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Wstęp
Na sprawozdanie z pracy FISE w 2007 roku warto spojrzeć jak na dokumentację rocznej pracy organizacji. Trzeba powiedzieć, że mamy do
czynienia ze zmianą wagi merytorycznej i finansowej Fundacji. To nie tylko
dobry wynik finansowy. To także świadectwo sprawności zarządzania, potwierdzonej nie tylko normą ISO, ale przede wszystkim zaufaniem stojącym za kontraktami, w ich wielkości i kontynuacyjnym charakterze.
Zwraca uwagę koncentracja pracy na wybranych kierunkach działania.
Wyraża się ona trwałością długości okresu ciągłej realizacji projektów
i skalą mierzoną ilością zadań i wielkością finansowania. FISE stała się
mniej „wszystkoistyczna”.
FISE jest dosyć rzadkim przykładem przekazania przez założycieli przywództwa w organizacji w ręce następnego pokolenia. Jest to w mniejszym
stopniu zasługa założycieli. Laur należy się zespołowi i nowym liderom.
Zważywszy na trudności ze zmianami statutu, można powiedzieć, że prawodawca nie przewidział takiego rozwoju.
W konkurencyjnym świecie organizacji pozarządowych FISE zyskała
uznanie partnerów, z którymi realizuje zadania. Wypracowała potencjał
i organizację pracy, która pozwala jej realizować projekty w konsorcjach,
zgodnie z zasadą partnerskiego (demokratycznego) zarządzania. To
osiągnięcie powinno być koniecznie utrwalone, czy precyzyjniej mówiąc
skapitalizowane.
Trzeba też zwrócić uwagę na merytoryczne cechy podejmowanych projektów. Chyba żaden z nich nie ma charakteru odtwórczego powielania
wzorów. Podejmowano projekty dotyczące innowatorskich metod pracy
(np. szkolenia dla kadr urzędów pracy dotyczące współpracy z alternatywnymi usługowcami w zwalczaniu bezrobocia), strategicznych problemów (integracja społeczna wykorzystująca metody ekonomii społecznej
itp.), projektów będących odpowiedzią na pojawiające się nowe problemy
(wpływ migracji na rynek pracy w Polsce). Potencjał innowacyjny zawarty
jest także w typowym podejściu: praca FISE toczy się w czworokącie: badania i wiedza, polityka, kompetencje, upowszechnianie. Pod tym względem osiągnięty poziom można uważać za unikalne połączenie profesjonalizmu współpracowników i altruizmu organizacji.
FISE wprowadziła nowe standardy w dziedzinie komunikacji społecznej:
udostępniania i publikowania wyników pracy. Realizuje to założenie strategiczne, wyznaczające dla naszej organizacji rolę resource centre. Korzystają z niego jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe
i specjaliści pracujący na własny rachunek.
Utrzymanie tej tendencji w świecie innych priorytetów, programów rządowych i źródeł finansowania jest poważnym wyzwaniem. Wszystko wskazuje, że mamy szansę sprostać mu w przyszłości.
Krzysztof Herbst
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A.
Opis Fundacji
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ufundowana została przez
Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frątczak, 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.
Obecnie w organach FISE czynnie działa Krzysztof Herbst (członek zarządu) i Piotr Topiński (członek rady fundacji).
Terenem działania FISE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych FISE może prowadzić działalność
także poza granicami RP.
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Statutowe cele FISE:
1.

Celem FISE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

B

rozwijania przedsiębiorczości,

B

podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych
i kulturalnych,

B

tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń,

B

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:

c.

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

d.

doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim
organizacjom;

e.

prowadzenie działalności szkoleniowej;

f.

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

g.

przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym
wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów FISE. Opisane wyżej
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ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia
dla osób je otrzymujących;
h.

podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;

i.

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

j.

zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych FISE;

k.

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

l.

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:

B

Rada Programowa;

B

Zarząd.
W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą:

B

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,
aktualnie doradca premiera. Autor wielu opracowań, artykułów i komentarzy. Michał Boni złożył rezygnację z pracy w radzie w listopadzie 2007
roku.

B

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

B

Teresa Ogrodzińska – Sekretarz Rady Programowej FISE, mgr filologii polskiej, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych dzieci.

B

Andrzej Lubiatowski – architekt i urbanista, autor wielu prac dotyczących
samorządu lokalnego i inicjator działań reformatorskich, dyrektor Biura
Unii Metropolii Polskich, członek Rady Statystyki.

B

Henryk Wujec – wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii
Wolności, poseł na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałożyciel TUW (Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych), Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 1999 do czerwca 2000 r., szef Programu Promocji Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych Fundacji
dla Polski.
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Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wieloletni działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel KOR, lider Unii
Demokratycznej, Minister Pracy w latach 1989-1991 i 1992-1993, członek
Klubu Parlamentarnego Unii Wolności.
W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
B

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, Prezes Zarządu od 2003 roku. (Adres zamieszkania: 01-494 Warszawa, ul.
Obrońców Tobruku 21/5).

B

Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Herbst – Fundator FISE, dr socjologii,
autor wielu publikacji z zakresu społecznych problemów planowania
przestrzennego i reformy samorządu terytorialnego, pracował w Polskiej
Akademii Nauk. Ekspert programów TACIS, PHARE, Banku Światowego,
OBWE. Udział w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych. (Adres zamieszkania: 04-305
Warszawa, ul. Żółkiewskiego 31). Krzysztof Herbst pełni swoją funkcję
społecznie.

B

Członek Zarządu, Anna Sienicka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, oraz studiów MA Uniwersytetu Lancaster „Gospodarka a społeczeństwo” (Economy and Society) w Ośrodku Studiów Społecznych przy
Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. 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).

