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Wstęp 
 
Przedstawiamy sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 2008 roku. 
Działania FISE koncentrowały się w 2008 r. przede wszystkim na priorytetowych dla FISE i 
jednocześnie nieodłącznie powiązanych z sobą obszarach: ekonomii społecznej i rynku pracy. Naszych 
działania obejmował takŜe rozwój lokalny. Głównym odbiorcą tych działań był sektor ekonomii 
społecznej, instytucje rynku pracy, media oraz decydenci róŜnych szczebli, a ich celem – rozwój 
współpracy pomiędzy administracją publiczną i trzecim sektorem wokół zagadnień polityki społecznej. 
 
Rok ten obfitował w waŜne wydarzenia, projekty, szkolenia, przedsięwzięcia. śeby ułatwić Państwu 
lekturę, wszystkie nasze działania podzieliliśmy na 4 grupy: projekty związane z szeroko rozumianym 
rynkiem pracy, ekonomią społeczną, rozwojem lokalnym i oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach 
działalności gospodarczej. 
 
W 2008 roku w ramach obszaru usług zatrudnienia realizowaliśmy projekty: 

− „Work in Poland”, który koncentrował się na zagadnieniu migracji i jej wpływu na lokalne rynki pracy; 

− „Profesjonalne słuŜby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora – proeS3”, 
w ramach którego przygotowywaliśmy pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia do współpracy 
z sektorem ekonomii społecznej; 

− FoSME międzynarodowy projekt wspierający zatrudnienie w istniejących małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii. 

 
W 2008 roku działalność FISE związana byłą przede wszystkim z ekonomią społeczną. Realizowaliśmy 
w tym obszarze trzy mające bardzo duŜe znaczenie, takŜe dla rozwoju samej Fundacji, projekty:  

− „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, którego głównym celem była ocena 
kondycji tego sektora i opracowanie rekomendacji odnośnie jego rozwoju; 

− „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”, 
w wyniku którego powstały cztery integracyjne (romsko-polskie)  spółdzielnie socjalne; 

− „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej”, upowszechniający zebraną wiedzę z zakresu 
ekonomii społecznej.  

FISE zostało takŜe administratorem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), koalicji 
róŜnorodnych podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w Polsce.  
 
Kolejnym obszarem działalności w roku 2008 był rozwój lokalny z którym związane:  

− projekt Moja Polis, którego celem jest wzmocnienie mechanizmów partycypacji obywateli 
w rządzeniu na poziomie lokalnym, w szczególności rozwój współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi i jednostkami administracji samorządowej 

− prace w zespole przygotowującym Społeczną Strategię Warszawy. 
 
Szkoła Przedsiębiorczości FISE, prowadzona w ramach działalności gospodarczej w 2008 r.: 

− współorganizowała Konferencję Gdańską „Ekonomia Solidarności” – międzynarodowe spotkanie 
niemal pół tysiąca osób związanych z ekonomią społeczną w Polsce i na świecie, reprezentujących 
przedsięwzięcia ekonomii społecznej, trzeci sektor, władze samorządowe i administrację.  

− na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy zorganizowaliśmy teŜ trzy wizyty studyjne do ParyŜa, 
Brukseli i Rzymu, których celem było zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania 
zagranicznych instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej 
młodzieŜy oraz integracji społecznej, zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. 

 
 
 
Zespół FISE 
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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 (w funkcji Wiceprezesa Zarządu) i Piotr 
Topiński (w funkcji Członka Rady Fundacji). 
 
Terenem działania FISE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów 
statutowych FISE moŜe prowadzić działalność takŜe poza granicami RP. 
 
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.  
 
Statutowe cele FISE: 
1. Celem FISE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do: 

− rozwijania przedsiębiorczości; 

− podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; 

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

2. FISE prowadzi swoją działalność nie dla zysku. Realizuje swoje cele poprzez: 
a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym 

i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub teŜ zmieniającym 
zakres swojego działania; 

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

c) prowadzenie działalności szkoleniowej; 
d) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń; 
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie 

przyczyniającym się do realizacji celów FISE. Opisane wyŜej ewentualne świadczenia 
finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących; 

f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej; 
g) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi 

i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

h) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych FISE; 
i) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub teŜ chcące 

ją zmienić; 
j) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi 
w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania FISE. 

