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Wstęp

Prezentowane sprawozdanie pokazuje działania realizowane przez FISE 
w ciągu minionego roku 2006. Zamiarem Zarządu było, aby praca Funda-
cji koncentrowała się na kierunkach strategicznych. 

Należą do nich:

Działania na rzecz rozwoju usług zatrudnienia: szkolenia, wydawnictwa 
i akcja promocyjna proponowały wzory działań, które albo nie są reali-
zowane przez jednostki administracji publicznej albo nie przynoszą spo-
dziewanych efektów, i które mogą i powinny być z dobrym skutkiem do-
starczane przez organizacje pozarządowe. Dotyczy to pracy z grupami 
defaworyzowanymi oraz działania na rzecz grup i wspólnot;

Bezpośrednie dostarczanie usług organizacjom pozarządowym (w ogra-
niczonym zakresie) – skupienie się na promowaniu problemów poprzez 
fora, debaty i konferencje. Istotą pracy FISE było działanie na rzecz środo-
wiska organizacji pozarządowych i poprawy efektywności ich pracy. Służy-
ła temu zarówno działalność wydawnicza i szkoleniowa, jak i prowadzone 
lub współredagowane portale, które zyskały sobie wysoką poczytność; 

Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce: FISE praco-
wała w konsorcjum wielu instytucji biorąc udział w badaniach, publicznej 
promocji i doświadczalnych wdrożeniach projektów ekonomii społecz-
nej. Ta praca na rzecz przywrócenia – w nowoczesnej wersji – jednego 
z ważnych instrumentów aktywizacji szczególnie zagrożonych grup spo-
łecznych, obejmuje zarówno prace koncepcyjne, badania monitorujące, 
działalność szkoleniową, integrację podmiotów ekonomii społecznej i pro-
mocję tych podmiotów;

Doskonalenie zdolności zarządzania przez FISE wielkimi projektami. 
Ta rzadka w środowisku NGO umiejętność pozwala odgrywać istotną rolę 
w organizowaniu współpracy organizacji, które zwykle są zbyt małe, aby 
samodzielnie podejmować projekty czy programy wielkiej skali.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na rosnącą jakość zarządzania w FISE. 
Uzyskany certyfikat zgodności z normą ISO, wdrożenie programu do za-
rządzania projektami (Product Based Planner) stały się instrumentami ak-
tywnego i pozytywnego stosunku załogi do dobrego zarządzania, jako 
koniecznego warunku uzyskania oczekiwanych efektów pracy.

Na koniec godna podkreślenia jest stabilna sytuacja finansowa FISE. Zda-
niem Zarządu, odzwierciedla ona zarówno trafny wybór kierunków pracy 
jak i dobrą jakość zarządzania.
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A.  
Opis Fundacji

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych została ustanowiona przez 
Fundatorów: Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frątczak, Piotra Topińskiego 
oraz Andrzeja Witwickiego, aktem notarialnym sporządzonym w Państwo-
wym 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).

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:

Celem FISE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzają-
cych do:

rozwijania przedsiębiorczości,

podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych 
i kulturalnych,

tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralne-
go składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego 
inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako 
niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów 
terytorialnych.

FISE prowadzi swoją działalność nie dla zysku.

FISE realizuje swoje cele poprzez:

doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, 
osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działal-
ność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;

doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycz-
nym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim 
organizacjom;

prowadzenie działalności szkoleniowej;

organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;

przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym 
wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów FISE. Opisane wyżej 
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Adres:
00-630 Warszawa
ul. Polna 24/7
T: (+48) 22 875 07 68-69
F: (+48) 22 825 70 76
e-mai: fise@fise.org.pl
http: www.fise.org.pl
Numer w KRS: 0000026197;
data wpisu: 7 sierpnia 2001 roku
REGON: 002177620
NIP: 525-10-07-953

Zarząd	FISE:
Ilona Gosk, Prezes;
Krzysztof Herbst, Wiceprezes
Anna Sienicka, Członek

Rada	Programowa	FISE:
Michał Boni, Przewodniczący;
Piotr Topiński, 
Wiceprzewodniczący;
Teresa Ogrodzińska, 
Sekretarz;
Andrzej Lubiatowski;
Henryk Wujec.
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ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia 
dla osób je otrzymujących;

podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;

prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spół-
kach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w ce-
lach statutowych FISE;

doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące 
pracy lub też chcące ją zmienić;

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 Spo-
łecznej. Autor wielu opracowań, artykułów i komentarzy.

Piotr Topiński – Wiceprzewodniczący Rady Programowej FISE, Fundator 
FISE, dr inż. nauk rolniczych, publicysta, autor kilku książek, animator wie-
lu inicjatyw społeczno-ekonomicznych na terenie całej Polski, Fundator i 
do 2004 roku członek Rady Fundacji „Idealna Gmina”, Fundator i Wice-
prezes Żywieckiej Fundacji Rozwoju, członek zarządu Stowarzyszenia In-
nowatorów Społecznych. Ostatnio specjalizuje się w technologiach czysz-
czenia ścieków i spalania biopaliw.

Teresa Ogrodzińska – Sekretarz Rady Programowej FISE, mgr filologii pol-
skiej, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego, działa-
jącej 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 (To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych), Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 1999 do czerwca 2000 r., szef Pro-
gramu Promocji Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych Fundacji 
dla Polski.
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Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wie-
loletni 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 Stowarzysze-
nia. Od 2000 roku w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pre-
zes Zarządu od 2003 roku. (Adres zamieszkania: 05-402 Otwock, ul. Jas-
na 27a).

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. Współza-
łożyciel wielu organizacji pozarządowych. (Adres zamieszkania: 04-305 
Warszawa, ul. Żółkiewskiego 31). Krzysztof Herbst pełni swoją funkcję 
społecznie.

Członek Zarządu, Anna Sienicka – absolwentka Wydziału Prawa i Admini-
stracji na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów MA Uniwersytetu Lan-
caster „Gospodarka a społeczeństwo” (Economy and Society) w Ośrodku 
Studiów Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akade-
mii Nauk. Ukończyła także studia podyplomowe zakresu Praw Własności 
Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW, w FISE od listopada 
2002 roku. (Adres zamieszkania: 01-592 Warszawa, ul. Słowackiego 27/33 
m 109).

Zarząd FISE zdecydował o szerokim udziale pracowników w podejmowa-
niu decyzji odnośnie działań podejmowanych przez FISE oraz kierunków 
rozwoju. Zdecydował się również na dość płaską hierarchię w zespo-
le, delegowanie obowiązków odbywa się w drodze ustaleń grupowych. 
Do praktyki należą cotygodniowe spotkania zespołu, na których omawia-
ne są bieżące sprawy jak i projekty przyszłych działań. Ponadto zespoły 
realizujące projekt spotykają się cyklicznie w celu omówienia podziału 
zadań.

Dla podniesienia jakości zarządzania w FISE, w tym zarządzania finansa-
mi w 2006 roku:

przeprowadziliśmy dwa pełne audyty wewnętrzne oraz przegląd systemu 
zarządzania jakością ISO 9000, dzięki czemu usprawniliśmy system,

zmieniliśmy system księgowy: dokumenty księgowe przechowywane 
są w siedzibie FISE, gdzie raz w tygodniu są księgowane, mamy stały 
podgląd (on line) zapisów księgowych,

zaadaptowaliśmy program Product Based Planner do zarządzania naj-
większym projektem (projektem eS), co pozwoliło na sprawniejszy jego 
monitoring, będziemy go adaptować do kolejnych projektów, w tym do ich 
opracowywania,
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Podnieśliśmy swoje kompetencje w zakresie komunikacji za pomocą 
stron internetowych, czego przykładem może być branżowy, skierowa-
ny do organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy por-
tal www.bezrobocie.org.pl, który z końcem roku miał około 7000 wizyt 
miesięcznie.