B

Zarząd FISE podejmuje decyzje dotyczące bieżących zadań i planów
na przyszłość w gronie menadżerów – osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów, zarządzających zespołami projektowymi.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
z działalności w 2007 roku

9

B.
Działania statutowe
Działania FISE koncentrowały się w 2007 roku w dwóch obszarach tematycznych – usługach rynku pracy i ekonomii społecznej. Głównym odbiorcą naszych działań był sektor ekonomii społecznej, instytucje rynku
pracy, media oraz decydenci różnych szczebli, a celem działań był rozwój
współpracy pomiędzy administracją publiczną i trzecim sektorem wokół
zagadnień polityki społecznej.
Program „Work in Poland” jest
kontynuacją projektu „Bezrobocie
– co robić?” realizowanego przez
FISE od marca 2004 roku
B czas realizacji programów:
marzec 2004 – luty 2009;
B ogólnopolska konferencja dla
227 osób;
B ogólnopolska debata dla 158
osób;
B 12 seminariów dla 612 osób;
B 26 przeszkolonych specjalistów outplacementu;
B 12 szkoleń „Akademia Outplacementu” dla 289 specjalistów rynku pracy;
B 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;
B zrealizowanych 12 grantów
doradczych (łącznie 192
godziny doradztwa);
B serwis doradczy na witrynie
www.bezrobocie.org.pl;
B baza danych organizacji
pozarządowych świadczących
usługi rynku pracy – 1738
rekordów
B budżet: 3,4 mln zł
B finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Europejski Fundusz
Społeczny.

1.
Rozwój usług zatrudnienia
Jedną z podstawowych kompetencji FISE są usługi zatrudnienia. W 2007
roku w ramach tej kompetencji realizowaliśmy projekt „Work in Poland,
który koncentrował się na zagadnieniu migracji i jej wpływu na lokalne rynki pracy. Prowadzona była również Szkoła Przedsiębiorczości FISE, w której ofercie znalazły się szkolenia podnoszące kompetencje specjalistów
zajmujących się aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy.
Ostatnim przedsięwzięciem z pogranicza usług zatrudnienia i ekonomii
społecznej był projekt „Profesjonalne Służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora”, w ramach którego przygotowywaliśmy
pracowników publicznych służb zatrudnienia do współpracy z sektorem
ekonomii społecznej.

1.1.
Work in Poland
Zespół projektu:
B

menadżer projektu: Ilona Gosk

B

koordynator projektu: Magdalena Huszcza

B

Pracownicy merytoryczni: Julia Chondzyńska, Magdalena Klaus, Mateusz
Korsak, Anna Sienicka

B

eksperci: Michał Boni, Krzysztof Herbst, Paweł Kaczmarczyk, Joanna
Tyrowicz.
Program „Work in Poland” jest kontynuacją programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Bezrobocie – co robić?”, realizowanego przez
FISE w okresie marzec 2004 – grudzień 2006.
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„Work in Poland” odpowiada na problemy polskiego rynku pracy związane
z emigracją zarobkową Polaków. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji i sprawności organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia
usług dla rynku pracy, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności.
W ramach programu zaplanowano działania w 3 etapach:
I.

Wiedza – przygotowanie analiz i raportów eksperckich dotyczących
emigracji zarobkowej i jej wpływu na rynek pracy w Polsce oraz wykorzystania technologii informatycznych przez organizacje w działaniach rynku
pracy.
Etap Wiedza realizowany był od stycznia do września 2007 roku, w toku
desk research, cyklu warsztatów eksperckich ze specjalistami rynku pracy,
ds. migracji, nowoczesnych technologii, a także organizacji pozarządowych i analiz, przygotowane zostały następujące raporty:

1.

„Nowe technologie w organizacjach pozarządowych” – A. Bojanowska

2. „Przykłady metod i narzędzi wykorzystujących IT w działaniach na rynku
pracy z uwzględnieniem doświadczeń zagranicznych” – M. Klaus
3. „Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy” – P. Kaczmarczyk
4.

„Raport z warsztatów eksperckich programu Work in Poland” – J. Tyrowicz
Zwieńczeniem działań etapu Wiedza był kompleksowy raport pod redakcją
P. Kaczmarczyka i J. Tyrowicz „Współczesne procesy migracyjne w Polsce
a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy”. Raport zawiera rekomendacje dla organizacji pozarządowych z zakresu projektowania działań odpowiadających/zapobiegających
negatywnym skutkom procesów migracyjnych.

II.

Kompetencje – działania informacyjne i edukacyjne dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i ich lokalnych partnerów na rynku pracy,
w tym samorządów, w postaci 10 seminariów lokalnych i cyklu szkoleń
dla menadżerów i specjalistów organizacji pozarządowych ich partnerów.
W ramach etapu Kompetencje w 2007 roku zrealizowanych zostało 5 seminariów lokalnych:

1.

Lublin – 14 listopada – 61 uczestników

2.

Biała Podlaska – 15 listopada – 38 uczestników

3.

Biłgoraj – 16 listopada – 42 uczestników

4.

Rzeszów – 28 listopada – 25 uczestników

5.

Mielec – 29 listopada – 32 uczestników
Seminaria zorganizowano przy udziale lokalnych parterów – pozarządowych i samorządowych.
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Na Lubelszczyźnie byli to:
B

Lubelski Urząd Wojewódzki (Wojewoda Lubelski – Wojciech Żukowski)

B

Urząd Marszałkowski (Dyrektor Departamentu EFS – Iwona Nakielska, Wicedyrektor Rafał Sobiech, Katarzyna Jagiełło)

B

Prezydent Miasta Biała Podlaska (Andrzej Czapski)

B

Burmistrz Miasta Biłgoraj (Janusz Rosłan)

B

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z Lublina (Anna Moskwa,
Konrad Konefał)

B

Fundacja Fuga Mundi z Lublina (Marek Piasecki)

B

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Sylwia Panek, Robert Syrytczyk) – Lublin i filia z Białej Podlaskiej

B

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Biłgoraja (Irena Gadaj)

B

Katolicki Uniwersytet Lubelski (dr Andrzej Juros, dr Krzysztof Markowski)

B

Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg (Janina Skubik)

B

Powiatowy Urząd Pracy z Białej Podlaskiej (Renata Karwacka)

B

Powiatowy Urząd Pracy z Biłgoraju (Dyrektor Marianna Sopelak)

B

Podlaska Agencja Konsultingowa Rectus – Woc (Tadeusza Kucharuk)