 
Organy FISE: 

− Rada Programowa FISE; 

− Zarząd FISE. 
 
W skład Rady Programowej FISE wchodzą: 

− Henryk Wujec – Przewodniczący Rady. Wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii 
Wolności, poseł na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałoŜyciel 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. 

− Teresa Ogrodzińska – Wiceprzewodnicząca Rady. Mgr filologii polskiej, Prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych dzieci. 
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− Nathalie Bolgert – Sekretarz Rady. Krótko pracowała we Francji jako nauczyciel, a potem konsultant 
strategiczny. Od 1990 r. mieszka i pracuje w Polsce. Najpierw w pierwszym zespole twórców banku 
BISE S.A., potem w róŜnych projektach, m.in. europejskich. W 1999 r. była pierwszą dyrektorką 
Funduszu PAFPIO, gdzie pracuje do dziś. Związana od początku (1995 r.) z ruchem Banków 
śywności, obecnie Członek Zarządu Federacji Polskich Banków śywności. 

− Piotr Topiński – fundator FISE, dr inŜ. nauk rolniczych, publicysta, autor kilku ksiąŜek, animator wielu 
inicjatyw społeczno-ekonomicznych na terenie całej Polski, fundator i do 2004 roku Członek Rady 
Fundacji „Idealna Gmina”, Fundator i Wiceprezes śywieckiej Fundacji Rozwoju, Członek Zarządu 
Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych. Ostatnio specjalizuje się w technologiach czyszczenia 
ścieków i spalania biopaliw. 

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

 
Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wieloletni działacz opozycji 
demokratycznej, współzałoŜyciel KOR, lider Unii Demokratycznej, Minister Pracy w latach 1989-1991 
i 1992-1993, członek Klubu Parlamentarnego Unii Wolności.  
 
W skład Zarządu FISE wchodzą: 

− Prezes Zarządu, Ilona Gosk – mgr ochrony środowiska, od 1994 r. w Komunie Otwock, w latach 
1996 – 2002 w zarządzie tego stowarzyszenia, od 2000 r. w Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych, Prezes Zarządu od 2003 r., członkini Komitetu Monitorującego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (od 2007 r.), przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (2007 – 2009), 
autorka licznych publikacji z zakresu rynku pracy. 

− 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. 
Uczestniczył w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. WspółzałoŜyciel wielu organizacji 
pozarządowych. Krzysztof Herbst pełni swoją funkcję społecznie. 

− 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 takŜe studia podyplomowe zakresu 
Praw Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członkini Zespołu ds. spraw 
rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, powołanego przez Premiera RP, w FISE 
od listopada 2002 r.  

 
 
Zarząd FISE podejmuje decyzje dotyczące bieŜących zadań i planów na przyszłość w gronie 
menadŜerów – osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów, zarządzających 
zespołami projektowymi. 
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B. Działania statutowe 
 

1. Rozwój usług zatrudnienia 
 
Jedną z podstawowych kompetencji FISE są usługi zatrudnienia. W 2008 r. w ramach tego obszaru 
tematycznego realizowaliśmy projekt „Work in Poland”, który koncentrował się na zagadnieniu migracji 
i jej wpływu na lokalne rynki pracy. Kontynuowaliśmy takŜe rozpoczęte w 2007 r. przedsięwzięcie 
z pogranicza usług zatrudnienia i ekonomii społecznej – projekt „Profesjonalne słuŜby zatrudnienia 
na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora – proeS3”, w ramach którego przygotowywaliśmy 
pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia do współpracy z sektorem ekonomii społecznej. 
 
 

1.1. Work in Poland 
 

 

 

 

Program „Work in Poland” jest kontynuacją projektu  „Bezrobocie – co robić?” 
realizowanego przez FISE od marca 2004 r. 
 

