia Outplacementu
Akademia Outplacementu to szkolenie skierowane do kadr zatrudnienia.
Wśród zagadnień programu szkolenia znalazły się:
--> 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, a takŜe moduł distance learning „Analiza lokalnego rynku pracy
(ALRP)”.
Akademię Outplacementu w 2005 zrealizowali nasi partnerzy:
a. Centrum Studiów Samorządowych w Kielcach. Przeszkolono 28 osób.
Uczestnicy szkoleń pracowali w pięciu grupach, które opracowały projekty
wykorzystujące metodę outplacementu.
b. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk. Zrealizowała ona
szkolenie dla 25 osób z powiatów: suwalskiego, augustowskiego
i sejneńskiego
(województwo
podlaskie).
Uczestnicy
wypracowali
w 4 zespołach koncepcje projektów outplacementowych.
c. Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowie.
Zorganizowali szkolenie dla 28 osób z powiatów: łosickiego, sokołowskiego
i siedleckiego (województwo mazowieckie). W rezultacie szkolenia powstały
3 koncepcje projektów outplacementowych.
1.1.2 Doradztwo
Doradztwo realizowaliśmy poprzez bezpłatny serwis doradczy na
www.bezrobocie.org.pl oraz poprzez granty doradcze. W
przyznaliśmy 12 grantów doradczych organizacjom, które
skonsultować z naszymi ekspertami projekty outplacementowe
zrealizowane zostały 192 godziny doradcze). Chętni korzystali z
doradczego poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

witrynie
sumie
chciały
(łącznie
serwisu

1.1.3 Konkurs grantowy
29 października 2004 roku ogłosiliśmy konkurs grantowy. W 2005 roku
następujące organizacje zrealizowały projekty dotowane w ramach konkursu
grantowego:
1. Fundacja "Bez Względu Na Niepogodę" (Warszawa, woj. mazowieckie)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundacja Fuga Mundi (Lublin, woj. lubelskie)
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" (Radom, woj.
mazowieckie)
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla Ludzi
i Środowiska" (Chudobczyce, woj. wielkopolskie)
Towarzystwo
Naukowe
Organizacji
i
Kierownictwa
Oddział
w Białymstoku (Białystok, woj. podlaskie)
Stowarzyszenie Pro Publico Bono (Wrocław, woj. dolnośląskie)
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland" (Lublin, woj. lubelskie)
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (Katowice, woj. śląskie)
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (Gliwice, woj. śląskie)

Łączna kwota przyznanych dotacji to 326 002,00 zł. Liczba osób objętych
wsparciem w ramach dotowanych projektów – 761 (liczba wyrekrutowanych
osób, zakwalifikowanych do udziału w projektach); liczba osób, które
podniosły swoją zatrudnialność – 624 (biorąc pod uwagę liczbę osób, które
ukończyły cały program przewidziany w danym projekcie); liczba osób, które
uzyskały zatrudnienie – 214 (w tym samozatrudnienie – 31 osób);
beneficjenci, którzy korzystali z: konsultacji indywidualnych – 643, szkoleń
miękkich – 554, szkoleń zawodowych – 433.
1.1.4 Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych świadczących
usług na rynku pracy
Celem badań prowadzonych w ramach programu „Bezrobocie – co robić?” było
zbadanie potencjału organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku
pracy, skierowane zwłaszcza do defaworyzowanych grup beneficjentów oraz
przygotowanie rekomendacji dla tych organizacji, które mogłyby słuŜyć
zwiększeniu ich kompetencji i konkurencyjności na rynku usług pracy.
Na potrzeby realizacji badań powołano grupę badawczą pod kierownictwem
Kuby Wygnańskiego, która pracowała i przeprowadziła program badawczy
obejmujący:
− Analizę dokumentów,
− Analizę porównawczą rozwiązań międzynarodowych,
− Badanie w środowisku WUP, PUP oraz wybranych agend administracji
centralnej,
− Demografię i geografię Organizacji Rynku Pracy (ORP),
− Badanie ilościowe na próbie reprezentatywnej (200 organizacji),
− Badania jakościowe (30 przypadków),
− Wywiady grupowe,
− Raporty eksperckie.
W wyniku badań powstały następujące opracowania i rekomendacje:
− Jan Herbst Organizacje pozarządowe w systemie usług rynku pracy
2005;
− Maria Rogaczewska, Joanna Tyrowicz Organizacje pozarządowe na
rynku pracy: unikatowe grupy czy uniwersalne kompetencje?
Podsumowanie badania jakościowego (studiów przypadku);
− Anna Sienicka, Joanna Tyrowicz, Publiczne słuŜby zatrudnienia
a organizacje pozarządowe w usługach rynku pracy – uwarunkowania
prawne;
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−
−

−

−

−

−
−

−
−

−
−
−

Anna Sienicka, Joanna Tyrowicz, Aktorzy rynku pracy: ujęcie
instytucjonalne (wstępne uwagi);
Zofia Szymańska, Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług
zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń
niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku
w poszczególnych krajach (Holandia, Australia, Dania, Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone);
Katarzyny Zaunar Miejsce organizacji pozarządowych w systemie walki
z bezrobociem w kontekście moŜliwości wykorzystania środków
z funduszy strukturalnych;
Michał Goździk Problematyka organizacji pozarządowych świadczących
usługi na rynku pracy, skierowanych do uchodźców, imigrantów
i mniejszości narodowych;
Justyna Kalita Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz
rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy
beneficjentów;
Hubert Kaszyński Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów
organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy;
Wojciech
Marchlewski
Działalność
organizacji
pozarządowych
świadczących usługi na rynku pracy skierowane do grupy beneficjentów
– mieszkańców obszarów wiejskich;
Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych;
Tomasz Schimanek Sytuacja osób powyŜej 50-tego roku Ŝycia na rynku
pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku
pracy skierowane do tych osób;
Urszula
Sztanderska
Działalność
organizacji
pozarządowych
świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet;
Jadwiga Werbanowska Problematyka organizacji pozarządowych jako
usługodawców dla młodzieŜy na rynku pracy;
Dagmara Woźniakowska Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena
problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych.