B

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej (Dorota
Sorbian-Przybysz)
Zaś na Podkarpaciu:

B

Seminarium w Biłgoraju, listopad 2007

Podkarpacki Urząd Marszałkowski (Marszałek Województwa Podkarpackiego – Zygmunt Cholewiński)

B

Prezydent Miasta Rzeszowa (Tadeusz Ferenc)

B

Starosta Powiatu Mieleckiego (Andrzej Chrabąszcz)

B

Prezydent Miasta Mielca (Janusz Chodorowski)

B

Towarzystwo Altum Programu Społeczno-Gospodarcze z Rzeszowa (Ireneusz Kubiś)
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B

Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju z Mielca (Kazimierz
Królikowski)

B

Uniwersytet Rzeszowski (Paweł Walawander)
Opieką medialną seminaria na Lubelszczyźnie objęła TVP Lublin, a na Podkarpaciu – TVP Rzeszów. Każdorazowo seminarium poprzedzone było
konferencją prasową. Łącznie w konferencjach uczestniczyło 16 dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych. Rezultatem
konferencji był szereg publikacji i emisji dotyczących problematyki seminariów i programu w lokalnych i ogólnopolskich mediach.
Seminariami rozpoczęto nabór na szkolenia. W 2007 roku został przygotowany program szkoleniowy dla menadżerów i specjalistów organizacji
pozarządowych i ich samorządowych partnerów. Realizację szkoleń zgodnie z harmonogramem przewidziano na I kwartał 2008 roku.

III. Praktyka – realizacja konkursu grantowego i doradztwa dla organizacji
pozarządowych, które przygotują projektu odpowiadający potrzebom
lokalnych rynków pracy, uwzględniając kontekst migracji. Działanie przewidziane na rok 2008.
Stałym elementem programu są działania promocyjno-informacyjne związane z funkcjonowaniem portalu organizacji rynku pracy
www.bezrobocie.org.pl.
W 2007 roku kontynuowane były działania związane z prowadzeniem
portalu www.bezrobocie.org.pl, który powstał w ramach realizacji programu „Bezrobocie – co robić?”. W 2007 roku oglądalność portalu sięgnęła
31 233 wizyt miesięcznie (listopad 2007).
W ramach działań informacyjnych zapoczątkowana została nowa seria
wydawnicza – Biuletyny FISE. Z założenia biuletyny ukazują się raz w miesiącu, poświęcone są problematyce rynku pracy w Polsce. Pierwsze dwa

Jedno ze zdjęć z kalendarza „Organizacje
pozarządowe pomagają znaleźć pracę”,
fot. Artur Sienicki
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numery (które ukazały się w listopadzie i grudniu 2007) poświęcone były
problematyce migracji:
1.

Współczesne migracje Polaków – P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz

2.

Migracje niepełne – P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz.
W ramach promocji działań programu i promocji organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy przygotowany został kalendarz na 2008 rok „Organizacje pozarządowe pomagają znaleźć pracę”.
Promocja kalendarza rozpoczęła się w październiku w Warszawie podczas II Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Na warszawskim
Pasażu Wiecha można było obejrzeć wystawę plakatów ze zdjęciami
z kalendarza.
Łączny budżet „Work in Poland” to 1 442 160 zł, wpływy w 2007 roku to
420 000 zł, a wydatki – 262 521 zł.

4[LPB
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1.2.
Szkoła Przedsiębiorczości
Koordynator Szkoły Przedsiębiorczości FISE: Magdalena Klaus

B istnieje od 1994 roku;
B posiada wpis do Ewidencji
Szkół i Placówek Niepublicznych nr 212K;
B posiada wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych
prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy pod
numerem ewidencyjnym
2.14/00123/2005
B od początku istnienia szkoły
przeszkolono 12 797 osób,
w tym 6 275 bezrobotnych
i 6 574 specjalistów rynku
pracy;
B 28 213 porad dla osób bezrobotnych i rozpoczynających
działalność gospodarczą;
B na stałe współpracuje
z 10 trenerami.

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
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 programów szkoleniowych na potrzeby konkretnego projektu.
W 2007 r. Szkoła Przedsiębiorczości realizowała szkolenia na trenerów
programu Spadochron.

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 bądź przekwalifikowujących się.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
z działalności w 2007 roku

14

W 2007 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia, w których udział wzięło
52 osoby. Dane o uczestnikach na podstawie kart informacyjnych (liczba
kart 47):
B

Zatrudnienie: osoby pracujące – 80,43%, studenci – 6,52%, emeryci –
2,18%, inni – 10,87%

B

Płeć: kobiety – 82,98%, mężczyźni – 17,02%

B

Wiek: do 24 lat – 4,26%, 24-30 lat – 38,30%, 30-40 lat – 27,66%, 40-50 lat
23,40%, powyżej 50 lat – 6,38%

B

Wykształcenie: wyższe – 91,30%, średnie ogólne – 4,35%, średni techniczne 4,35%
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Szkolenia prowadziła Katarzyna Bryczkowska-Kiraga.
Beneficjenci szkoleń
Łącznie w 2007 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 52 osób zajmujących się rynkiem pracy, pochodzących z następujących instytucji:


URZÇDY PRACY



ORGANIZACJE POZARZDOWE
OyRODKI POMOCY SPOECZNEJ
INNE
BIURA KARIER
FIRMY PRYWATNE






Szkolenia odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS
w Warszawie.
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Szkolenia realizowane przez licencjonowanych trenerów programu
Spadochron
Wyszkoleni przez FISE trenerzy programu Spadochron w 2007 roku przeprowadzili 18 szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
w których udział wzięło 177 osób.
Kursy organizowane były przez:
1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON
w Ostrowie Świętokrzyskim

2.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów

4.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

5.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

6.

Stowarzyszenie Szkoła „BARKI” im. H.CH. Kofeda CIS w Poznaniu

7.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

8.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

9.

Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10. Powiatowy Urząd Pracy nr 1 w Łodzi
11. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
12. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
13. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
14. Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
15. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Budżet
Przychody FISE z tytułu prowadzenia Szkoły Przedsiębiorczości wyniosły
w 2007 roku 90 509,62 zł, zaś koszty 50 764,50 zł.