− czas realizacji programów: marzec 2004 – czerwiec 2009; 

− ogólnopolska konferencja dla 227 osób; 

− ogólnopolska debata dla 158 osób; 

− 17 seminariów dla 778 osób; 

− 26 przeszkolonych specjalistów outplacementu; 

− 12 szkoleń „Akademia Outplacementu” dla 289 specjalistów rynku pracy; 

− 3 szkolenia dla specjalistów rynku pracy (60 uczestników) 

− 1 szkolenie dla menadŜerów NGO (30 uczestników) 

− 16 przyznanych dotacji na łączną kwotę 804 tys. zł;  

− liczba osób objętych wsparciem: blisko 7000 osób; 

− liczba osób, które podniosły swoją zatrudnialność: 746;  

− liczba osób, które zyskały zatrudnienie: 228; 

− zrealizowane 23 granty doradcze (łącznie 244 godzin doradztwa); 

− portal www.bezrobocie.org.pl, oglądalność 41 tys. wizyt miesięcznie, 2600 subskrybentów 
newslettera 

− baza danych organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy – 2265 rekordów; 

− budŜet: 4,84 mln zł; 

− finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Europejski Fundusz Społeczny. 
 

 
Zespół projektu 

MenadŜer projektu: Ilona Gosk 
Koordynator projektu: Magdalena Huszcza 
Pracownicy merytoryczni: Julia Chondzyńska, Magdalena Klaus, Mateusz Korsak, Anna Sienicka, 
Agata Urbanik  
Eksperci: Michał Boni, Krzysztof Herbst, Paweł Kaczmarczyk, Joanna Tyrowicz 
 
„Work in Poland” odpowiada na problemy polskiego rynku pracy związane z emigracją zarobkową 
Polaków. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji i sprawności organizacji pozarządowych 
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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 trzech 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. 
 
W 2008 roku przygotowaliśmy w ramach cyklu Biblioteka Dobrych Praktyk 4 case study: 

1. E-praca w e-centrach, J. Koral (ekspert FISE) 
2. „Detektyw" śledzi rynek pracy, J. Koral (ekspert FISE) 
3. Doradztwo zawodowe w internecie. Praktyka polska i amerykańska, J. Koral (ekspert FISE) 
4. Klantmanager pomaga znaleźć pracę, czyli jak to się robi po holendersku? Z. Szymańska, 

J. Tyrowicz (eksperci FISE) 
 
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 menadŜerów i specjalistów organizacji pozarządowych ich partnerów. 
 
W 2008 roku został przeprowadzony program szkoleniowy dla menadŜerów i specjalistów organizacji 
pozarządowych i ich samorządowych partnerów. Szkolenia odbyły się w Kazimierzu Dolnym, w okresie 
od stycznia do kwietnia 2008, w 4 grupach szkoleniowych (3 grupy specjalistów rynku pracy i 1 grupa 
menadŜerów organizacji pozarządowych). Łącznie szkolenie ukończyło 90 uczestników (przedstawicieli 
30 organizacji pozarządowych oraz ich samorządowych partnerów). Program szkolenia, w przypadku 
specjalistów rynku pracy, obejmował następujące zagadnienia: projektowanie działań odpowiadających 
na problemy lokalnych rynków pracy, problem migracji w kontekście działań na lokalnych rynkach 
pracy, współpraca z otoczeniem przy projektowaniu i realizacji działań na rzecz lokalnych rynków pracy, 
specyfika pracy z beneficjentem, w tym problematyka grup defaworyzowanych i migrantów;  
IT w kontekście projektowania i implementacji działań na rzecz beneficjentów. Zaś w przypadku 
menadŜerów: zarządzanie organizacją pozarządową, w tym struktura organizacji i zarządzania, 
komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi, misja i strategia organizacji pozarządowej, 
planowanie działań i kultura wewnątrzorganizacyjna, współpraca z otoczeniem; IT w kontekście 
zarządzania NGO; zarządzanie finansami NGO. Szkolenie wieńczyła wspólna sesja menadŜerów 
i specjalistów, na której, w oparciu o wiedzę zdobytą na szkoleniu, przygotowane zostały drafty 
projektów do konkursu grantowego programu Work in Poland. 
 