W 2006 roku FISE wypracowała sobie nową pozycję wśród organizacji 
pozarządowych – uznawana jest za sprawnego menagera projektów rea-
lizowanych przez konsorcja.

http://www.bezrobocie.org.pl
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B.  
Działania statutowe

Główne działania FISE w 2006 roku koncentrowały się na rozwoju usług 
rynku zatrudnienia poprzez włączenie w ten rynek organizacji pozarządo-
wych (Program „Bezrobocie – co robić?”) oraz na rozwoju instrumentów 
ekonomii społecznej w Polsce (Projekt eS, działania nieformalnej platfor-
my SKES, Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzę-
dzia gospodarki społecznej). Ponadto kontynuowaliśmy projekt SURDAR.

1.	 	
Rozwój	usług	zatrudnienia

1.1.	 	
Bezrobocie	à	co	robić

Zespół projektu

Koordynator projektu: Magdalena Huszcza

Pracownicy merytoryczni: Magdalena Klaus, Karolina Likhtarovich

Portal: Magdalena Szyszko, Małgorzata Pawłowska

W 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zleciła FISE rea-
lizację programu „Bezrobocie – co robić?”. (Program ten realizowany 
jest od 2001 roku, jego poprzednim realizatorem była Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości z Suwałk). W 2006 roku FISE pozyskała dodatkowe 
środki na realizację programu (projekt Program szkoleniowy dla kadr in-
stytucji rynku pracy „Bezrobocie co robić?” realizowany w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Roz-
wój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. B). 

Celem programu „Bezrobocie – co robić?” jest rozwój rynku usług za-
trudnieniowych poprzez wsparcie instytucji rynku pracy, w szczególności 
organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

W 2006 roku cele te zrealizowano poprzez:

Działania promocyjne – w tym: prowadzenie strony internetowej progra-
mu: www.bezrobocie.org.pl; organizacja ogólnopolskiej debaty „Jak od-
naleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup 
defaworyzowanych”.

B

B

B

a.

czas realizacji: marzec 2004 
– grudzień 2006;
ogólnopolska konferencja dla 
227 osób;
ogólnopolska debata dla 
158 osób;
7 seminariów dla 414 osób;
26 przeszkolonych specjali-
stów outplacementu;
12 szkoleń „Akademia Out-
placementu” dla 289 specjali-
stów 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 pod-
niosły swoją zatrudnialność: 
624; liczba osób, które zyska-
ły zatrudnienie: 214, czyli 28% 
beneficjentów;
zrealizowanych 12 grantów 
doradczych (łącznie 192 
godziny doradztwa)
serwis doradczy na witrynie 
www.bezrobocie.org.pl;
baza danych organizacji po-
zarządowych świadczących 
usługi rynku pracy – 1522 
rekordy
budżet: 1 959 662 zł
finansowanie: Polsko-Ame-
rykańska Fundacja Wol-
ności, Europejski Fundusz 
Społeczny

fot.: debata „Jak odnaleźć się na ryn-
ku pracy? Przykłady modelowych dzia-
łań na rzecz grup defaworyzowanych”, 
Warszawa, 12 grudnia 2006 roku
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Działania szkoleniowe: 5 edycji Szkolenia dla kadr rynku pracy „Bezrobo-
cie – co robić?”.

Działalność wydawniczą – wydanie publikacji „Jak odnaleźć się na rynku 
pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych” 

1.1.1.	  
Portal organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku 
pracy www.bezrobocie.org.pl 

FISE w 2006 roku kontynuowała prowadzenie utworzonego w ramach 
pierwszej edycji programu portalu www.bezrobocie.org.pl, wśród którego 
zasobów znalazły się:

ogólne informacje na temat metodologii outplacementu w postaci opisu 
metody, jej wariantów, możliwości zastosowania i potencjalnych korzyści 
itp. http://www.bezrobocie.org.pl/x/243775; 

przykłady dobrych praktyk (wdrożone w ramach wszystkich edycji programu 
projekty outplacementowe oraz inne przykłady działań organizacji świad-
czących usługi rynku pracy) – http://www.bezrobocie.org.pl/x/155391; 

aktualne informacje dotyczące kursów, szkoleń, spotkań oraz możliwości 
pozyskania wsparcia (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy euro-
pejskich) przydatne dla przedstawicieli organizacji rynku pracy i specja-
listów zainteresowanych wdrażaniem projektów skierowanych do osób 
bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem – informacje te były dostępne 
w serwisie Aktualności, Przegląd prasy, a także w zakładkach Szkolenia 
i Rekomendowane konkursy grantowe;

forum, służące do komunikacji, wymianie informacji, dyskusji wśród 
specjalistów rynku pracy, które było dostępne ze strony głównej portalu 
www.bezrobocie.org.pl.

Portal www.bezrobocie.org.pl nawiązał współpracę z portalami/stronami 
internetowymi o podobnej tematyce – dokonano wymiany banerów i lin-
ków z następującymi serwisami:

www.dajemyprace.pl – portal powstały w ramach „Konsorcjum na rzecz 
aktywizacji zawodowej młodzieży”

www.bab.caritas.pl – Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas Polska

www.strefapracy.eu – portal rynku pracy Stowarzyszenia Europejskie 
Biuro Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

www.ohp.pl – portal Ochotniczych Hufców Pracy

www.portal.idn.org.pl – portal Centrum Usług Doradczych dla Osób 
Niepełnosprawnych 

www.biurokarier.idn.org.pl – portal Biura Karier Osób Niepełnosprawnych 

www.praca.ffm.pl – portal Agencji Zatrudnienia dla Osób 
Niepełnosprawnych

www.tus.org.pl – Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

www.filantropia.org.pl – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

www.mie.nongov.pl – strona Międzynarodowego Instytutu Europejskiego 
w Wałbrzychu

b.

c.
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www.prawopracy.org – portal prowadzony przez Fundację IGNORANTIA 
IURIS NOCET

www.uwolnienie.pl – strona internetowa Fundacji Uwolnienie

www.wilkow.xt.pl – strona miasta Wilków, gmina Złotoryja

www.ekonomiaspoleczna.pl – portal ekonomii społecznej prowadzo-
ny w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii 
społecznej”.

Portal jest połączony z bazą danych organizacji pozarządowych świad-
czących usługi na rynku pracy, która powstała w ramach poprzedniej edy-
cji programu.

W 2006 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor dokona-
na została dwukrotna w ciągu roku weryfikacja (telefoniczna i/lub mailo-
wa) bazy danych organizacji świadczących usługi rynku pracy dostępnej 
z portalu. W efekcie liczba rekordów wzrosła z 888 (początek 2006 roku) 
do 1522 (grudzień 2006).

Dodatkowo w ramach promocji bazy wśród potencjalnych użytkowników 
i partnerów organizacji pozarządowych zrealizowano wysyłkę promocyj-
ną do Powiatowych Urzędów Pracy oraz Gminnych Centrów Informacji 
(łącznie wysyłka pocztowa do 447 instytucji i wysyłka mailowa do 727 
instytucji).