1.3.
Profesjonale służby zatrudnienia na rzecz
ekonomii społecznej i trzeciego sektora – proeS3
Zespół projektu
B okres realizacji sierpień 2007
– czerwiec 2008;
B miejsce realizacji: cała Polska
B beneficjent: publiczne służby
zatrudnienia,
B budżet: 3 270 000 zł, finansowanie Sektorowy Program
Operacyjny Rozwój Zasobów
Ludzkich,
B strona internetowa:
www.proeS3.pozytek.gov.pl.

B

Menadżer projektu: Magdalena Klaus,

B

Koordynatorzy szkoleń – Agnieszka Kaszkur, Anna Rosiek,

B

Infolinia – Ewa Chałupka

B

Obsługa strony internetowej – Katarzyna Grabowska
FISE w sierpniu 2007 r. wygrała przetarg ogłoszony przez Departament
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i rozpoczęła
projekt Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej
i trzeciego sektora.
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Celem projektu było przeszkolenie 450 pracowników publicznych służb
zatrudnienia (z każdego powiatu w Polsce) w zakresie ekonomii społecznej. Głównym komponentem były szkolenia rozłożone na dwie dwudniowe
sesje szkoleniowe, pomiędzy którymi uczestnicy projektu realizowali sześciotygodniowy kurs e-learningowy „Ekonomia społeczna – nowoczesne
instrumenty rynku pracy”. Szkolenia związane były z tematyką ekonomii
społecznej i rynku pracy, w szczególności omawiane były zagadnienia:
B

partnerstwa publiczno-społecznego, w tym filozofia nowych działań opartych o kontraktowanie zadań oraz system programowania polityki społecznej w wymiarze regionalnym i lokalnym,

B

miejsca i roli organizacji pozarządowych na rynku pracy, przykłady współpracy trzeciego sektora z urzędami pracy,

B

problematyki ekonomii społecznej w rządowych dokumentach programowych oraz ustawodawstwa dotyczącego ekonomii społecznej,

B

analizy dokumentów pod kątem roli i miejsca urzędów pracy we wdrażaniu narzędzi ekonomii społecznej,

B

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, problematyka zakładania stowarzyszenia, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej,
etc.,

B

prawnych form działania partnerstw w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych.

B

zlecania usług rynku pracy – jak znaleźć możliwości dla działania organizacji pozarządowej w lokalnej polityce rynku pracy? Ich miejsce i rola
wśród instytucji rynku pracy.
Kurs e-learningowy składał się z trzech modułów tematycznych:

1.

wprowadzenie do ekonomii społecznej

2.

ekonomia społeczna a rozwój lokalny

3.

podmioty ekonomii społecznej
Elementem uzupełniającymi były filmy obrazujące inicjatywy z obszaru
ekonomii społecznej realizowane w Polsce i zagranicą.
W 2007 r. przeszkoliliśmy 221 osób z 112 instytucji.
Elementem uzupełniającym szkolenia jest strona internetowa
www.proeS3.pozytek.gov.pl, która zawiera najświeższe informacje z realizacji projektu, a także umożliwia, za pomocą forum, dyskusję pomiędzy
uczestnikami projektu i poszerzenie wiedzy, poznanej na szkoleniach.
Dodatkowo, specjalnie dla publicznych służb zatrudnienia, została uruchomiona infolinia, za pośrednictwem której każdy może wzbogacić swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i uzyskać porady ekspertów.
W trakcie realizacji projektu przewidziane zostały także dwie konferencje
– inaugurująca projekt oraz kończąca. Pierwsza odbyła się we wrześniu
2007 r. i zgromadziła ponad 230 przedstawicieli urzędów pracy z całej Polski, w tym prawie wszystkich przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Pracy. Specjalnie dla nich poświecony był drugi dzień konferencji, podczas

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
z działalności w 2007 roku

17

którego zastanawiano się nad rolą ekonomii społecznej w działaniach podejmowanych przez PSZ na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, w odniesieniu do nowego okresu programowania na lata 2007-2013.

Konferencja inaugurująca projekt
proeS3, wrzesień 2007

Konferencja prasowa towarzysząca
konferencji inaugurującej projekt
proeS3, wrzesień 2007

Budżet
W 2007 roku zrealizowaliśmy działania na kwotę 864 997,99 zł.
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2.
Rozwój instrumentów ekonomii społecznej
w Polsce
Większość działań FISE koncentrowała się w 2007 roku wokół zagadnienia ekonomii społecznej. Kontynuowaliśmy realizację projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, którego głównym celem
była ocena kondycji tego sektora i opracowanie rekomendacji odnośnie
jego rozwoju. W ramach tego projektu prowadziliśmy również Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej.
Trwały również prace w projekcie „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”. W 2007 roku
powstały w jego ramach trzy kolejne spółdzielnie socjalne.
Aby upowszechniać zebraną wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, zaangażowaliśmy się w realizacje projektu „Promocja ekonomii społecznej
– PROMES”

2.1.
Projekt eS
Zespół projektu:

B czas realizacji: lipiec 2005 –
maj 2008;
B 10 partnerów krajowych;
B 2 Partnerstwa Ponadnarodowe (TTA i SEBOK);
B Beneficjenci projektu: pracownicy i wolontariusze sektora
ekonomii społecznej;
B wsparcie w ramach projektu
otrzymało 657 osób reprezentujących 411 instytucji;
B Strona projektu: www.es.ekonomiaspoleczna.pl;
B budżet: 12 263 178 PLN
(udział FISE: 29%);
B Finansowanie: IW EQUAL.

B

Przewodniczący grupy Zarządzającej: Kuba Wygnański,

B

Dyrektor Biura Projektu: Ilona Gosk,

B

Pracownicy merytoryczni: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Magdalena
Huszcza, Magdalena Klaus, Wojciech Rustecki, Anna Sienicka, Agata
Woźniak

B

eksperci: Krzysztof Herbst, 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 społecznej”, w skład którego wchodzą reprezentanci sektora organizacji pozarządowych, ale także sektora biznesu, administracji publicznej, państwowej
szkoły wyższej oraz organizacja międzynarodowa.