W czasie szkoleń prowadzona była ewaluacja w formie anonimowych ankiet i fokusów, w ramach 
których uczestnicy szkoleń mogli ocenić program szkolenia, materiały szkoleniowe i trenerów. W pół 
roku po zakończeniu szkolenia przeprowadzona została ewaluacja ex post, w formie ankiet rozesłanych 
pocztą elektroniczną. Generalnie szkolenie uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie. Całościowy raport 
z ewaluacji przygotowała Agata Urbanik (pracownik FISE). 
 
W 2008 r. kontynuowano seminaria lokalne promujące tematykę migracji w kontekście rynku pracy, 
które odbyły się w następujących miejscach: 

1. Dębica (10 czerwca 2008 r.) – główny organizatorem było Stowarzyszenie Dębicki Klub 
Biznesu, a partnerem Urząd Miasta i Gminy Dębica; FISE było współorganizatorem 
seminarium. 

2. Białystok (14 października 2008 r.) – honorowy patronat: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta 
Białegostoku, patronat medialny: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio 5; partnerzy 
seminarium: Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Ośrodek 
Wspierania Organizacji Pozarządowych; 

3. Suwałki (15 października 2008 r.) – honorowy patronat: Starosta Powiatu Suwalskiego, 
Prezydent Suwałk, patronat medialny: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, portal 
www.suwalki.info, Radio 5; partnerzy seminarium: Stowarzyszenie Pastwisko.org, Fundacja 
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Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla 
Zygmunta Augusta; 

4. Kraków (28 października 2008 r.) – honorowy patronat: Marszałek Województwa 
Małopolskiego, patronat medialny: Tygodnik Powszechny, TVP Kraków, Polskie Radio Kraków, 
Manko Miesięcznik Studencki w Krakowie; partnerzy seminarium: Urząd Miasta Krakowa, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Studiów Strategicznych, Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce; 

5. LeŜajsk (29 października 2008 r.) – honorowy patronat: Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Starosta Powiatu LeŜajskiego; patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, 
gazeta Super Nowości; partner seminarium: LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju. 

 
III. Praktyka  
Realizacja konkursu grantowego i doradztwa dla organizacji pozarządowych, które przygotują projekt 
odpowiadający potrzebom lokalnych rynków pracy, uwzględniając kontekst migracji.  
 
W 2008 r., po zakończeniu szkoleń, organizacje w nich uczestniczące mogły ubiegać się 
o dofinansowanie przygotowanych w toku szkolenia projektów. W konkursie grantowym wzięły udział 
23 organizacje (z 30 uczestniczących w szkoleniach). Pięć z nich otrzymało dofinansowanie:  

1. Projekt „Zostańcie w Dębicy” realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 
skierowany był do uczniów gimnazjów i ich rodziców oraz osób bezrobotnych z niskimi 
kwalifikacjami z zakresu obsługi komputera. Stowarzyszenie przeprowadziło szeroko zakrojone 
działania informacyjne dla młodych ludzi planujących swoją ścieŜkę kariery i podnoszące 
kompetencje osób bezrobotnych w obsłudze komputera. Stworzona została strona internetowa 
www.karierawdebicy.pl, na której znaleźć moŜna było interesujące informacje na temat 
planowania kariery oraz oferty pracy i porady, np. „jak napisać CV”. W ramach projektu 
zrealizowano równieŜ Dębickie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Rezultaty projektu: 
powstał portal internetowy dla poszukujących pracy i pracodawców z powiatu dębickiego; 
opracowano i kolportowano w szkołach w całym powiecie broszurki dot. planowania kariery 
zawodowej oraz zagadnienia migracji dla uczniów i i ich rodziców (broszurki dotarły do 5,5 tys. 
osób); przygotowano film DVD dot. zagadnień związanych z migracjami i lokalnym rynkiem 
pracy, kolportowany m.in. w czasie targów pracy; zorganizowano 62 spotkania z młodzieŜą 
szkół ponadgimnazjalnych omawiające zagadnienia związane z budowaniem własnej kariery 
zawodowej i problematyki migracji, w których wzięło udział blisko 1,1 tys. uczniów. Kluczowym 
wydarzeniem była organizacja II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości – 
podczas targów wystawiło się 44 wystawców (wśród nich lokalni pracodawcy, przedstawiciele 
instytucji rynku pracy i samorządu, lokalne szkoły), targi odwiedziło ok. 5.000 osób (w tym 
głównie młodzieŜ ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu); przeprowadzono szkolenia dla osób 
bezrobotnych (łącznie 45 osób) z zakresu wykorzystania nowych technologii przy poruszaniu 
się po rynku pracy. Dodatkowo w siedzibie realizatora projektu udostępniono stanowisko 
komputerowego dla osób bezrobotnych, które chcą skorzystać z komputera i internetu przy 
poszukiwaniu pracy.  