Baza promowana była także w Portalu ngo.pl poprzez baner na stronie 
głównej tego portalu oraz w serwisie www.pomocspoleczna.ngo.pl, a także 
w newsletterach portalu www.bezrobocie.org.pl, w rezultacie baza ta cieszy 
się największą oglądalnością wśród baz dostępnych na www.bazy.ngo.pl. 

Portal połączony jest również z platformą distance learningową, na której 
znajduje się szkolenie Analiza Lokalnego Rynku Pracy, będące elemen-
tem Szkolenia dla kadr rynku pracy „Bezrobocie – co robić?”.

W 2006 roku portal osiągnął 616 stałych użytkowników, do których raz 
w tygodniu jest rozsyłany newsletter z aktualnymi informacjami z rynku 
pracy – w 2006 roku wysłano 51 takich newsletterów. Liczba wizyt w por-
talu w 2006 roku osiągnęła pułap ok. 9 000, zaś liczba odsłon – ok. 31 000 
miesięcznie, a liczba użytkowników – ok. 6 500 miesięcznie. 

1.1.2.	  
Debata „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady 
modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”

FISE zorganizowała ogólnopolską debatę w celu rozpropagowania nowo-
czesnych form aktywności organizacji pozarządowych na rynku pracy oraz 
dorobku programu. Debata „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady 
modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych” odbyła się 12 grud-

11.

12.

13.

14.

http://www.prawopracy.org
http://www.uwolnienie.pl
http://www.wilkow.xt.pl
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
http://www.pomocspoleczna.ngo.pl
http://www.bezrobocie.org.pl
http://www.bazy.ngo.pl


Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
z działalności w 2006 roku

1�

nia 2005 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Pa-
tronat nad konferencją objął Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciw-
działania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; patronat 
medialny – TVP3, Magazyn BCC, portal www.niepelnosprawni.pl. 

W debacie uczestniczyło 158 osób – ok. 55% uczestników stanowili przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, ok. 13% – przedstawiciele ośrod-
ków pomocy społecznej i klubów pracy, 4% – komercyjne firmy, 2,5% – lo-
kalne władze, 2,5% – przedstawiciele ministerstw, 2% – biura karier, wśród 
pozostałych uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele zakładów ak-
tywności zawodowej, urzędów pracy, spółdzielni socjalnych. 

Debatę prowadziły Ilona Gosk (Prezes Zarządu FISE) i Anna Sienicka 
(Członek Zarządu FISE), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezen-
towała Pani Marta Cichowicz-Major z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny 
i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Całość złożona była z trzech części:

Sesja	główna, podczas której zaprezentowane zostały wyniki badań pro-
gramu „Bezrobocie – co robić?” dotyczące kondycji organizacji pozarzą-
dowych świadczących usługi rynku pracy, przedstawiona została oferta 
FISE dotycząca współpracy dla Organizacji Rynku Pracy oraz publikacja 

„Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz 
grup defaworyzowanych”. Ponadto eksperci z Organizacji Rynku Pracy 
zaprezentowali modelowe rozwiązania w pracy z osobami szczególnie 
zagrożonymi na rynku pracy. Swoje prezentacje przedstawili: Agnieszka 
Żychalak z Centrum Karier przy Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług 
Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych – TUS, Mariusz Panek z Fun-
dacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Renata Berent-Miesz-
czanowicz z Demokratycznej Unii Kobiet oraz Dorota Gołębiewska z Mię-
dzynarodowej Organizacja ds. Migracji.

Sesje	tematyczne, poświęcone konkretnym instrumentom, stosowanym 
przez organizacje pozarządowe, przywracającym grupy defaworyzowane 
na rynek pracy i pracy z konkretnymi grupami beneficjentów:

Sytuacja	kobiet	na	rynku	pracy – podczas tej sesji zastanawiano się 
m.in. nad tym, czy kobietom trudniej niż mężczyznom wejść na rynek pra-
cy i utrzymać zatrudnienie. 

Sytuacja	 osób	 niepełnosprawnych	 na	 otwartym	 rynku	 pracy	 – 
podczas tej sesji próbowano m.in. odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tyl-
ko 7% osób niepełnosprawnych znalazło pracę na otwartym rynku pracy. 

Formy	aktywizacji	zawodowej	osób	chorych	psychicznie	– pod-
czas tej sesji zastanawiano się m.in. nad tym jak zintegrować różnorodne 
formy aktywizacji społeczno-zawodowej w system efektywnie wprowadza-
jący osoby z problemami natury zdrowia psychicznego na rynek pracy.

Czy	 spółdzielnia	 socjalna	 jest	 dobrym	 narzędziem	 integracji	
społecznej	i	zawodowej	różnych	grup	defaworyzowanych?	– pod-
czas tej sesji toczyła się dyskusja m.in. w oparciu o przykłady tworzenia 
spółdzielni socjalnych w społecznościach romskich. 

a.

b.

c.

d.

http://www.niepelnosprawni.pl
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Sesja	podsumowująca, podczas której moderatorzy zaprezentowali kon-
kluzje z poszczególnych sesji tematycznych. Sprawozdania moderatorów 
oraz relacja z całej debaty znajdują się w portalu www.bezrobocie.org.pl.

W czasie konferencji promowana była publikacja „Jak odnaleźć 
się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup 
defaworyzowanych”.

Właściwej konferencji towarzyszyła konferencja prasowa, która była ele-
mentem kampanii medialnej wydarzenia. W konferencji prasowej i w sa-
mej debacie uczestniczyli przedstawiciele: TVP3, Magazynu BCC, Rzecz-
pospolitej, Programu 1 Polskiego Radia, Tygodnika „Polityka”, portalu 
www.integracja.pl, portalu www.kobieta.gov.pl, Polskiej Agencji Prasowej, 
Radia Warszawa Praga, Radia Józef. 

W rezultacie w dniu debaty w Programie 1 Polskiego Radia wyemi-
towano materiał „Bezrobocie – co robić?” w Wiadomościach Ra-
dia Biznes, a TVP3 przygotowała felieton „Organizacje pozarządowe 

– debata”, który wyemitowano 20 grudnia 2006 roku o godzinie 18.30 
w TVP3 w ramach programu „Żadnej pracy się nie boję”. Ponadto portal 
www.integracja.pl zamieścił 28 listopada 2006 roku artykuł „Jak odnaleźć 
się na rynku pracy?”, a Magazyn BCC 28 listopada 2006 roku zamieścił 
na swoim portalu informację o debacie pt. „Jak odnaleźć się na rynku 
pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych” 
oraz artykuł pt. „www.bezrobocie.org.pl” w styczniowym (2007) wydaniu 
Magazynu BCC. Natomiast portal www.kobieta.gov.pl zamieścił artykuł 

„Organizacje pozarządowe wobec problemu bezrobocia kobiet” (styczeń 
2007).

1.1.3.  
Szkolenia dla specjalistów rynku pracy

FISE 2006 roku pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz-
kich na szkolenia dla specjalistów rynku pracy bazujące na programie Aka-
demia Outplacementu wypracowanym w poprzedniej edycji programu. 