Skład Partnerstwa
B

Bank DnB Nord – www.dnbnord.pl (były Bank BISE)

B

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) –
www.fip.ngo.pl

B

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) – www.irss.and.pl

B

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) – www.frso.pl

B

Stowarzyszenie Klon/Jawor (KLON) – www.klon.org.pl

B

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (MSAP) – www.msap.ae.krakow.pl
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B

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – www.mpips.gov.pl

B

Sieć Wspierania
www.splot.ngo.pl

B

Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
w Rzeczpospolitej Polskiej (UNDP) – www.undp.org.pl

Organizacji

Pozarządowych

SPLOT

(SPLOT)

–

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 organizację pozarządowe.
Celami szczegółowymi projektu są:
B

umożliwienie stabilnego rozwoju podmiotom ekonomii społecznej poprzez wypracowanie modelu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce,

B

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

B

Rezultat 1. Sformułowanie rekomendacje dotyczących legislacji, otoczenia finansowego, instytucjonalnego i społecznego ES.

B

Rezultat 2. Stworzenie systemu obserwowania kondycji sektora ES, ewaluowania i praktycznej weryfikacji poszczególnych przedsięwzięć ES oraz
jej wzmacniania poprzez wypracowane narzędzia.

B

Rezultat 3. Funkcjonowanie elementów niezbędnej infrastruktury ES,
na którą składają się: system wymiany informacji i integracji różnych podmiotów ES, system wspierania i kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji
kadr ES.

B

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

Beneficjenci
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 ekonomii
społecznej (np. publicznych służb zatrudnienia, służb społecznych, sektor
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 instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Zakłada się, iż najszersza
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grupa odbiorców projektu osiągnie liczbę 10 tyś. 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
dokładnej procedurze rejestracji i jest to grupa 863 beneficjentów. Są to
odbiorcy następujących działań w projekcie, realizowanych przez różnych
partnerów:
B

szkolenia dla instytucji rynku pracy, których celem jest poprawa jakości
wsparcia udzielanego przez instytucję rynku pracy oraz upowszechnianie
metod i narzędzi ekonomii społecznej (co najmniej 120 osób) – FISE

B

szkolenia pracowników socjalnych w zakresie wykorzystywania metod
ekonomii społecznej (co najmniej 323 osoby) – IRSS

B

Sezonowa Szkoła Ekonomii Społecznej, której celem jest umożliwienie
podnoszenia kwalifikacji w zakresie ekonomii społecznej pracownikom
i wolontariuszom zaangażowanym w przedsięwzięcia ekonomii społecznej (co najmniej 100 osób) – FRSO

B

Studia podyplomowe z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (120 osób) – MSAP

B

seminaria dla biznesu, skierowane do pracowników sektora biznesu,
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (50 osób) – FRSO

Działania FISE
W 2007 roku w szkoleniach, seminariach i studiach podyplomowych wzięło udział 657 beneficjentów ostatecznych (co stanowi prawie 76,1% ogólnej liczny zaplanowanej w ramach projektu czyli 863 osób).
W ramach projektu wsparcie otrzymało w związku z tym 411 instytucji
zgodnie z założeniami projektu (co stanowi 104,1% założonej we wniosku
liczby instytucji).
Średnia liczba godzin spędzonych przez beneficjentów w projekcie wynosiła: 67,83 godzin co stanowi 96,6% wskaźnika założonego we wniosku
o dofinansowanie Działania 2.
Biorąc pod uwagę lata 2005-2007 udział beneficjentów w projekcie kształtuje się on na poziomie: ok. 98,6%. Do końca 2007 roku udział w projekcie
wzięło udział 851 osób.

Działania zrealizowane w projekcie w 2007 roku
Działania edukacyjne (seminaria, warsztaty, szkolenia, studia), praca
z beneficjentami:
B

przeprowadzenie serii warsztatów eksperckich w celu wypracowania rekomendacji dla otoczenia ekonomii społecznej [FISE, FIP, IRSS]

B

wysłano 3 biuletyny do tzw. 50tki organizacji badanych i wspieranych
w projekcie [FISE]
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B

udzielono 48 konsultacji podmiotom ekonomii społecznej. Baza konsultantów ES powiększyła się do 30 osób [FISE, SPLOT]

B

przeprowadzono 5 szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy. W szkoleniach wzięły udział 122 osoby [FISE]

B

przeprowadzona została II i III Sezonowa Szkoła Ekonomii Społecznej (81
osób) [FRSO]

B

rozpoczęto II i III edycję studiów podyplomowych z ekonomii społecznej
(80 studentów) [MSAP]

B

przeprowadzono 4 Debaty Oksfordzkie (łącznie ponad 340 uczestników)
[MSAP]
Publikacje, ekspertyzy, raporty:

B

opracowanie 20 raportów typu „case” na podstawie badań jakościowych
[Klon/Jawor]

B

wydanie 13 tekstów w gazeta.ngo.pl, każdy numer w nakładzie 2000 egz.
[Klon/Jawor]

B

opracowanie pierwszej wersji Manifestu eS (później nazwanego „Polski Model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju”) [FISE we
współpracy z pozostałymi partnerami]

B

opracowanie raportów m.in.:

B

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla
Środowiska EKON” Atlas Dobrych
Praktyk Ekonomii Społecznej.
Fot. Mikołaj Grynberg

●

raport nt. form prawnych dla przedsiębiorstw społecznych w różnych
krajach [FISE]

●

raport dotyczący kontraktowania i zamówień publicznych w Europie
[FISE]

●

raport z badań dot. możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
[IRSS]

wydano publikację „Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej” zawierającą opisy 12 przedsięwzięć ES [FISE]
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B

przygotowano pierwszą wersję strategii dotyczącą finansowania sektora
ekonomii społecznej [DnB Nord]

B

powstały 3 raporty dotyczące finansowania sektora ES w Niemczech, Anglii oraz we Włoszech [DnB Nord]

B

opisano 24 przykłady dobrych praktyk finansowania projektów z EFS
[FIP]