Raporty docelowo znajdą się na stronie www.bezrobocie.org.pl
i w przygotowywanej publikacji „Bezrobocie – co robić? Rola organizacji
pozarządowych na rynku usług pracy, która zostanie wydana w pierwszym
kwartale 2006 roku.
Wyniki raportów przytaczane były w prasie, między innymi w artykule W roli
słupa Polityka 3 grudnia 2005, nr 48 (2532).
1.1.5 Baza danych organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku
pracy
W celu zinwentaryzowania i promowania organizacji pozarządowych
świadczących usługi zatrudnieniowe wśród innych aktorów rynku pracy i ich
potencjalnych beneficjentów stworzono ich bazę danych. Zasoby bazy
zostały zasilone w wyniku badania ilościowego ww. organizacji
przeprowadzonego na zlecenie FISE przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Baza jest dostępna ze strony internetowej programu. Pod koniec 2005 roku
w bazie znajdowało się 795 rekordów Na około 1300 potencjalnych.
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1.1.6 Konferencja „Bezrobocie – co robić? Rola organizacji pozarządowych na
rynku usług pracy”
12 grudnia 2005 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
w Warszawie odbyła się konferencja Bezrobocie – co robić? Rola
organizacji pozarządowych na rynku usług pracy. Patronat nad konferencją
objął Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan Krzysztof Michałkiewicz;
patronat medialny – Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl.
W konferencji uczestniczyło 227 osób (27% stanowili przedstawiciele
publicznych słuŜb zatrudnienia, 67% - organizacji pozarządowych, pozostała
część uczestników to przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, biznesu, uczelni wyŜszych).
Konferencję prowadził Michał Boni; wśród prelegentów i zaproszonych
ekspertów znaleźli się Irena Wolińska, Krzysztof Więckiewicz, Agnieszka
Chłoń-Domińczak, Piotr Kołodziejczyk, Jakub Wygnański, Jan Herbst, Zofia
Szymańska, Joanna Tyrowicz, Maria Rogaczewska, Katarzyna Zaunar.
Program obejmował prezentację raportów powstałych w ramach części
badawczej programu „Bezrobocie – co robić?”, w tym raportów dotyczących
działań na rzecz specyficznych grup beneficjentów oraz dyskusję panelową
ekspertów dotyczącą roli organizacji pozarządowych na rynku usług pracy.
Właściwej konferencji towarzyszyła konferencja prasowa, która była
elementem kampanii medialnej wydarzenia m.in. przedstawiciele realizatora
programu wzięli udział w programach radia TOK FM, Polskiego Radia
Program 2 oraz programach telewizyjnych: TVP 3, TVN. Cytowani byliśmy
przez Politykę, Gazetę Prawną, Gazetę Wyborczą.
W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele: Radia Aktywnego,
Radia Warszawa Praga, Radia PIN, Radiostacji, Gazety Wyborczej, Gazety
Prawnej, Polskiej Agencji Prasowej, TVN 24.
W wyniku dyskusji, która toczyła się na konferencji i w czasie spotkania
roboczego powstały konkluzje, które FISE przekazało Ministrom:
Krzysztofowi Michałkiewiczowi i Robertowi Kwiatkowskiemu, prasie
i wszystkim uczestnikom.
BudŜet
W 2005 roku przychody projektu wyniosły 886 607,94 zł (dotacje PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności), a koszty 746 276,59 zł.
NadwyŜka przychodów nad kosztami przeniesiona została na rok 2006.

1.2. Zintegrowany System Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar
Przemocy „Od Nowa”
Koordynatorka projektu: Anna Sienicka, Magdalena Klaus
W miesiącach grudzień 2004 – lipiec 2005 FISE we współpracy ze
Stowarzyszeniem OPTA realizowała projekt „Zintegrowany System
Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar Przemocy "Od Nowa”.
Projekt był finansowany przez PARP w ramach Programu PHARE 2002 Integracja Społeczna i Zawodowa Grup ZagroŜonych Wykluczeniem dla
osób prawnych nie działających dla zysku.
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- czas realizacji: grudzień
2004 - lipiec 2005;
- 170 kobiet objętych
programem;
- 40% uczestniczek programu
zyskało zatrudnienie;
- budŜet: 296 421 PLN (udział
FISE: 17%);
- Finansowanie: Program
PHARE 2002

Projektem objęto 267 kobiet, na początku projektu były to osoby z Powiatu
Piaseczyńskiego, Pruszkowskiego oraz z Warszawy. W kolejnych
miesiącach zgłaszały się Panie z całego województwa mazowieckiego.
Projekt miał na celu:
[>] aktywizację społeczną i zawodową kobiet - ofiar przemocy,
korzystających z pomocy społecznej lub/i trwale bezrobotnych, jako
sposób na wyjście ze stanu bezradności i poczucia braku perspektyw
Ŝyciowych;
[>] utworzenie
modelowego,
zintegrowanego
systemu
współpracy
organizacji pozarządowych działających w obszarze aktywizacji
zawodowej i społecznej, a takŜe jednostek samorządowych oraz słuŜb
interwencyjnych i pierwszego kontaktu.
Działania projektowe:
[>] akcja informacyjno-edukacyjna,
[>] szkolenie "Pierwsza pomoc psychologiczna",
[>] szkolenie
dla
realizatorek
projektu
z
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.

zakresu

prawnych

Dla zespołu realizującego projekt, tutorów, pracowników ośrodków pomocy
społecznej i funkcjonariuszy odbyły się szkolenia dotyczące pierwszej
pomocy psychologicznej. Została równieŜ uruchomiona linia telefoniczna.
FISE była odpowiedzialna za część szkoleniową dotyczącą aktywizacji
zawodowej kobiet, głównie długotrwale bezrobotnych. W ramach programu
kobiety miały moŜliwość uczestniczenia w dwóch rodzajach szkoleń (oba
szkolenia są autorskimi produktami FISE):
− Spadochron - aktywizujący program dla osób poszukujących pracy,
zmieniających zawód, przekwalifikowujących się. Przeprowadziliśmy
8 szkoleń w których udział wzięło 77 kobiet. Łączna ocena szkolenia
wyniosła ponad 90%.
− Wirtualna Firma – szkolenie to dotyczyło zakładania własnej działalności
gospodarczej. Wzięło w nim udział 13 kobiet, które przygotowały
biznesplany własnej firmy, cześć z nich juŜ podjęła pierwsze kroki
w kierunku otwarcia swojego biznesu. Łączna ocena szkolenia wyniosła
ponad 90%.
Rezultaty
40% uczestniczek projektu juŜ znalazła zatrudnienie.
Część z nich załoŜyła Stowarzyszenie antymobingowe ODWAGA.
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BudŜet
BudŜet projektu: 296 421 PLN, w tym finansowanie Programu Phare 2002:
90%, pozostałe środki – wkład własny partnerów. Udział FISE w budŜecie:
17% (41 974,80 PLN).