2. Projekt „KomPressJa” realizowany przez Stowarzyszenie Pastwisko.org. Stowarzyszenie 
skierowało swoje działania do młodych ludzi z gimnazjów, dotkniętych problemami migracji 
rodziny lub przyjaciół. Poprzez zainteresowanie historią i kulturą swojego regionu młodzi ludzie 
mniej chętnie emigrują. W ramach projektu zrealizowano warsztaty dziennikarskie. W ich 
efekcie powstała strona internetowa o aktualnościach z Suwałk, którą prowadzą młodzi 
uczestnicy projektu www.kompresski.pl. Rezultaty projektu: w wyniku konkursu na film 
„Samotność w Suwałkach”  wyłoniono grupę 12 uczestników projektu, którzy uczestniczyli 
w wyjazdowym plenerze fotograficzno-filmowo-pisarskim „Dwu-na-sto-krot-ny-ZOOM”, 
warsztatach i konsultacjach indywidualnych z psychologiem, warsztatach planowania ścieŜki 
kariery i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym, zajęciach z edukacji regionalnej, 
warsztatach dziennikarskich,  kursie komputerowym. W efekcie młodzi ludzie stworzyli portal 
www.kompresski.pl – młodzieŜowy serwis dziennikarstwa społecznego dla lokalnej 
społeczności. 

3. Projekt „Zmieniam siebie i swoje Ŝycie” skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat, 
bez kwalifikacji zawodowych, w tym takich, które powróciły z nieudanej emigracji zarobkowej. 
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Dzięki projektowi młodzi ludzie zostali zaktywizowani społecznie i zawodowo, poprzez warsztaty 
i kursy miękkie (psychologiczne) i twarde (nauka umiejętności poruszania się po rynku pracy). 
Projekt realizowało Stowarzyszenie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty. Rezultaty projektu: 
30 uczestników projektu wzięło udział w treningu w zakresie rozwoju osobistego, przywracania 
do aktywności społecznej i zawodowej, a takŜe w szkoleniu z zakresu podstaw technologii 
informacyjnych, poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości i skorzystali z doradztwa 
zawodowego; w efekcie uczestnicy stworzyli Indywidualne Plany Działania; po projekcie 
2 osoby podjęły pracę, a kolejne 4 planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

4. Projekt „Wrócić i co dalej?” Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej skierowany był 
do osób w wieku do 34 lat, czasowo migrujących w celach zarobkowych oraz do ich rodzin. 
Fundusz za swój główny cel uznał zainteresowanie tych osób lokalnym rynkiem pracy. W tym 
celu przeprowadzono szkolenia podnoszące poziom wiedzy o lokalnym rynku pracy 
i procesach, jakie na nim zachodzą oraz wspierano zakładanie działalności gospodarczej. 
Rezultaty projektu: został sporządzony raport diagnozujący zjawisko migracji w powiecie 
biłgorajskim; przeprowadzono 60 godz. szkolenia dla 21 osób z zakresu poruszania się 
po rynku pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy skorzystali łącznie z 
266 godzin doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; w wyniku 
szkoleń i doradztwa powstało 9 biznesplanów i 9 wniosków do PUP o przyznanie 
jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej; 2 osoby uczestniczące 
w projekcie załoŜyły własną działalność gospodarczą. Partner projektu – PUP – udzielił 2 dotacji 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 27 000 zł; 4 uczestników podjęło pracę.  