Zweryfikowano i uzupełniono podręcznik szkoleniowy z poprzedniej edy-
cji programu (w efekcie powstał podręcznik: Bezrobocie – co robić? For-
my pracy z osobami bezrobotnymi. Modułowy program szkoleniowy dla 
kadr instytucji rynku pracy pod redakcją Ireny Wolińskiej), jak również kurs 
distance learning Analiza Lokalnego Rynku Pracy autorstwa Bartłomieja 
Piotrowskiego. W oparciu o te materiały szkoleniowe przeprowadzono 5 
edycji Szkolenia dla kadr rynku pracy „Bezrobocie – co robić?”, w których 
wzięło udział 105 osób z województw: mazowieckiego, łódzkiego, ma-
łopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego – przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, publicznych służb zatrudnienia, Ochotniczych 
Hufców Pracy, biur karier i agencji zatrudnienia. W rezultacie szkoleń po-
wstało kilkanaście grup partnerskich, które wypracowały wspólne pomysły 
na projekty skierowane do bezrobotnych, wykorzystujące outplacement 
i inne nowoczesne instrumenty rynku pracy.

http://www.bezrobocie.org.pl
http://www.integracja.pl
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1.1.4.  
Publikacja „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady 
modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”

FISE w 2006 wydała poradnik dla organizacji pozarządowych zaintereso-
wanych świadczeniem usług rynku pracy pt. „Jak odnaleźć się na rynku 
pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych” 
(redakcja: Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Magdalena Klaus; nakład 
2000). Koncepcja podręcznika, która zakładała prezentację krok po kroku 
modelowych rozwiązań z zakresu wspierania osób bezrobotnych, zwłasz-
cza z grup defaworyzowanych, w powrocie lub wejściu na rynek pracy 
przez organizacje pozarządowe, została skonsultowana z PAFW. W opar-
ciu o doświadczenia FISE i badania jakościowe poprzedniej edycji progra-
mu dokonano wyboru tzw. dobrych praktyk organizacji pozarządowych 
działających w obszarze rynku pracy na rzecz szczególnie zagrożonych 
beneficjentów, wykorzystujących innowacyjne i warte replikacji metody 
i narzędzia. Założono, że w podręczniku przedstawione zostaną cztery 
modelowe rozwiązania zaprezentowane przez pryzmat czterech konkret-
nych grup beneficjentów – aczkolwiek wybrane rozwiązania są na tyle uni-
wersalne, że z powodzeniem mogą być swobodnie adaptowane do po-
trzeb innych specyficznych grup beneficjentów. 

Wybrano następujące narzędzia i grupy:

Klub Pracy – na przykładzie działań skierowanych do bezrobotnych 
kobiet;

Agencja zatrudnienia – na przykładzie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych;

Zatrudnienie przejściowe – na przykładzie pracy z osobami chorymi 
psychicznie;

Spółdzielnia socjalna – na przykładzie działań na rzecz społeczności 
Romskiej.

Do współpracy zaproszono ekspertów, z którymi przeprowadzono wywia-
dy dotyczące działań ich organizacji, wykorzystania ww. narzędzi i specy-
fiki pracy z daną grupą beneficjentów. Wprowadzenie do publikacji napi-
sał Paweł Wrabec z Tygodnika „Polityka”. Recenzji merytorycznej dokonał 
Bartłomiej Piotrowski.

Publikacja była promowana podczas ww. debaty oraz została rozesłana 
do około 1000 wybranych z bazy programu organizacji pozarządowych 
oraz uczestników Szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy „Bezrobocie 

– co robić?”, a także do 15 regionalnych ośrodków Sieci Wspierania Or-
ganizacji Pozarządowych SPLOT, które będą dystrybuować publikację 
w regionach. Ponadto publikacja jest rozdawana uczestnikom szkoleń 
prowadzonych przez FISE w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego 
modelu ekonomii społecznej”.

1.
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Dylematy

Zarówno w poprzednich jak i 2006 roku w projekcie „Bezrobocie – co 
robić?” pracowaliśmy nad rekomendacjami dla decydentów odnośnie 
zmian w systemie usług zatrudnienia. Większość naszych rekomendacji 
dotyczyła zewnętrznego kontraktowania tych usług, co w wielu krajach 
obniżyło ich koszty i podniosło jakość. W końcu roku 2005 wydawało 
się nam, że udało się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej znaleźć 
osoby otwarte na rozmowy o naszych propozycjach, ale wraz ze zmianą 
osoby ministra wszystkie rozmowy zostały zawieszone. Dlatego też skon-
centrowaliśmy się na budowaniu tożsamości środowiska organizacji ryn-
ku pracy i podnoszenia jego kompetencji. 

Budżet

W 2006 roku kończyliśmy realizację wcześniejszej edycji programu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności „Bezrobocie – co robić?”, której całkowity 
budżet wyniósł 1 198 805,00 zł, rozpoczęliśmy kolejną edycję tego pro-
gramu, jej budżet wyniósł 200 196,00 zł. Na realizację projektu dostaliśmy 
również dotację w wysokości 560 666,00 zł z Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 1.1.B (na projekt o nazwie „Program 
szkoleniowy dla kadr instytucji rynku pracy: Bezrobocie – co robić?”)

Przychody projektu w 2006 roku wyniosły 548 728,80 zł, a koszty 
753 067,70 zł.

1.2.	 	
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 Pla-
cówek Niepublicznych, prowadzonej przez powiat warszawski, pod nume-
rem 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 kwa-
lifikacji pracowników Instytucji Rynku Pracy: Urzędów Pracy, Biur Karier, 
GOPS, MOPS, Szkolnych Ośrodków Kariery (SZOK), Centrów Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej, lokalnych animatorów i liderów. Aktual-
nie Szkoła Przedsiębiorczości FISE oferuje pakiet szkoleniowy obejmują-
cy szkolenia trenerskie oraz szkolenia merytoryczne – od pierwszego kon-
taktu 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 budowa-
nie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnego projektu.

W ramach prowadzonej Szkoły Przedsiębiorczości FISE w roku 2006 od-
były się dwa szkolenia. 

 

istnieje od 1994 roku;
posiada wpis do Ewidencji 
Szkół i Placówek Niepublicz-
nych nr 212K;
posiada wpis do rejestru 
instytucji szkoleniowych 
prowadzony przez Woje-
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1.2.1.	  
Szkolenia trenerskie 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 2006 roku zrealizowaliśmy 1 szkolenie, w którym udział wzięło 14 osób. 
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba 
kart 13):

Zatrudnienie: osoby pracujące – 92%, bezrobotni – 8%;

Płeć: kobiety – 92%, mężczyźni – 8%;

Wiek: do 24 lat – 15%, 24-30 lat – 55%, 30-40 lat – 15%, powyżej 50 lat 
– 15%;

Wykształcenie: wyższe – 92%, średnie ogólne – 8%

Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 14):

Szkolenie prowadzili trenerzy: Magdalena Klaus i Barbara Dąbrowska

1.2.2.	  
Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu przez młodzież 
działalności gospodarczej

Szkolenie to zostało 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, przy-
gotowanie doradców zawodowych z zakresu prowadzenia szkoleń gru-
powych oraz udzielania konsultacji indywidualnych młodzieży chcącej 
rozpocząć działalność gospodarczą. Szkolenie składa się z dwóch mo-
dułów. Pierwszy dotyczy aspektów związanych z postawą przedsiębior-
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cy, drugi – aspektów formalnych dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej.

W 2006 roku zrealizowaliśmy 1 szkolenie, w którym udział wzięło 17 osób. 
Dane o uczestnikach zebrane na podstawie kart informacyjnych (liczba 
kart 17):

Zatrudnienie: osoby pracujące – 94%, inni: 6%

Płeć: kobiety – 88%, mężczyźni – 12%;

Wiek: 24-30 lat – 70%, 30-40 lat – 24%, 40-50 lat – 6%; 

Wykształcenie: wyższe – 100%.