1.3. Firma Wirtualna szansą na przedsiębiorczość i aktywizację zawodową
Koordynatorka projektu: Magdalena Klaus
FISE we współpracy z
Agencją Rozwoju Regionalnego w
Ostrołęce w miesiącach luty - maj 2005 realizowała projekt "Wirtualna firma
- szansą na przedsiębiorczość i aktywizację zawodową młodzieŜy"
w ramach SPO RZL. Projekt miał na celu pomóc młodzieŜy w wejściu na
rynek
pracy
poprzez
wykształcenie
umiejętności
zawodowych
i profesjonalne przygotowanie do zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Projektem zostało objętych 15 młodych osób z powiatu ostrołęckiego, które
planują załoŜyć własną działalność gospodarczą. Rekrutacja uczestników
szkolenia odbyła się na podstawie oceny psychologa-doradcy zawodowego,
co do predyspozycji prowadzenia własnej firmy. Za rekrutację uczestników
odpowiedzialna była Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce.
Projekt zakładał dwa moduły szkoleniowe:
− Moduł I - Jestem przedsiębiorczy - miał na celu podniesienie samooceny
i przygotowanie uczestników do zmierzenia się z ryzykiem wynikającym
z podjęcia działalności gospodarczej;
− Moduł II - Wirtualna Firma – za który odpowiadała fundacja, miał na celu
umoŜliwienie uczestnikom sprawdzenie swojego pomysłu na działalność
gospodarczą, poprzez powiązanie teoretycznej i praktycznej wiedzy
umoŜliwiającej samozatrudnienie. Program szkoleniowy obejmował 120
godzin szkoleniowych, podzielonych na 3 sesje, 5 dniowe:
− Sesja I: 4-8 kwietnia – Twój pomysł na firmę
− Sesja II: 24-29 kwietnia – analiza rynku, strategia marketingowa
− Sesja III: 9-13 maja – koncepcja biznesplanu, finanse, analiza
SWOT
Spotkania odbywały się w miejscowości Jakać Dworna, koło Ostrołęki.
BudŜet
Projekt finansowany z SPO RZL 1.2.b. Wpływy i koszty FISE: 4700 PLN

1.4. Szkoła Przedsiębiorczości
Koordynator Szkoły Przedsiębiorczości FISE: Magdalena Klaus
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.
Głównym kierunkiem działań Szkoły od 2002 roku jest podnoszenie
kwalifikacji pracowników Instytucji Rynku Pracy: Urzędów Pracy, Biur Karier,
GOPS, MOPS, Szkolnych Ośrodków Kariery (SZOK), Centrów Informacji
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- czas realizacji: luty-maj
2005r.
- 15 młodych ludzi
przygotowanych do
załoŜenia własnej
działalności gospodarczej
- budŜet FISE: 4700 PLN
- finansowanie: SPO RZL
1.2.b

Fot:. Sesja zamykająca szkolenie
„Wirtualna Firma”- prezentacja
biznesplanów.

i Planowania Kariery Zawodowej, lokalnych animatorów i liderów. Aktualnie
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.
Ponadto celem Szkoły jest wspieranie realizacji projektów FISE, poprzez
udostępnianie jej zasobów (programy szkoleniowe, trenerzy) lub budowanie
nowych na potrzeby konkretnego projektu.
W minionym 2005 roku organizowane były następujące szkolenia:

1.4.1 Szkolenia trenerskie (TOT)
Celem tego trzydniowego (24 godziny) szkolenia jest poznanie
podstawowych zasad związanych z przygotowaniem i poprowadzeniem
zajęć (warsztatów, szkoleń) dla róŜnych 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.

- istnieje od 1994 roku;
- posiada wpis do Ewidencji
Szkół i Placówek
Niepublicznych nr 212K;
- posiada wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych
prowadzony przez
Wojewódzki Urząd Pracy
pod numerem ewidencyjnym
2.14/00123/2005
- od początku istnienia szkoły
przeszkolono 12 766 osób,
w tym 6 274 bezrobotnych i
6 492 specjalistów rynku
pracy;
- 28 213 porad dla osób
bezrobotnych i
rozpoczynających
działalność gospodarczą;
- na stałe współpracuje
z 10. trenerami.

Szkolenia prowadzone były przez Magdalenę Klaus, Barbarę Dąbrowska,
Katarzynę Bryczkowską – Kiragę
W 2005 roku odbyły się 3 szkolenia dla 45 osób. Dane o uczestnikach
zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart 43):
− Zatrudnienie: osoby pracujące – 88%, przedsiębiorcy – 7%, studenci –
5%,
− Płeć: kobiety – 77%, męŜczyźni – 23%;
− Wiek: do 24 lat – 7%, 24-30 lat – 28%, 30-40 lat – 30%, 40-50 lat – 26%;
powyŜej 50 lat – 9%;
− Wykształcenie: wyŜsze – 91%, średnie ogólne – 7%, średnie techniczne
– 2%,
Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 42)