B

wydano publikację „Ex Libris Pracownika socjalnego” (Publikacja skierowana do pracowników pomocy społecznej, opisująca dobre praktyki ekonomii społecznej w kontekście pomocy społecznej, a także definiująca
ekonomię społeczną i jej relacje z pomocą społeczną) [IRSS]

B

opracowano 9 tekstów z serii Ekonomia Społeczna – Teksty, które wejdą
w skład Raportu Zamknięcia projektu (Raport Zamknięcia jest publikacją
zbierającą wiedzę wypracowaną w ramach projektu dot. ES, teksty powstające w ramach RZ mają na celu przedstawienie sektora ES, jego wielkości, kondycji, powiązań z innymi sektorami, a także ma na celu pokazanie możliwych dróg rozwoju dla tego sektora) [FISE]

B

wydano 1 numer kwartalnika o ES [MSAP]

B

opracowano stanowisko MPiPS w ramach uwzględniania ES w konsultacjach z MRR w PO KL [MPiPS]

B

przygotowano informację o wykorzystaniu środków FIO na wsparcie ES
[MPiPS]

B

przeprowadzenie w ramach badań 5 wywiadów grupowych oraz 18 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej
[Klon/Jawor, FISE]
Partnerstwo zorganizowało lub uczestniczyło w przygotowaniach m.in.
następujących wydarzeń:

B

Portal www.ekonomiaspoleczna.pl

Wizyty studyjne w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego TTA (5 wizyt)
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B

II Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (więcej w dziale 2.2
SKES)

B

Konferencja w Brukseli, kończąca Partnerstwo TTA

B

Konferencja w Mediolanie, kończąca Partnerstwo SEBOK

B

Konferencja międzynarodowa „Metody mierzenia wpływu społecznego
i ekonomicznego w działaniach rozwoju lokalnego”.
W ramach projektu prowadzony był portal www.ekonomiaspoleczna.pl
(około 115 wizyt dziennie na portalu). [Klon/Jawor]

Budżet
Całkowity budżet projektu wyniósł 12 263 178 zł, na działania FISE przeznaczono 3 595 355,52 zł. W 2007 roku łączne koszty FISE wyniosły
1 953 963,86 zł.

2.2.
SKES

SKES
Stała Konferencja
Ekonomii Społecznej
www.skes.pl
B od września 2004;
B formalne porozumienie podpisane przez 8 instytucji;
B 5 konferencji dla około 800
osób;
B konsultacje miejsca ekonomii
społecznej w NPR 2007-2013;
B strona www.skes.pl

Zespół:
B

przewodniczący SKES: Henryk Wujec

B

koordynator sekretariatu: Ilona Gosk

B

ekspert FISE: Krzysztof Herbst
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 różnorodnych 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 także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.
W 2006 roku podpisane zostało formalne porozumienie. Podmioty, które
obecnie należą do porozumienia:

B

DnB Nord (dawniej BISE),

B

Fundację – Centrum Organizacji Pożyczkowych (MFC),

B

Fundację dla Polski (FdP),

B

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE),

B

Fundacja Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego (FRSO),

B

Instytut Spraw Publicznych (ISP),

B

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS),

B

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP),
W 2007 roku SKES spotkał się 4 razy, aby dyskutować rekomendacje do
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL oraz pracować nad koncepcją II Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.
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W 2007 roku Joanna Brzozowska z ZLSP oraz Ilona Gosk z FISE zostały
wybrane do Komitetu Monitorującego PO KL i rozpoczęły w nim pracę.

II Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Warszawie
W dniach od 18 do 20 października 2007 roku odbywały się w Warszawie
II Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.
Celem II OSES była dyskusja nad kondycją ekonomii społecznej w Polsce oraz wymiana doświadczeń, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Tematem przewodnim było wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej
do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak
rewitalizacja oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Prelegentami byli m.in.
profesor Jerzy Hausner, Michał Guć, Paweł Chorąży, Cezary Miżejewski,
Graham Meadows, goście zagraniczni z REVES (Europejskiej Sieci Miast
i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej), DIESIS, CERT (Community
Economic Regeneration Team), CSCB (Coin Street Community Builders)
oraz przede wszystkim liczni przedstawiciele polskiego środowiska ekonomii społecznej.

Targi infrastrukturalne, Kino Praga, 2007

Grupa uczestników II OSES była bardzo różnorodna, reprezentowane
w niej były prawie wszystkie środowiska ważne dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Warte podkreślenia jest to, że II OSES nie były imprezą
skierowaną wyłącznie do wewnątrz sektora, ale także próbą zaprezentowania ekonomii społecznej opinii publicznej. Spotkaniami interesowały się
media, samorządy oraz przedstawiciele administracji publicznej.
II OSES towarzyszyła kampania promocyjna, w której posłużyliśmy się
hasłami mającymi dać do zrozumienia, że ekonomia społeczna oprócz
swojej wartości ekonomicznej ma również, albo przede wszystkim, wartość społeczną.
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Spotkania Ekonomii Społecznej,
Kino Praga, 2007

Targi Ekonomii Społecznej odbyły się 20 października w Pasażu „Wiecha”, w centrum Warszawy. Od rana organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne prezentowały swoją działalność uczestnikom II
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej i wszystkim warszawiakom,
którzy w ten dzień pojawili się w centrum miasta.
Na stoiskach można było obejrzeć i nabyć przedmioty użytku domowego, rękodzieła i prace artystyczne tworzone przez osoby niepełnosprawne, dzieci i dorosłych z autyzmem oraz osoby dotknięte chorobami
psychicznymi.