Ocena szkolenia wykonana na podstawie ankiet (liczba ankiet 17):

Szkolenie prowadzone było przez Jagodę Wąsowską, Katarzynę 
Bryczkowską-Kiragę.

1.2.3.	  
Beneficjenci szkoleń

Łącznie w 2006 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 31 osób zajmują-
cych się rynkiem pracy, pochodzących z następujących instytucji: 
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Szkolenia odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS 
w Warszawie. 

1.3.	 	
Szkolenia	realizowane	przez	licencjonowanych	
trenerów	programu	„Spadochron”

Wyszkoleni przez FISE trenerzy programu „Spadochron” w 2006 roku 
przeprowadzili 32 szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pra-
cy, w których udział wzięło 323 osoby. 

Kursy organizowane były przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla ludzi 
i środowiska” Chudobczyce

Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Augustowie

Tenet Managment

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Dylematy

Na początku 2006 roku podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działania Szko-
ły Przedsiębiorczości w świetle tego, że na rynku pojawiła się duża liczba 
bezpłatnych szkoleń. Kolejnym powodem dla zawieszenia działalności 
był fakt, że nagląca okazała się potrzeba uregulowania formalnej strony 
tego przedsięwzięcia, poprzez otwarcie działalności gospodarczej. Jako 
że w ciągu roku mieliśmy wiele zgłoszeń osób zainteresowanych naszymi 
szkoleniami, to zdecydowaliśmy, że w 2007 roku powrócimy do prowadze-
nia działalności Szkoły Przedsiębiorczości. W związku z tym w listopadzie 
2006 Zarząd FISE skierował pozytywnie rozpatrzony wniosek do Rady 
Programowej FISE o podjęcie decyzji o zarejestrowaniu działalności go-
spodarczej FISE. Procedura rejestracji zostanie ukończona w 2007 roku. 
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Budżet 

Przychody FISE z tytułu prowadzenia Szkoły Przedsiębiorczości wyniosły 
w 2006 roku 55 565,18 zł, a koszty 34 997,10 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, 
Wojciech Rustecki, Magdalena Huszcza,

Doradca ds. zarządzania: Teresa Zagrodzka.

Od lipca 2005 roku FISE pełni rolę Administratora Projektu „eS”. Projekt 
ten realizowany jest w ramach IW EQUAL (Działanie 2) przez Partnerstwo 
na Rzecz Rozwoju „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecz-
nej”, w skład którego wchodzą reprezentanci sektora organizacji pozarzą-
dowych, ale także sektora biznesu, administracji publicznej, państwowej 
szkoły wyższej 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 Służb 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 Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie (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 
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czas realizacji: lipiec 2005 
– marzec 2008;
10 partnerów krajowych;
2 Partnerstwa Ponadnarodo-
we (TTA i SEBOK);
Beneficjenci projektu: pracow-
nicy i wolontariusze sektora 
ekonomii społecznej;
wsparcie w ramach projektu 
otrzymało 187 osób reprezen-
tujących 130 instytucji;
Strona projektu: www.
es.ekonomiaspoleczna.pl;
budżet: 11 297 985 PLN 
(udział FISE: 25%);
Finansowanie: IW EQUAL.

fot.: Targi Ekonomii Społecznej, Kra-
ków, 29 września 2006 roku
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społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią 
i mogłyby w nim pełnić organizacje pozarządowe. 

Jako cele szczegółowe projektu wskazujemy: 

umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej po-
przez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej 
w Polsce,

trwałą poprawę funkcjonowania sektora ekonomii społecznej (w szczegól-
ności tej jego części, która związana jest z organizacjami pozarządowymi) 
w Polsce poprzez szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypraco-
wanych w ramach projektu. 

Działania podejmowane w projekcie przybliżają Partnerstwo do realizacji 
czterech następujących rezultatów:

Rezultat 1.  
Sformułowanie rekomendacji dotyczących legislacji, otoczenia finanso-
wego, instytucjonalnego i społecznego ES.

Rezultat 2.  
Stworzenie systemu obserwowania kondycji sektora ES, ewaluowa-
nia 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 różnych podmiotów 
ES, system wspierania i kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji kadr 
ES.

Rezultat 4.  
Wzrost znajomości zagadnień ES i jej znaczenia dla rozwiązywania prob-
lemu wykluczenia społecznego oraz promocja ES.

Beneficjenci projektu

Projekt skierowany jest do szerokiego grona instytucji ekonomii społecznej 
(zarówno instytucji realizujących inicjatywy przedsiębiorczości społecznej, 
jak i wspierających ich rozwój) oraz instytucji z tzw. otoczenia sektora eko-
nomii społecznej (np. publicznych służb zatrudnienia, służb społecznych, 
sektora biznesu).

Beneficjentami projektu „eS” są pracownicy i wolontariusze przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze ekonomii społecznej, pracownicy organizacji 
pozarządowych, ale także pracownicy instytucji rynku pracy, pracownicy 
społeczni, czy też przedstawiciele sektora biznesu – jako reprezentanci in-
stytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Zakładamy, iż najszersza 
grupa odbiorców projektu osiągnie liczbę 10 tys. osób. Będą to odbiorcy 
licznych publikacji, opracowań, szkoleń, seminariów, konferencji, studiów 
podyplomowych, klienci sieci info-punktów oraz odbiorcy pozostałych 
działań wspierających i promocyjnych w ramach projektu. Na potrzeby 
projektu wyodrębniona została grupa beneficjentów, którzy podlegają do-
kładnej procedurze rejestracji, i jest to grupa 650 osób. Są to odbiorcy na-
stępujących działań w projekcie, realizowanych przez różnych partnerów:
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szkolenia dla instytucji rynku pracy, których celem jest poprawa jakości 
wsparcia udzielanego przez instytucje rynku pracy oraz upowszechnianie 
metod i narzędzi ekonomii społecznej (120 osób) – FISE,

szkolenia pracowników socjalnych w zakresie wykorzystywania metod 
ekonomii społecznej (300 osób) – IRSS,

Sezonowa Szkoła Ekonomii Społecznej, której celem jest umożliwie-
nie podnoszenia kwalifikacji w zakresie ekonomii społecznej pracow-
nikom i wolontariuszom zaangażowanym w przedsięwzięcia ekonomii 
społecznej,

Studia Podyplomowe: Ekonomia Społeczna, na Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie (125 osób) – FRSO,

pracownicy sektora biznesu, szczególnie małych i średnich przedsię-
biorstw (50 osób) – FRSO.

W 2006 roku w studiach podyplomowych i szkoleniach projektu wzięło 
udział 187 osób z blisko 130 różnych instytucji. 