1.4.2 Psychologia wsparcia - motywacji
Celem szkolenia, obejmującego 24 godziny (3 dni) jest rozwijanie
umiejętności pomagania w odzyskiwaniu równowagi psychicznej osobom
bezrobotnym lub potencjalnie zagroŜonym 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
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fot.: szkolenie na trenerów
„Spadochronu” w Bydgoszczy

pomiędzy jego uczestnikami, będąca inspiracją dla rozwoju ich warsztatu
zawodowego i zapobiegająca wypaleniu zawodowemu.
W 2005 roku odbyły się 4 szkolenia, zrealizowane na zlecenie FISE przez
Pracownię psychologiczną z Krakowa, w których udział wzięło 54 osoby.
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart
36):
− Zatrudnienie: osoby pracujące – 99%, inne – 1%;
− Płeć: kobiety – 89%, męŜczyźni – 11%;
− Wiek: 24-30 lat – 39%, 30-40 lat – 16%, 40-50 lat – 11%; powyŜej 50 lat
– 6%
− Wykształcenie: wyŜsze – 99%, średnie techniczne – 1%.
Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 54):

1.4.3 Spadochron
Pięciodniowe, licencjonowane szkolenie trenerskie „Spadochron” ma na
celu przygotowanie trenerów do prowadzenia szkolenia Spadochron,
aktywizującego programu skierowanego do osób poszukujących pracy,
zmieniających zawód, przekwalifikowujących się.
W 2005 roku szkolenie te prowadzone było przez Magdalenę Klaus, Barbarę
Dąbrowską, Agnieszkę BroŜkowską, Jagodę Wąsowską, Katarzynę
Bryczkowską-Kiragę, Romanę Cywińską, Tamarę śegis, Piotra Liwosza,
Barbarę Borowicz
W 2005 roku zrealizowaliśmy 9 szkoleń, w których udział wzięło 168 osób.
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart
149) :
− Zatrudnienie: osoby pracujące – 75%, przedsiębiorcy – 1%, bezrobotni –
9%, studenci – 10%, emeryt/rencista – 9%, inni – 5%;
− Płeć: kobiety – 75%, męŜczyźni – 25%;
− Wiek: do 24 lat – 10%, 24-30 lat – 36%, 30-40 lat – 31%, 40-50 lat –
18%; powyŜej 50 lat – 5%;
− Wykształcenie: wyŜsze – 75%, pomaturalne – 8%, średnie ogólne – 7%,
średnie techniczne – 7%, inne – 3%.
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Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 163):

1.4.3.1 Szkolenia realizowane przez licencjonowanych trenerów programu
„Spadochron”
Wyszkoleni przez FISE trenerzy programu „Spadochron” w 2005 roku
przeprowadzili 58 szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
w których udział wzięło 781 osób.
Kursy organizowane były przez:
1. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Ostrołęce
2. Akademia Ekonomiczna w Katowicach
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
4. Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp.z o.o. w Jaśle
5. Mediateka, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
6. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
7. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
8. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w Toruniu
9. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
10. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
11. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku
12. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
13. Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku
15. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
16. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
17. WyŜsza Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
18. Pozarządowy Inkubator Karier w Łodzi
19. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
20. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
21. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
22. WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
23. Fundacja Pozarządowy Inkubator Karier w Łodzi
24. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Katowicach
25. Ochotnicze Hufce Pracy w Katowicach
26. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
27. Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
28. Powiatowy Urząd Pracy w Kole
29. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
30. Powiatowy Urząd Pracy Wolsztyn
31. Gminne Centrum Informacji w Wojkowicach
32. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
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1.4.4 Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu przez młodzieŜ działalności
gospodarczej
Jest to nowe szkolenie, wprowadzone do oferty szkoły przedsiębiorczości
FISE pod koniec 2005 roku. Jego celem jest nabycie przez pracowników
instytucji rynku pracy umiejętności trafnego diagnozowania predyspozycji
przedsiębiorczych wśród bezrobotnych i poszukujących pracy, nabycie
umiejętności
aktywizacji
postaw
i
zachowań
przedsiębiorczych,
przygotowanie doradców zawodowych z zakresu prowadzenia szkoleń
grupowych oraz udzielania konsultacji indywidualnych młodzieŜy chcącej
rozpocząć działalność gospodarczą. Szkolenie składa się z dwóch modułów.
Pierwszy dotyczy aspektów związanych z postawą przedsiębiorcy, drugi –
aspektów formalnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Szkolenia prowadzone
Bryczkowską-Kiragę.

były

przez

Jagodę

Wąsowską,

Katarzynę

W 2005 roku zrealizowaliśmy 2 szkolenia, w których udział wzięło 59 osób.
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba kart
58) :
− Zatrudnienie: osoby pracujące – 100%,
− Płeć: kobiety – 88%, męŜczyźni – 12%;
− Wiek: do 24 lat – 9%, 24-30 lat – 52%, 30-40 lat – 22%, 40-50 lat – 12%;
powyŜej 50 lat – 5%;
− Wykształcenie: wyŜsze – 92%, pomaturalne – 3%, średnie ogólne – 3%,
średnie techniczne – 2%.
Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 58):

1.4.5 Wirtualna Firma
Szkolenie to przygotowuje do załoŜenia własnej działalności gospodarczej
poprzez przejście krok po kroku przez poszczególne etapy zakładania firmy
wraz ze sprawdzeniem pomysłu na swój biznes w realiach współczesnego
rynku.
W 2005 roku zrealizowaliśmy szkolenie Wirtualna Firma na zlecenie
Stowarzyszenia OPTA.
W szkoleniu udział wzięło 14 kobiet. Dane o uczestnikach zebrane na
podstawie kart informacyjnych (liczba kart 13) :
− Zatrudnienie: osoby pracujące – 8%, przedsiębiorcy – 15%, bezrobotni –
54%, emeryt/rencista – 15%, inni – 8%;
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−
−
−

Płeć: kobiety – 100%;
Wiek: 24-30 lat – 23%, 30-40 lat – 39%, 40-50 lat – 23%; powyŜej 50 lat
– 15%;
Wykształcenie: wyŜsze – 54%, średnie ogólne – 8%, średnie techniczne
– 23%, pomaturalne – 15%.

Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 11):

Łącznie w 2005 roku przeprowadziliśmy 1 szkolenie dla 14 osób
bezrobotnych oraz 20 szkoleń dla 340 osób zajmujących się rynkiem pracy,
pochodzących z następujących instytucji:

Inne: uczelnie, Gminne Centra Informacji (GCI), szkoły, Szkolne Ośrodki
Kariery
(SZOK),
Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne,
Zakład
Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), Urząd Miasta.
Większość szkoleń przeprowadzona była w Ośrodku Misyjnym KsięŜy
Pallotynów w Konstancinie – Jeziornej. Na zlecenie Powiatowego Urzędu
Pracy z Bydgoszczy przeprowadziliśmy 6 szkoleń wyjazdowych dotyczących
programu Spadochron, na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy
przygotowaliśmy szkolenie „Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu
przez
młodzieŜ
działalności
gospodarczej”,
które
odbyło
się
w Dobieszkowie, koło Łodzi, na zlecenie Stowarzyszenia OPTA szkolenie
Wirtualna Firma odbyło się w siedzibie stowarzyszenia na ul. HoŜej
w Warszawie.
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BudŜet
Przychody FISE z tytułu prowadzenia Szkoły Przedsiębiorczości wyniosły
w 2005 roku 262 413,53 zł, a koszty 228 152,89 zł.

2. Rozwój instrumentów ekonomii społecznej w Polsce
2.1. Projekt eS
Zespół projektu:
- Przewodniczący grupy Zarządzającej: Kuba Wygnański,
- Dyrektor Biura Projektu: Ilona Gosk,
- Pracownicy merytoryczni: Anna Sienicka, Agnieszka Czmyr-Kaczanowska,
- Doradca ds. zarządzania: Teresa Zagrodzka.
Od lipca 2005 roku FISE przejęła rolę Administratora Projektu eS. Projekt
ten realizowany jest w ramach IW EQUAL (Działanie 2) przez Partnerstwo
na Rzecz Rozwoju „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii
społecznej”, w skład którego wchodzą reprezentanci sektora organizacji
pozarządowych, ale takŜe sektora biznesu, administracji publicznej,
państwowej szkoły wyŜszej oraz organizacja międzynarodowa.
Skład Partnerstwa
− Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (BISE) - www.bise.pl
− Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) –
www.fip.ngo.pl
− Instytut Rozwoju SłuŜb Społecznych (IRSS) – www.irss.and.pl
− Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) –
www.frso.pl
− Stowarzyszenie Klon/Jawor (KLON) – www.klon.org.pl
− Małopolska
Szkoła
Administracji
Publicznej
(MSAP)
–
www.msap.ae.krakow.pl
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) - www.mpips.gov.pl
− Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (SPLOT) –
www.splot.ngo.pl
− Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
w Rzeczpospolitej Polskiej (UNDP) – www.undp.org.pl
Cele projektu
Celem projektu jest określenie i wspieranie powstawania optymalnych
warunków wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju sektora ekonomii
społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią
i mogłyby w nim pełnić organizacje pozarządowe.
Jako cele szczegółowe projektu wskazujemy:
− umoŜliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej
poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii
społecznej w Polsce,
− trwałą poprawę funkcjonowania sektora Ekonomii Społecznej
(w szczególności tej jego części, która związana jest z organizacjami
pozarządowymi) w Polsce poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań
i narzędzi wypracowanych w ramach projektu.
Działanie podejmowane w projekcie mają przyczynić się do realizacji
czterech następujących rezultatów:
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- czas realizacji: lipiec 2005 –
marzec 2008
- 10 partnerów krajowych
- 2 Partnerstwa
Ponadnarodowe (TTA
i SEBOK)
- Beneficjenci projektu:
pracownicy i wolontariusze
sektora ekonomii społecznej;
- budŜet: 11 297 985 PLN
(udział FISE: 25%);
- Finansowanie: IW EQUAL

Rezultat 1. Sformułowanie rekomendacji dotyczących legislacji, otoczenia
finansowego, instytucjonalnego i społecznego ES.
Rezultat 2. Stworzenie systemu obserwowania kondycji sektora ES,
ewaluowania i praktycznej weryfikacji poszczególnych przedsięwzięć ES
oraz jej wzmacniania poprzez wypracowane narzędzia.
Rezultat 3. Funkcjonowanie elementów niezbędnej infrastruktury sektora
ES, na którą składają się: system wymiany informacji i integracji róŜnych
podmiotów ES, system wspierania i kształcenia oraz podnoszenia
kwalifikacji kadr ES.
Rezultat 4. Wzrost znajomości zagadnień ES i jej znaczenia
rozwiązywania problemu wykluczenia społecznego oraz promocja ES.

dla

Beneficjenci projektu
Projekt skierowany jest do szerokiego grona instytucji ekonomii społecznej
(zarówno instytucji realizujących inicjatywy przedsiębiorczości społecznej,
jak i wspierających ich rozwój).
Jako beneficjentów naszego projektu wskazujemy co najmniej 10 tys.
pracowników i wolontariuszy sektora ekonomii społecznej, zarówno
pracowników
instytucji
rynku
pracy,
pracowników
społecznych,
przedstawicieli
sektora
biznesu
oraz
pracowników
organizacji
pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką. Będą to
odbiorcy publikacji, szkoleń, seminariów, studiów podyplomowych,
materiałów informacyjnych, klienci sieci info-punktów oraz odbiorcy
pozostałych działań wspierających i promocyjnych w ramach projektu.
Szczególnym wsparciem w tym projekcie objęte zostanie 50 przedsięwzięć
ekonomii społecznej oraz 10 całych społeczności lokalnych.
Działania zrealizowane w projekcie w 2005 roku
− zorganizowanie prac Partnerstwa (wdroŜenie systemu zarządzania,
komunikacji
i
organizacji
pracy,
opracowanie
systemu
sprawozdawczości finansowej oraz rozpoczęcie prac nad systemem
monitoringu i ewaluacji w projekcie)
− rozpoczęcie współpracy z partnerami ponadnarodowymi (TTA i SEBOK),
− podjęcie działań zmierzających do realizacji wszystkich załoŜonych
rezultatów: trwają prace m.in. nad Raportem Otwarcia projektu,
przygotowywane jest badanie kondycji trzeciego sektora, rozpoczęła się
rekrutacja na szkolenia w projekcie, przygotowana została koncepcja
portalu ekonomii społecznej, wszyscy partnerzy poszerzają swoje
kompetencje w zakresie ekonomii społecznej oraz uczestniczą
w debatach i spotkaniach tematycznych, konferencjach, etc.
Partnerstwo zorganizowało lub uczestniczyło w przygotowaniach
następujących wydarzeń:
− Konferencja „Ekonomia Społeczna rok później” w Krakowie (13.09) – we
współpracy ze SKES,
− Sesja poświęcona ekonomii społecznej na IV Ogólnopolskim Forum
Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) pt.: „W poszukiwaniu polskiego modelu
ekonomii społecznej” (23.09) – we współpracy ze SKES,
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−

Spotkania Samokształceniowego Klubu Dyskusyjnego poświęcone
zagadnieniom szeroko rozumianej ekonomii społecznej (odbyło się
5 spotkań).