Plakaty promujące ekonomie społeczną
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Prezentując swoje produkty i usługi organizacje udzielały informacji na temat swojej działalności. Przechodnie mogli otrzymać publikacje, obejrzeć
prezentacje i porozmawiać z przedstawicielami i beneficjentami podmiotów ekonomii społecznej.
W jednym z namiotów, w samym środku Targów, znajdował się Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej, w którym osoby zainteresowane mogły
się dowiedzieć czym jest ekonomia społeczna i jak funkcjonuje w Polsce.
Eksperci projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” od godziny 10 do 18 przeprowadzili wiele ciekawych rozmów o ekonomii społecznej z zainteresowanymi gośćmi Targów.
Wśród organizacji prezentujących swoją działalność na Targach ES znalazły się:
B

Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia”

B

Fundacja „Nasz Dom”

B

Fundacja dla Polski

B

Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych TUS

B

Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO

B

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

B

Pracownia Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS

B

Projekt „Nasza Galeria” Stowarzyszenia „Studio Integracji”

B

Spółdzielnia Socjalna „MAGNUM BONUM”

B

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

B

Stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy

B

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Równolegle do Targów ES odbywały się wizyty studyjne. Uczestnicy II OSES odwiedzili trzy warszawskie organizacje, których
działalność wpisuje się w nurt ekonomii społecznej. Pracownicy Fundacji „Sławek”, Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” oraz
Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS prezentowali gościom
swoją działalność i opowiadali o aktywności związanej z ekonomią społeczną. Dzielili się także wiedzą i doświadczeniem, m.in. w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych.

B czas realizacji: lipiec 2005 marzec 2008 r.;
B powstały 4 spółdzielnie socjalne w Krakowie, Szczecinku,
Sławnie, Olsztynie;
B budżet projektu:
6 753 960,41 zł, w tym budżet
FISE: 4%;
B finansowane ze środków IW
EQUAL.

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:
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Polski Czerwony Krzyż (PCK), Związek Romów Polskich (ZRP) oraz Stowarzyszeniem Kobiet Romskich w Polsce (SKRP).

Grupą docelową projektu była 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, sformułowane na podstawie skumulowanych doświadczeń organizacji międzynarodowych i dostosowane do specyfiki społeczności romskiej i polskich realiów prawno-gospodarczych.

Cele projektu
1.

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. W ramach projektu
powstały cztery integracyjne romskie spółdzielnie socjalne, zdolne do
samodzielnego funkcjonowania na rynku, w czterech lokalizacjach różniących się pod względem ważnych cech socjoekonomicznych.

2.

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 przeprowadziła szkolenia „Wirtualna Spółdzielnia” dla osób z grup
założycielskich spółdzielni socjalnych, przygotowujące do prowadzenia
własnej spółdzielni socjalnej, bazujące na programie szkoleniowym „Wirtualna Firma”.
W zakres obowiązków FISE weszła:
B

Całościowa koordynacja przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w wybranych lokalizacjach, łącznie z rekrutacją trenerów i opracowaniem materiałów szkoleniowych.

B

Reprezentacja 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 manadżerskich i biznesowych oraz specyfiki zarządzania spółdzielnią socjalną. Szkolenia odbyły się w czterech lokalizacjach: w Szczecinku, Krakowie, Olsztynie i Sławnie.
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Przeszkolone osoby są obecnie członkami pracownikami czterech spółdzielni socjalnych zakładanych w ramach projektu. W 2007 roku zarejestrowana i otwarte zostały spółdzielnie: Khetane w Szczecinku, Jame
Roma w Olsztynie, Kaszt Rom w Sławnie (spółdzielnia socjalna Sare została otwarta w Krakowie w 2006 roku).

Spółdzielnia socjalna „KasztRom” - zdjęcie z Atlasu Dobrych
Praktyk Ekonomii Społecznej cz. II,
wydanego w ramach PROMES.
Fot. Mikołaj Grynberg

W 2007 roku pracownicy FISE uczestniczyli w czterech spotkaniach partnerstwa ponadnarodowego Rainbow Enterprise. W ramach współpracy
ponadnarodowej powstało opracowanie pt.: „Przedsiębiorstwo społeczne
– model polski i belgijski”.

Budżet projektu

B czas realizacji: wrzesień 2007
– czerwiec 2008;
B 3 partnerów krajowych;
B Beneficjenci projektu: wybrane środowiska (m.in. środowiska kościelne, konsultanci
programu usług społecznych
w najgorzej sytuowanych
gminach wiejskich, instytucje
rynku pracy, decydenci odpowiedzialnych za programowanie rozwoju regionalnego;
B Strona projektu: www.promes.
org..pl;ekonomiaspoleczna.pl;
B budżet:: 13 237 155,00 PLN
(udział FISE: 15%);
B Finansowanie: Inicjatywa
Wspólnotowa EQUAL.

Projekt finansowany był ze środków IW EQUAL. Budżet FISE wyniósł
274 432,94 zł. W roku 2007 ponieśliśmy wydatki w wysokości 193 771,24
zł.

2.4.
Promocja ekonomii społecznej – PROMES
Zespół projektu:
B

Menadżer projektu: Ewa Rościszewska

B

Zespół projektu: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Ilona Gosk, Anna Sienicka, Wojciech Rustecki, Agata Urbanik, Kuba Wygnański.
Od września 2007 roku FISE jest jednym z partnerów Projektu „PROMES”. Projekt ten realizowany jest w ramach IW EQUAL (Działanie 3)
przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „PROMES – Promocja Ekonomii
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Społecznej”, w skład którego wchodzą reprezentanci sektora organizacji
pozarządowych.

Skład Partnerstwa
B

Administrator: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – www.swr.pl

B

Partner: Fundacja Inicjatyw Ekonomicznych – www.fise.org.pl

B

Partner: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA” – www.tratwa.org
Głównym celem programu jest szeroko zakrojona promocja ekonomii
społecznej oraz upowszechnianie konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań
w tej dziedzinie – także na arenie międzynarodowej.
Projekt przewiduje szereg działań: konferencje i seminaria tematycznych
dla wybranych grup docelowych, 2-częściowy film dokumentalny o ekonomii społecznej w Polsce, programy telewizyjne emitowane w telewizjach
regionalnych, szereg publikacji związanych z tematyką ekonomii społecznej, między innymi krótki przewodnik po polskiej ekonomii społecznej
w języku angielskim oraz publikacja podsumowująca polskie rezultaty
EQUAL.

W ramach działań FISE w 2007 roku:
B

wydrukowano II część Atlasu Dobrych Praktyk, zawierającą opis kolejnych
12 przedsięwzięć ekonomii społecznej, który udostępniono szerokiej publiczności w formie PDF na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl.