Działania zrealizowane w projekcie w 2006 roku

Działania o charakterze merytorycznym:

przygotowanie, wydanie i upowszechnianie Raportu Otwarcia projektu 
– publikacji w formie książkowej wraz z płytą CD (w tym 32 teksty, raporty 
dotyczące zagadnień ekonomii społecznej w wielu aspektach, dostępne 
na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl), 

zgromadzenie i dokonanie analizy danych na temat istniejących progra-
mów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych (barometr współpracy),

zakończenie badań ilościowych podmiotów sektora ekonomii społecznej 
w Polsce (I badanie) na 1900 podmiotach, w ramach Obserwatorium ES,

przygotowanie i rozpoczęcie badania jakościowego na wybranych pod-
miotach ekonomii społecznej (ok. 50 podmiotów), w ramach Laborato-
rium ES, 

opracowanie, udostępnienie oraz bieżąca aktualizacja bazy danych 
o podmiotach ES dostępnej on-line na portalu www.bazy.ngo.pl,

rozwój działań SKES – o działaniach SKES w punkcie 2.2,

prowadzenie działań w ramach współpracy ponadnarodowej (w ramach 
partnerstw ponadnarodowych TTA i SEBOK): przygotowanie wizyt studyj-
nych w Polsce i za granicą, prace grup roboczych,

uruchomienie i rozwijanie zasobów portalu www.ekonomiaspoleczna.pl,

opublikowanie takich pozycji jak: EUlotki, broszura z serii Poznaj Swoje 
Prawa: „Wykluczeni społecznie z rynku pracy. Podstawowe uprawnienia”, 
specjalny numer gazety ngo.pl (w związku z organizacją Pierwszych Ogól-
nopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej), gazety sympozjalnej MSAP, fil-
mu „Ekonomia wartości”,

uruchomienie działań edukacyjnych: szkolenia dla instytucji rynku pracy, 
szkolenia dla pracowników społecznych, Szkoła ES, studia podyplomowe 
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oraz uruchomienie seminarium magisterskiego z zakresu ekonomii spo-
łecznej na studiach wyższych,

rozpoczęcie działań w ramach sieci Info-punktów w ośrodkach SPLOT,

włączanie się w promowanie i upowszechnianie idei ekonomii społecznej 
w Polsce.

Partnerstwo zorganizowało lub uczestniczyło w przygotowaniach m.in. na-
stępujących wydarzeń: 

Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (POSES) – opis 
poniżej,

3 seminaria wewnętrzne projektu z udziałem ekspertów,

Sympozjum naukowe „Ekonomia Społeczna”,

Konferencja Europejska na temat IW EQUAL: „Gospodarka Społeczna 
– Model Aktywizacji, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego”,

Panel dyskusyjny „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
w Polsce”,

Skoll World Forum on Social Entrepreneurship. 

  Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii 
Społecznej (POSES)

SKES i Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „W poszukiwaniu polskiego mo-
delu ekonomii społecznej uczestniczyło w realizacji POSES, które miały 
miejsce w Krakowie, w dniach 28 i 29 września 2006 roku.

Miejsce spotkania wybrane zostało nieprzypadkowo, bowiem to właśnie 
w Krakowie wielu partnerów z różnych sektorów współdziała na rzecz 
tego, by ekonomię społeczną wykorzystać jako jedną z metod rozwoju 
całego regionu.

Honorowy patronat nad całym wydarzeniem objęła Minister Rozwoju Re-
gionalnego Grażyna Gęsicka. Organizacja Spotkań możliwa była wyłącz-
nie dzięki współpracy wielu różnych instytucji i środowisk, które aktywnie 
zaangażowały się w przygotowania. 

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, zgromadziły, być może 
po raz pierwszy, tak szerokie grono przedstawicieli środowisk polskiej 
ekonomii społecznej. Wśród ponad 240 zaproszonych osób znaleźli się 
zarówno reprezentanci administracji publicznej i samorządowej, działa-
cze organizacji pozarządowych, przedstawiciele ruchu spółdzielczego, 
zarówno „klasycznego”, jak i założyciele nowopowstających spółdzielni 
socjalnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, reprezentanci instytu-
cji wspierających rozwój tych podmiotów, oraz inni, słowem wszyscy ci, 
którzy mogą i chcą współpracować w ramach szeroko pojętej ekonomii 
społecznej.
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Dzień pierwszy Spotkań Ekonomii Społecznej, 28 września, w całości de-
dykowany został rozważaniom na temat historii i kondycji ekonomii spo-
łecznej oraz warunków jej rozwoju zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
W pierwszej części Spotkań, części plenarnej, o swoich doświadczeniach 
opowiadali zaproszeni goście, osoby, które od lat wspierają rozwój eko-
nomii społecznej poprzez swoje zaangażowanie społeczne, polityczne 
i zawodowe.

W kolejnej części, starając się odpowiedzieć na pytanie „Czy ekono-
mia społeczna psuje gospodarkę?” dyskusję prowadzili znani dzien-
nikarze ekonomiczni i publicyści w panelu przygotowanym przez portal 
www.ekonomiaspoleczna.pl. Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęła 
się część II POSES, czyli szereg sesji tematycznych, przygotowanych 
i prowadzonych przez ekspertów w danych dziedzinach.

Pośród różnorodnych tematów sesji poruszano takie zagadnienia jak: 

rola samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju ekonomii 
społecznej,

otoczenie finansowe potrzebne dla rozwoju ekonomii społecznej, 

miejsce ekonomii społecznej w przygotowywanych dokumentach strate-
gicznych rządu na lata 2007-2013,

warunki prawne konieczne dla rozwoju ekonomii społecznej,

rola i funkcje ekonomii społecznej w polityce zatrudnienia, walki z bezro-
bociem i pomocy społecznej.

W dniu następnym, tj. 29 września, na Rynku Głównym w Krakowie, w ra-
mach Targów Ekonomii Społecznej, prezentowało się około trzydziestu 
wystawców, przedsiębiorców i działaczy społecznych, którzy realizują 
przedsięwzięcia nienastawione na zysk. 

Swoje działania prezentowały zarówno duże organizacje partnerskie, 
wspierające rozwój lokalny i regionalny, zachęcające społeczności lokal-
ne do angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, jak i takie instytucje, 
które wspierają nowopowstające przedsięwzięcia ekonomii społecznej, 
służą radą i pomocą osobom zainteresowanym założeniem przedsiębior-
stwa społecznego. Nie zabrakło także wystawców, którzy prezentowali wy-
tworzone przez siebie unikalne produkty, począwszy od koszulek i czape-
czek, przez prawdziwe wiejskie szynki, sery i miody, przetwory „domowej 
roboty”, ciasta i ciasteczka, rękodzieło artystyczne a także stroje romskie 
i wiele innych produktów.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa 
i turystów.

FISE podjęło się redakcji „Materiałów podsumowujących” całe wyda-
rzenia. Materiał został zgromadzony na płycie CD w formie multimedial-
nej prezentacji zawierającej pliki tekstowe, pliki dźwiękowe oraz galerię 
zdjęć. 

Partnerzy

Urząd Miasta Krakowa,
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w roli administrato-
ra projektu „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form 
zatrudnienia”,

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w roli administratora projektu „Go-
spodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”,

FRDL Małopolski Instytut Samorządu i Administracji w roli administratora 
projektu „Możemy Więcej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych”,

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w roli administratora pro-
jektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”,

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej SKES,

Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich,

Fundacja Fundusz Współpracy pełniąca rolę Krajowej Struktury Wsparcia 
dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,

Dom Maklerski PENETRATOR SA, jako administrator Krakowskiej Inicjaty-
wy na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO,

Gazeta Samorządu i Administracji Grupy Wydawniczej INFOR,

FRYCZ I WICHA.

Patronat Medialny:

TVP Kraków,

portal www.ekonomiaspoleczna.pl,

Tygodnik Powszechny,

Głos Tygodnik Nowohucki,

Manko – miesięcznik studencki,

Radio Art.,

portal www.krakow.pl. 

Dylematy

Największą trudnością w realizacji projektu okazało się znalezienie wspól-
nej płaszczyzny działań wszystkich partnerów projektu, oraz pogodzenie 
różnych kultur organizacyjnych w zarządzaniu projektem. 