Strona projektu: www.es.ekonomiaspoleczna.pl
BudŜet
Projekt finansowany jest ze środków IW EQUAL. FISE zarządza budŜetem
całego partnerstwa, który wynosi 11 297 985 PLN (udział FISE: 25%).
W 2005 roku otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 662 510 PLN, Partnerstwo
wydało na realizację projektu: 657 116 PLN (FISE: 259 938,80 PLN).
NadwyŜki zostały przeniesione na kolejny rok.

2.2. SKES
Koordynator SKES: Ilona Gosk
W czasie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków,
październik 2004), przedstawiciele grupy instytucji ekonomii społecznej
(przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie,
towarzystwa wzajemnościowe) wyrazili potrzebę ustanowienia wspólnej,
szerokiej płaszczyzny łączącej działania róŜnorodnych podmiotów ekonomii
społecznej działających w Polsce. Chcąc zainicjować jej powstanie powołali
Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce (SKES). Ma ona stanowić
miejsce spotkań i dyskusji, a takŜe uzgadniania stanowisk w kwestiach
istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.
Członkowie SKES
− Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE),
− Fundacja BARKA,
− Fundacja dla Polski,
− Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE),
− Fundacja Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego (FRSO),
− Instytut Odpowiedzialnego Biznesu,
− Instytut Rozwoju SłuŜb Społecznych (IRSS),
− Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK),
− Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS),
− Mazowiecki Bank Regionalny,
− PA CO BANK,
− Polsko-Amerykański Fundusz PoŜyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
(PAFPIO),
− Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP),
− Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE),
− Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW),
− Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).
FISE prowadzi sekretariat SKES. Odpowiada za realizację zadań przyjętych
przez członków załoŜycieli, dokumentuje działania,
Prowadzi stronę
www.skes.pl.
W 2005 roku członkowie SKES spotkali się 11 razy w celu omówienia
i przeprowadzenia kolejnych działań:
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- od września 2004,
- 3 konferencje dla około 300
osób;
- konsultacje miejsca ekonomii
społecznej w NPR 20072013,
- strona www.skes.pl
- budŜet: 28 373,76 PLN
(udział FISE: 14%)

Fot. Seminarium „W poszukiwaniu
polskiego modelu ekonomii
społecznej” na IV OFIP

Konsultacje z zakresu miejsca Ekonomii Społecznej w NPR 2007-2013
W grudniu 2004 roku SKES włączył się w ogólnopolską debatę nad
projektem Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
Podjęte działania:
− Wstępne badanie sektora,
− Opracowanie załoŜeń,
− Konferencja „Ekonomia Społeczna w NPR 2007-2013”.
Konferencja miała miejsce dnia 22 marca 2005 w Warszawie, w siedzibie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Gospodarzem konferencji był
Prezes Związku, Pan Janusz Paszkowski. Prowadził ją Pan Henryk Wujec
z Fundacji dla Polski.
Uczestniczyło w niej 77 osób z sektora ekonomii społecznej.
Po całym procesie konsultacji powstała ostateczna wersja ekspertyzy
Krzysztofa Herbsta "Zastosowanie Ekonomii Społecznej w NPR 2007-2013",
której część zapisów została uwzględniona w NPR, w szczególności
w Programie Operacyjnym Społeczeństwo Obywatelskie.
Konferencja „Ekonomia społeczna w Krakowie rok później”, 13 września
2005
Konferencja zorganizowana została przy udziale Małopolskiej Szkoły
Administracji Publicznej. Omawiana na niej była ekonomia społeczna jako
część długofalowej strategii dla Polski oraz jej praktyczne zastosowania.
Wśród prelegentów znaleźli się Jerzy Hausner, Henryk Wujec, Cezary
MiŜejewski. Gościem honorowym był Tadeusz Mazowiecki. Uczestniczyło
w niej 91 osób.
Udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 2324 września 2005
Dnia 23 września 2005 roku w godzinach 17.00 - 19.00 w dawnej Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28
odbyła się sesja SKES "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii
społecznej", prezentująca stanowisko SKES odnośnie ekonomii społecznej
i obszarów jej rozwoju w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób.
W sobotę 24 września 2005 w godzinach 9:00 – 16:00 prowadziliśmy
stoisko SKES na Targach Infrastruktury. Prezentowaliśmy na nim SKES,
częstowaliśmy produktem regionalnym, prowadziliśmy ankietę dotyczącą
ekonomii społecznej. Jej wyniki opisane zostały na stronie SKES.
Konsultacje Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie (POSO)
W listopadzie 2005 roku podjęliśmy decyzję o włączeniu się w konsultacje
POSO. Przygotowana została ankieta, która miała być rozprowadzona
wśród instytucji ekonomii społecznej. Zaplanowaliśmy równieŜ plan spotkań.
Ostatecznie zawiesiliśmy proces konsultacji w świetle faktu, Ŝe nowy Rząd
zmienił strukturę i zapisy programów operacyjnych.
BudŜet
Działania SKES finansowane są przez jego członków, ponadto SKES
posiada wspólną pulę środków (pozostałych po Konferencji Kraków 2004),
przeznaczanych waŜniejsze przedsięwzięcia:
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- Przychody w 2005 roku: 28 373,76 PLN,
- Koszty w 2005 roku: 11 918,03 PLN,
- Środki na kolejny rok: 16 455,73 PLN.
Środki SKES ulokowane są na wyodrębnionym koncie ZLSP.