B

nawiązano współpracę z DIESIS (European and International Research
and Development Service for the Social Economy and the Co-operatives),
w ramach której zostanie przeprowadzona m.in. analiza rezultatów współpracy ponadnarodowej Equal (w której uczestniczyły polskie PRR)

Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek dla
Ludzi i Środowiska CIS - zdjęcie z Atlasu
Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej
cz. II, wydanego w ramach PROMES.
Fot. Tomasz Ślęzak
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B

przygotowano szkolenia na temat ekonomii społecznej dla konsultantów
programu usług społecznych w najgorzej sytuowanych gminach wiejskich
oraz konsultantów sieci SPLOT, organizujących spotkania akwizycyjne
na bazie Atlasu Dobrych Praktyk w wybranych gminach

B

rozpoczęto przygotowania do produkcji 2-częściowego filmu dokumentalnego nt. ekonomii społecznej w Polsce

Budżet
W 2007 roku zrealizowano działania na kwotę 264 972,07 zł.
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C.
Sprawozdanie
finansowe za rok 2007
FISE prowadzi działalność gospodarczą.

B

Przychody uzyskane w 2007 roku:
w tym:

7 187 758,62 zł

z

dotacje:

6 231 973,01 zł

z

odpłatne świadczenia:

z

działalność gospodarcza:

Razem:

70 687,39 zł
883 280,12 zł
7 185 940,52 zł,

oraz:

B

z

odsetki uzyskane:

797,64 zł

z

dodatnie różnice kursowe:

569,90 zł

z

zaokrąglenia, inne:

450,56 zł

Koszty poniesione w 2007 roku:
w tym:
z

koszty administracyjne:

z

koszty działań statutowej:

z

koszty działalności gospodarczej:

Razem:

6 919 824,72 zł,
39 824,37zł
5 820 809,33 zł
878 432,50 zł
6 739 066,20 zł,

oraz:
z

odsetki zapłacone, naliczone, inne koszty fin:

z

opłata od otrzymanej pożyczki:

z

zaokrąglenia, inne pozostałe koszty operacyjne:

z

ujemny wynik finansowy roku ubiegłego:

362,65 zł
14 828,37 zł
110,02 zł

165 457,48 zł
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Wynagrodzenia wypłacone
przez FISE w 2007 roku:
w tym:
B

B

1 199 788,47 zł brutto,

Umowy o pracę:
z tego:

620 032,32 zł,

z

wynagrodzenia:

620 032,32 zł

z

premie:

0,00 zł

Umowy cywilno-prawne:
w tym

579 756,15 zł

z

wynagrodzenia w działalności gospodarczej:

260 914,54 zł

z

wynagrodzenie (umowy o pracę)
wypłacone członkom zarządu:

143 025,00 zł.

Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę
19 osób (17 na pełny etat, 2 w wymiarze 60%), w tym: Prezesa Zarządu,
Członka Zarządu, 4 pracowników administracyjnych i 13 pracowników
merytorycznych. 7 osób to całkowita liczba pracowników zatrudnionych
w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 12 osób zatrudnionych było w poszczególnych miesiącach.

B

Wartość aktywów i pasywów:

1 674 248,47 zł

B

Zobowiązania:
z tego:

1 120 706,07 zł,

z

podatek dochodowy od osób fizycznych:

z

podatek dochodowy od osób prawnych:

z

zobowiązania ZUS:

z

zaciągnięta pożyczka:

200 000,00 zł

z

pozostałe zobowiązania:

873 342,60 zł

24 046,00 zł
0,00 zł
23 317,47 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 2007 według okresów miesięcznych.
Wykazana należność zgodna jest z deklaracją oraz została rozliczona. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.
W 2007 roku pożyczki nie były udzielane.
FISE na 31 grudnia 2007 r. założyło lokaty w wysokości 125 000,00 zł
na subkoncie rachunku bankowego banku BISE. Na rachunkach bankowych łącznie z lokatami na koniec grudnia 2007 r. ulokowane były środki
pieniężne o łącznej wartości 1 354 704,37 zł.
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W 2007 roku FISE posiadało następujące udziały, akcje:
B

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:

B

Bank Żywności SOS:

B

Fundacja Rozwoju NIDA:
Razem:

100 000,00 zł
100,00 zł
2 000,00 zł
102 100,00 zł

W 2007 roku FISE nabyła następujące środki trwałe:
B

urządzenia techniczne i maszyny – projektor i komputery o wartości
w cenie nabycia
55 374,10 zł,

B

oprogramowanie OFFICE
do komputerów – o wartości

738,10 zł.

Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów.

W czerwcu 2007 roku przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego za 2006 rok. Generalnych nieprawidłowości nie znaleziono,
a drobne korekty zostały wprowadzone do sprawozdania.
W miesiącach lipiec – sierpień 2007 roku firma Pol Tax Sp. z.o.o. przeprowadziła audyt zewnętrzny projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu
ekonomii społecznej”. Audyt obejmował procedury zarządzania i kontroli
projektem, zasady rachunkowości i księgi rachunkowe, plan finansowania i harmonogram finansowy, warunki finansowe zawarte w kontraktach,
które zostały podpisane z partnerami, system rozliczeń oraz sprawozdania z realizacji projektów. Audytor stwierdził, że mechanizmy zarządzania
i kontroli są efektywne, dokumentacja dotycząca projektu jest kompletna,
rzetelna i odpowiednio zabezpieczona, rachunkowość jest prowadzona
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz że nie ma zagrożeń dla
realizacji projektu. Naruszenia przepisów prawa nie stwierdzono.
4 grudnia 2007 roku odbył się audyt kontrolny systemu zarządzania jakością ISO. Sprawdzane zostały wszystkie procesy i procedury pod kątem
poprawności realizacji projektów i szkoleń, a także zgodność przeprowadzonych audytów wewnętrznych w harmonogramem i zapisami w księdze
Jakości ISO. Audytor nie zgłosił uwag i certyfikat jakości ISO został przedłużony FISE na kolejne dwa lata Audyt prowadziła firma LRQA, międzynarodowa instytucja certyfikującą zrzeszona z Lloyd’s Register.