Główna trudność w wyważeniu pomiędzy działaniami realizowanymi nieza-
leżnie przez poszczególne instytucje a realizowanymi w ścisłej współpra-
cy polegała na niesprawnej komunikacji oraz problemach definicyjnych, 
związanych z pojęciem ekonomii społecznej. Podejmowaliśmy kolejne 
kroki, żeby te trudności przezwyciężyć, co powinno zaowocować w 2007 
roku.
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Problemy natury administracyjnej wynikały między innymi z dysproporcji 
pomiędzy odpowiedzialnością, a możliwością podejmowania decyzji: FISE 
jako Administrator odpowiada całkowicie przed instytucją grantodawczą 
za realizację projektu, w stosunku do partnerów może mieć jedynie rosz-
czenia zwrotne, a jednocześnie wszystkie ważne decyzje w projekcie mogą 
być podejmowane jedynie przez zgodę wszystkich partnerów. Napięcia 
tym spowodowane oraz nieporozumienia będące skutkiem odmiennych 
modeli zarządzania w poszczególnych instytucjach wchodzących w skład 
partnerstwa zostały rozwiązane drogą bilateralnych ustaleń.

Największe zagrożenia w realizacji projektu leżą raz w samej jego kon-
strukcji: jest on bardzo złożony i w części niedoszacowany (jeśli chodzi 
o zasoby finansowe i ilość osób zaangażowanych na stałe w projekt) ; 
a raz po stronie instytucji zarządzającej projektem: rosnące wymaga-
nia formalne, brak realnego wsparcia powodują, że zmuszani jesteśmy 
do podnoszenia nakładów pracy (głównie osób obsługujących projekt 
ze strony administratora) związanych z samą realizacją projektu. Na po-
czątek 2007 roku przewidzieliśmy weryfikację zapisów projektu tak, aby 
zminimalizować te zagrożenia. 

Budżet

Całkowity budżet projektu wynosi 11 297 985,00 zł, na działania FISE prze-
znaczonych jest 2 856 151,00 zł. W 2006 roku na konto projektu wpłynęło 
2 550 000 zł, łączne wydatki wyniosły 3 165 287,90 zł, czego z budżetu 
FISE: 913 672,95 zł.

2.2.	 	
SKES

Koordynator SKES: Ilona Gosk

W czasie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków, paź-
dziernik 2004), przedstawiciele grupy instytucji ekonomii społecznej 
(przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, 
towarzystwa wzajemnościowe) wyrazili potrzebę ustanowienia wspólnej, 
szerokiej płaszczyzny łączącej działania różnorodnych podmiotów eko-
nomii społecznej działających w Polsce. Chcąc zainicjować jej powstanie 
powołali Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce (SKES). Ma 
ona stanowić miejsce spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk 
w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.

W czasie pierwszych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, któ-
re miały miejsce 28-29 września 2006, podpisane zostało porozumienie 
pomiędzy pierwszymi członkami SKES. Porozumienie zostało sygnowane 
przez:

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE),

Fundację dla Polski (FdP),

Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych (FISE),

Fundację Rozwoju Społeczeństw Obywatelskich (FRSO),
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Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS),

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).

FISE w 2006 roku prowadziło sekretariat SKES oraz stronę www.skes.pl.

W 2006 roku członkowie SKES spotkali się 6 razy w celu omówienia i prze-
prowadzenia kolejnych działań:

2.2.1.	  
Konsultacje z zakresu miejsca ekonomii społecznej 
w dokumentach strategicznych na lata 2007-2013

W 2006 roku w oparciu o opinie członków SKES opracowana została eks-
pertyza dr Joanny Tyrowicz „Miejsce ekonomii społecznej w programach 
operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013”. Posłużyła ona do utwo-
rzenia postulatów Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej odnośnie miej-
sca ekonomii społecznej w programach operacyjnych na lata 2007-2013.

Postulaty zostały przekazane Pani Grażynie Gęsickiej, Minister Rozwoju 
Regionalnego oraz marszałkom wszystkich województw, jako głos SKES 
w konsultacjach społecznych.

Postulaty były dyskutowane na Pierwszych Ogólnopolskich Spotkaniach 
Ekonomii Społecznej na seminarium, w którym uczestniczyli: Ilona Gosk 
(FISE), Mikołaj Gurdała (Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych), An-
drzej Sasuła (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Wła-
dysław Ortyl (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Przemysław Herman 
(Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).

2.2.2.  
Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 
(POSES)

SKES był inicjatorem i współorganizatorem POSES. Miały one miejsce 
w Krakowie w dniach 28-29 września 2006. Opis targów znajduje się 
w punkcie 2.1 (opis Projektu eS).

Dylematy

Główną trudnością w prowadzeniu SKES jest niska aktywność jego człon-
ków oraz brak przywództwa i wizji. FISE przyjmując na siebie rolę sekreta-
riatu jednocześnie przyjęła funkcję lidera, do czego nie była przygotowa-
na. W kolejnym roku powinniśmy pracować nad: wizją SKES, jego pozycją 
i aktywnością członków. Wymaga to głębszej strategicznej dyskusji we-
wnątrz FISE oraz decyzji, na ile zaangażowanie w SKES jest spójne z wizją 
rozwoju FISE.

Budżet

Działania SKES finansowane są przez jego członków, ponadto SKES po-
siada wspólną pulę środków (pozostałych po Konferencji Kraków 2004), 
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przeznaczanych na ważniejsze przedsięwzięcia. W 2006 roku na konto 
SKES przyjmowaliśmy opłaty za udział w POSES, z których opłacona zo-
stała część kosztów. Po wszystkich operacjach na koncie SKES pozostało 
około 18.000 zł (konto prowadzi Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy)

2.3.	 	
Partnerstwo	dla	aktywizacji	zawodowej	Romów	
poprzez	narzędzia	gospodarki	społecznej

Koordynatorzy: Anna Sienicka, Magdalena Klaus 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w lipcu 2005 roku przystą-
piła 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 we-
szły: Polski Czerwony Krzyż (PCK), Związek Romów Polskich (ZRP) oraz 
Stowarzyszeniem Kobiet Romskich w Polsce (SKRP).

Grupą docelową projektu jest mniejszość romska, jedna z najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem, najczęściej dyskryminowanych i najmniej 
aktywnych na rynku pracy grup społecznych. Założenia projektu oparto 
o dobre praktyki dla programów aktywizacji zawodowej migrantów i grup 
etnicznych w szczególnej sytuacji społeczno-ekonomicznej sformułowa-
ne na podstawie skumulowanych doświadczeń organizacji międzynaro-
dowych i dostosowane do specyfiki społeczności romskiej i polskich rea-
liów prawno-gospodarczych.

Cele projektu

Tworzenie miejsc pracy dostępnych dla Romów poprzez stworzenie 
i wspieranie działalności czterech spółdzielni socjalnych o profilu dosto-
sowanym do ich umiejętności i kwalifikacji oraz przeszkolenie grupy rom-
skiego personelu w zakresie umiejętności managerskich i biznesowych 
oraz specyfiki zarządzania spółdzielnią socjalną. W ramach projektu po-
wstaną cztery integracyjne romskich spółdzielnie socjalne zdolne do sa-
modzielnego funkcjonowania na rynku, w czterech lokalizacjach różnią-
cych się pod względem ważnych cech socjoekonomicznych. Szacuje się, 
że w zakładanych spółdzielniach socjalnych może znaleźć pracę docelo-
wo 50-100 osób, które zostaną przyjęte już po rozpoczęciu działalności 
spółdzielni, w miarę pozyskiwania przez nie kontraktów i zleceń. 