2.3. Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia
gospodarki społecznej
Koordynatorzy: Anna Sienicka, Magdalena Klaus
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w lipcu 2005 roku przystąpiła do
projektu „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia
gospodarki społecznej”, realizowanego w ramach tematu D Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Liderem projektu jest Międzynarodowa Organizacja ds.
Migracji (IOM), zaś w skład partnerstwa obok FISE weszły: Polski Czerwony
KrzyŜ (PCK), Związek Romów Polskich (ZRP) oraz Stowarzyszeniem Kobiet
Romskich w Polsce (SKRP).
Grupą docelową projektu jest mniejszość Romska, jedna z najbardziej
zagroŜonych wykluczeniem, najczęściej dyskryminowanych i najmniej
aktywnych na rynku pracy grup społecznych.
W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 40 Romów w zakresie
umiejętności managerskich i biznesowych oraz specyfiki zarządzania
spółdzielnią socjalną. Osoby te będą stanowić grono członków załoŜycieli oraz
personel czterech spółdzielni socjalnych załoŜonych w ramach projektu. Szacuje
się, Ŝe w zakładanych spółdzielniach socjalnych moŜe znaleźć pracę docelowo
50-100 osób, które zostaną przyjęte juŜ po rozpoczęciu działalności spółdzielni,
w miarę pozyskiwania przez nie kontraktów i zleceń.
Cele projektu
[>] Tworzenie miejsc pracy dostępnych dla Romów poprzez stworzenie
i wspieranie działalności czterech spółdzielni socjalnych o profilu
dostosowanym do ich umiejętności i kwalifikacji oraz przeszkolenie grupy
romskiego personelu w zakresie umiejętności managerskich i biznesowych
oraz specyfiki zarządzania spółdzielnią socjalną,
[>] Polepszenie wizerunku Romów, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu
Romów jako pracowników,
wśród
potencjalnych
pracodawców,
kontrahentów i społeczności lokalnej, poprzez przeciwdziałanie negatywnym
stereotypom społecznym i wynikającym z nich uprzedzeniom prowadzącym
do dyskryminacji.
Rola FISE
FISE jest odpowiedzialna za realizację szkoleń przygotowujących do
prowadzenia własnej spółdzielni socjalnej, bazujących na szkoleniu Wirtualna
Firma.
W zakres obowiązków FISE wchodzi: całościowa koordynacja przygotowania
i przeprowadzenia szkoleń w wybranych lokalizacjach, łącznie z rekrutacją
trenerów i opracowaniem materiałów szkoleniowych, reprezentacja Partnerstwa
w pracach Grupy Roboczej „Szkolenia biznesowe” powołanej w ramach Umowy
o Współpracy Ponadnarodowej oraz uczestnictwo w pracach Grupy Roboczej
„Spółdzielnie”.
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- czas realizacji: lipiec 2005 marzec 2008 r.
- powstanie 4 spółdzielni
socjalnych: Kraków,
Szczecinek, Witnica, Olsztyn
- budŜet projektu:
6 753 960,41PLN, w tym
budŜet FISE: 4%;
- finansowane ze środków IW
EQUAL

BudŜet projektu
Projekt finansowany jest ze środków IW EQUAL. BudŜet FISE wynosi
276 908,50 PLN. W roku 2005 ponieśliśmy wydatki w wysokości 31 463,93 PLN,
które zrefundowane będą w roku 2006.

3. Działania pozostałe
3.1. ZrównowaŜony Rozwój Obszarów Wiejskich SURDAR
Koordynatorzy: Jan Herbst, Krzysztof Hebst
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
zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich Europy Środkowo–
Wschodniej, poprzez analizę uwarunkowań i barier ich potencjału
gospodarczego.
Działania operacyjne w ramach projektu SURDAR ostały oficjalnie
zakończone w marcu 2005 roku. Obecnie, trwa proces analizy uzyskanych
w ich trakcie danych, a takŜe prace nad stworzeniem praktycznej publikacji,
opisującej najistotniejsze aspekty sytuacji terenów wiejskich w Polsce oraz
kluczowe zagadnienia związane z konsekwencjami, jakie dla polskiej wsi
miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Publikacja będzie
przeznaczona przede wszystkim dla praktyków – samorządowców oraz
ekspertów uczestniczących w debacie nad rozwojem terenów wiejskich.
Osią wyznaczającą jej strukturę będzie porównanie rozmaitych interpretacji
wyzwań stojących przed polską wsią, dokonywanych przez angielskich
liderów projektu i przez polskich ekspertów. Oprócz omówienia konkluzji
z przeprowadzonych badań, znajdą się w niej równieŜ teksty autorów
bezpośrednio zaangaŜowanych w działania na rzecz rozwoju wsi,
odnoszące uzyskane wyniki do praktycznych dylematów i sporów
wyznaczających debatę nad przyszłością polskiej wsi.
W chwili obecnej kończy się kompletowanie zespołu autorów
zaangaŜowanych w przygotowywanie publikacji. Jej ukończenie (w polskiej
i angielskiej wersji językowej) planowane jest na połowę 2006 roku. Gotowa
publikacja zostanie rozesłana do najwaŜniejszych instytucji zajmujących się
problematyką rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Planujemy teŜ
zorganizowanie seminarium, podczas którego przedyskutowane zostaną
zawarte w niej konkluzje i tezy.
BudŜet projektu
Całkowity budŜet projektu wynosi 98 000 GBP, z czego na działania będące
w zakresie obowiązków FISE przeznaczono około 30 000 GBP FISE. W 2005
roku przychody projektu wyniosły 84 334,47 PLN, a koszty 54 576,74 PLN.
NadwyŜka przychodów nad kosztami przeniesiona została na rok 2006.
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- Realizowany od marca 2002;
- 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

3.2 Spotkania na rzecz twórczej pomocy – Wizyta studyjna
Koordynator projektu: Magdalena Huszcza
W dniach 6-12 lutego 2005 r. na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji FISE realizowała wizytę studyjną "Spotkania na Rzecz Twórczej
Pomocy".
Celem wizyty było poznanie twórczych, nieformalnych metod pracy
z młodzieŜą, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów
międzynarodowych oraz próba stworzenia projektu, który skierowany byłby
do młodzieŜy i który wykorzystywałby edukację animacyjną.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji
z młodzieŜą z Polski i 10 krajów Unii Europejskiej:

pracujących

[>] Polska:
> Fundacja "PomóŜ Dorosnąć" z Piaseczna
> Kętrzyńskie Stowarzyszenie Abakus
> Monar
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]
[>]

Fot. uczestnicy wizyty

- Czas realizacji:
6-12 lutego 2005
- 13 uczestników z 11
krajów UE
- Całkowity koszt projektu:
5 794,70 EUR
- Finansowanie: Program
“MłodzieŜ”

Francja - French Youth & Sport Ministry
Niemcy - County Administration Rotenburg, Music School
Finlandia - Paja 66
Szwecja - A-NET Youthforum
Węgry - Teatr Romapolisz
Słowacja - Truc Spherique
Hiszpania - Animaccio
Litwa - gimnazjum Jonas Basanavicius w Ukmerg÷
Wielka Brytania - Warwickshire Associacion Of Youth Clubs
Holandia - Centre for International Cooperation

Goście mieli okazję poznać przedstawicieli warszawskich organizacji
i instytucji działających na rzecz młodzieŜy zagroŜonej wykluczeniem
społecznym i ich metody pracy.
Rezultatem spotkania było stworzenie czterech projektów dotyczących
szkolenia osób pracujących z młodzieŜą zagroŜoną bezrobociem
i poszukującą pracy, wspierania lokalnych inicjatyw młodzieŜowych, a takŜe
międzynarodowej wymiany młodzieŜowej z wykorzystaniem techniki teatru
forum.

Kuźnia 2004
BudŜet
Projekt został sfinansowany w ramach Programu „MłodzieŜ”, wpływy
wyniosły 22 688,25 PLN, a koszty 22 738,42 PLN.

3.3 Kuźnia 2004
Koordynator projektu: Magdalena Klaus
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach przyznanego
grantu w ramach konkursu Kuźnia 2004 Dotacje na rozwój instytucjonalny w
miesiącach styczeń-grudzień 2005 r.:
− wdroŜyła system zarządzania jakością ISO;
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- Czas realizacji:
styczeń-grudzień 2005;
- WdroŜona procedura ISO;
- Całkowity koszt projektu:
37 600PLN;
- Finansowanie:
Fundacja Batorego

−
−

uporządkowała kwestie prawne
Przedsiębiorczości FISE;
uporządkowała dorobek FISE.

dotyczące

funkcjonowania

Szkoły

ISO
W miesiącach czerwiec - listopad prowadziliśmy prace nad przygotowaniem
dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania jakością tj. procesy,
procedury, politykę jakości, księgę jakości, wskaźniki pomiaru procesów
oraz przeszkoliliśmy pełnomocnika ds. sytemu jakości oraz audytorów
wewnętrznych. W grudniu odbyły się dwa etapy certyfikacji przeprowadzone
przez firmę Lloyd’s Register.
Na tej podstawie został przyznany FISE certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością, który obejmuje: podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących
się problematyką rynku pracy i wykluczeniem społecznym w zakresie
nowoczesnych instrumentów rynku pracy i instrumentów ekonomii
społecznej. Nr certyfikatu GDK0003739.
BudŜet:
Buzę projektu wyniósł 37 600 PLN. Działania sfinansowane były
ze środków Fundacji im. ST. Batorego.

C. Sprawozdanie finansowe za rok 2005
FISE nie prowadzi działalności gospodarczej.
Przychody uzyskane w 2005 roku: 1 930 077,82 zł, w tym:
− dotacje: 1 691 568,49 zł
− odpłatne świadczenia: 232 337,70zł
− odsetki uzyskane: 5 394,13zł
− dodatnie róŜnice kursowe : 412,32zł
− zaokrąglenia, inne: 365,18 zł
Koszty poniesione w 2005 roku: 1 476 963,90 zł, w tym:
− koszty administracyjne: 22 606,76 zł
− koszty działań statutowych: 1 448 953,01 zł
− odsetki zapłacone: 3073,15 zł
− opłata od otrzymanej poŜyczki: 1800,00 zł
− spisane naleŜności, zaokrąglenia: 530,98 zł

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2005 roku: 471 161,80 zł brutto,
w tym:
− Umowy o pracę 237 991,80 zł, z tego:
- wynagrodzenia: 237 991,80 zł
- premie: 0,00 zł
− Umowy cywilno-prawne: 233 170,00 zł
Wynagrodzenie
104 760,00 zł.

(umowy

o

pracę)

wypłacone

członkom

zarządu:
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Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 7 osób.
W tym: Prezesa Zarządu, Wice Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, dwóch
specjalistów ds. projektów, specjalistę ds. prawnych, sekretarkę.
Wartość aktywów i pasywów: 861 628,20 zł
Zobowiązania: 122 905,78 zł, z tego:
− podatek dochodowy od osób fizycznych: 2 226,64zł
− podatek dochodowy od osób prawnych: 0,00 zł
− zobowiązania ZUS: 17 798,54 zł
− zaciągnięta poŜyczka: 82 722,19 zł
− pozostałe zobowiązania: 20 158,41 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 2005 według okresów miesięcznych.
Wykazana naleŜność zgodna jest z deklaracją oraz została rozliczona.
Pozostałe naleŜności rozliczane są na bieŜąco.
W 2005 roku poŜyczki nie były udzielane.
FISE na 31 grudnia 2005 r. załoŜyło lokaty w wysokości 107 518,51 zł na
subkoncie rachunku bankowego banku BISE. Na rachunkach bankowych
łącznie z lokatami na koniec grudnia 2005 r. ulokowane były środki
pienięŜne o łącznej wartości 703 492,78 zł.
W 2005 roku FISE posiadało następujące udziały, akcje:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:
100 000,00 zł
Bank śywności SAS:
100,00 zł
Fundacja Rozwoju NIDA:
2 000,00 zł
Razem: 102 100,00 zł
W 2005 roku FISE nabyła następujące środki trwałe:
− urządzenia techniczne i maszyny – projektor i komputery o wartości
w cenie nabycia 36 897,38 zł,
− oprogramowanie OFFICE do komputerów – o wartości 738,10 zł.
Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów.
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