Polepszenie wizerunku Romów, ze szczególnym uwzględnieniem obra-
zu Romów jako pracowników, wśród potencjalnych pracodawców, kon-
trahentów i społeczności lokalnej, poprzez przeciwdziałanie negatywnym 
stereotypom społecznym i wynikającym z nich uprzedzeniom prowadzą-
cym do dyskryminacji. 
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Rola FISE

FISE jest odpowiedzialna za realizację szkoleń przygotowujących do pro-
wadzenia własnej spółdzielni socjalnej, bazujących na szkoleniu Wirtual-
na Firma.

W zakres obowiązków FISE wchodzi: całościowa koordynacja przygo-
towania i przeprowadzenia szkoleń w wybranych lokalizacjach, łącznie 
z rekrutacją trenerów i opracowaniem materiałów szkoleniowych, opraco-
wanie zeszytu dobrych praktyk z zakresu spółdzielczości socjalnej, repre-
zentacja Partnerstwa w pracach Grup Roboczych dotyczących szkoleń, 
instytucjonalizacji oraz finansowania spółdzielni socjalnych, powołanych 
w ramach Umowy o Współpracy Ponadnarodowej partnerstwa Rainbow 
Enterprise. 

W ramach projektu zgodnie z planem przeszkolonych zostało 40 Romów 
w zakresie umiejętności managerskich i biznesowych oraz specyfiki za-
rządzania spółdzielnią socjalną. Szkolenia odbyły się w czterech lokaliza-
cjach spółdzielni socjalnych: w Szczecinku, Krakowie, Olsztynie i Sławnie. 
Osoby są obecnie członkami, założycielami oraz personelem czterech 
spółdzielni socjalnych zakładanych w ramach projektu. W 2006 roku zare-
jestrowana i otwarta została spółdzielnia socjalna Sare w Krakowie. Sare 
realizuje już pierwsze zlecenia z zakresu cateringu i szycia. Pozostałe trzy 
spółdzielnie są na końcowym etapie rejestracji oraz przygotowań do roz-
poczęcia działalności. 

W 2006 roku pracownicy FISE uczestniczyli w dwóch spotkaniach partner-
stwa ponadnarodowego Rainbow Enterprise (w Polsce i w Portugalii). 

Dylematy

Omawiany projekt jako jedyny dał nam przestrzeń do bezpośredniej 
współpracy z beneficjentami pochodzącymi z grup defaworyzowanych. 
Okazał się nieocenionym doświadczeniem. 

Budżet projektu

Projekt finansowany jest ze środków IW EQUAL. Budżet FISE wyno-
si 280 108,50 PLN. W roku 2006 ponieśliśmy wydatki w wysokości 
194 447,45 PLN.
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3.	 	
Działania	pozostałe

3.1.	 	
Zrównoważony	Rozwój	Obszarów	Wiejskich	
SURDAR

Koordynatorzy: Ruta Śpiewak, 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 Zagospo-
darowania PAN, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtshaftsforschung Uni-
wersytetu 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.

W 2006 opracowano pozyskane dane z badań jakościowych oraz 
ilościowych. 

W efekcie powstało 7 artykułów oraz wstęp do publikacji:

Jerzy Kosanowski – Wkraczanie UE w wiejską rzeczywistość;

Mike&Hillary Ingham – Perspektywy Polski w UE;

Mike&Hillary Ingham – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce: 
stan faktyczny i odczucia inwestorów;

Mike&Hillary Ingham – Podsumowanie – typologie rozwoju lokalnego;

Ruta Śpiewak – Czynniki endogenne i egzogenne wpływające na rozwój 
społeczności lokalnych, na przykładzie trzech gmin wiejskich;

Beata Pięcek – Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego – strategie 
władz lokalnych;

Tomasz Zegar – Bariery i szanse w rozwoju lokalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich;

Urszula Budzich-Szukała – Rozwój – wyprawa w nieznane.

Publikacja powstanie w 2007 roku.

Budżet projektu

Całkowity budżet projektu wynosi 98 000 GBP, z czego na działania będą-
ce w zakresie obowiązków FISE przeznaczono około 30 000 GBP. W 2006 
roku przychody projektu wyniosły 8772,30 PLN, a koszty 20 777,40 PLN. 
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C.	 
Sprawozdanie 
finansowe za rok 2006

W 2006 roku udało się nam osiągnąć stabilność finansową, a poprzez 
to rozbudować zespół FISE. Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji, 
w której mieliśmy zapewnione finansowanie działań na 2 lata. Kłopotem 
okazało się tylko odejście od odpłatnej działalności statutowej: koszty 
kredytów niezbędnych do zachowania płynności finansowej w projektach 
finansowanych z EFS, dodatkowe koszty prowadzenia Fundacji spowo-
dowały, że prawie całkowicie wyczerpaliśmy środki własne, a to przyspie-
szyło podjęcie decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej, co na-
stąpi w 2007 roku.

Przychody uzyskane w 2006 roku:   3 837 855,27 zł, 
w tym: 

dotacje:   3 318 994,13 zł

odpłatne świadczenia:   55 565,18 zł

odsetki uzyskane:   790,19 zł

dodatnie różnice kursowe:   230,46 zł

zaokrąglenia, inne:   462 275,31 zł

Koszty poniesione w 2006 roku:   4 003 312,75 zł,  
w tym:

koszty administracyjne:   16 268,92 zł

koszty działań statutowych:   3 974 130,10 zł

odsetki zapłacone:   631,51 zł

opłata od otrzymanej pożyczki:   9 193,32 zł

spisane należności, zaokrąglenia:   3 088,90 zł

Wynagrodzenia wypłacone  
przez FISE w 2006 roku:   875 506,89 zł brutto, 
w tym:

Umowy o pracę:   523 267,84 zł, 
z tego:

wynagrodzenia:   523 267,84 zł
premie:   0,00 zł

Umowy cywilno-prawne:   352 239,05 zł
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Wynagrodzenie (umowy o pracę)  
wypłacone członkom zarządu:   138 348,00 zł.

Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 
12 osób (10 na pełny etat, 2 w wymiarze 60%), w tym: Prezesa Zarządu, 
Członka Zarządu, dwóch pracowników administracyjnych i ośmiu pracow-
ników merytorycznych. 12 osób to całkowita liczba pracowników zatrud-
nionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 11 osób zatrudnionych 
było w poszczególnych miesiąca.

Wartość aktywów i pasywów:   271 752,41 zł 

Zobowiązania:   151 601,39 zł, 
z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych:   8 071,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych:   0,00 zł

zobowiązania ZUS:   19 592,20 zł

zaciągnięta pożyczka:   26 602,35 zł

pozostałe zobowiązania:   97 335,84 zł

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podat-
kowe: PIT-4 i PIT-8A podatek od osób fizycznych, ZUS, VAT-7.

Podatek VAT został rozliczony za rok 2006 według okresów miesięcznych. 
Wykazana należność zgodna jest z deklaracją oraz została rozliczona. Po-
zostałe należności rozliczane są na bieżąco.

W 2006 roku pożyczki nie były udzielane.

FISE na 31 grudnia 2006 r. założyło lokaty w wysokości 2628,10 zł na sub-
koncie rachunku bankowego banku BISE. Na rachunkach bankowych 
łącznie z lokatami na koniec grudnia 2006 r. ulokowane były środki pie-
niężne o łącznej wartości 77 673,56 zł.

W 2005 roku FISE posiadało następujące udziały, akcje:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:   100 000,00 zł

Bank Żywności SOS:   100,00 zł

Fundacja Rozwoju NIDA:   2 000,00 zł

Razem:   102 100,00 zł
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