5. Projekt „Wyprzedzić oczekiwania” LeŜajskiego Stowarzyszenie Rozwoju pozwolił znaleźć 
pomoc osobom w wieku 20 – 45 lat, przebywającym na emigracji zarobkowej, ale 
zamierzającym wrócić do kraju. Informowanie osób przebywających za granicą 
o moŜliwościach, jakie mają na rodzimym rynku pracy za pomocą strony internetowej oraz 
wsparcie w budowaniu planu kariery w kraju to główne zadania, jakie postawili sobie 
realizatorzy projektu. Poza tym przeprowadzono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 
i obsługi komputera. Rezultaty projektu: przygotowano stronę internetową projektu 
www.wrocdopolski.pl, słuŜącą jako narzędzie kontaktu z osobami przebywającymi za granicą 
(skrzynka pocztowa, forum, elektroniczny formularz zgłoszeniowy do projektu) oraz jako źródło 
najświeŜszych informacji na temat realizacji samego projektu, a takŜe na temat lokalnego rynku 
pracy; łącznie 20 uczestników projektu uczestniczyło w szkoleniach z zakresu podstaw obsługi 
komputera (15 osób), a takŜe podstaw przedsiębiorczości (12 osób); dodatkowo uczestnicy 
korzystali z doradztwa zawodowego; w trakcie realizacji projektu 4 beneficjentów zarejestrowało 
działalność gospodarczą, w ramach współpracy z PUP w LeŜajsku. Troje z nich otrzymało 
jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności gospodarczej; troje otrzymało 
wsparcie finansowe; dodatkowo uruchomiono bibliotekę przedsiębiorczości, z której korzystać 
mogą wszyscy zainteresowani tematyką przedsiębiorczości.  

Poza konkursem komisja przyznała niewielki grant na realizację projektu „Razem łatwiej – kącik Skype 
dla dzieci emigrantów”, dzięki któremu dzieci, których rodzice przebywają za granicą mogły bezpłatnie 
skorzystać z komputera i Internetu, by komunikować się z rodzicami. 
 
Projekty realizowane były od maja do grudnia 2008 r. W ramach monitoringu przedstawiciele FISE 
dwukrotnie wizytowali kaŜdy z projektów. Ewaluację odroczoną projektów zaplanowano na czerwiec 
2009 r. 
 
Dodatkowo organizacje, które wzięły udział w programie szkoleniowym „Work in Poland” miały 
moŜliwość skorzystania z grantów doradczych, w zakresie m.in. zarządzania organizacją, prawa, 
finansów, nowoczesnych technologii – w zaleŜności od bieŜących potrzeb organizacji. Łącznie 
przyznano 11 grantów dla 9 organizacji, łączna liczba godzin doradczych to 152. 
 
Ponadto w ramach wsparcia organizacji uczestniczących w programie FISE pozyskała Umbrella Grant 
od firmy Microsoft, dzięki czemu organizacje otrzymały bezpłatne oprogramowanie. Microsoft 
zakwalifikował do wsparcia następujące organizacje: 
 
1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  
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2. Fundacja Nowy Staw – Europejski Dom Spotkań – Instytut Rynku Pracy 
3. Fundacja Fuga Mundi 
4. Katolickie Centrum Edukacji MłodzieŜy „Kana” 
5. LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
6. Stowarzyszenie „NiŜańskie Centrum Rozwoju” 
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 
8. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
9. Lubelska Fundacja Rozwoju 
 
Łączna wartość otrzymanego oprogramowania to 314 949 USD. 
 
Stałym elementem programu są działania promocyjno-informacyjne związane z funkcjonowaniem 
portalu organizacji rynku pracy www.bezrobocie.org.pl. 
 
W 2008 r. kontynuowane były działania związane z prowadzeniem portalu www.bezrobocie.org.pl, który 
powstał w ramach programu „Bezrobocie – co robić?”.  W 2008 r. oglądalność portalu sięgnęła średnio 
30 362 wizyt miesięcznie (największa liczba wizyt 40 936 – czerwiec 2008 r.). Oznacza to wzrost 
średniej oglądalności portalu, w porównaniu do 2007 r. o 14 proc. Liczba subskrybentów newslettera 
osiągnęła pod koniec roku 2 600 osób.  
 
Portal utrzymuje takŜe wysokie pozycje w wyszukiwarkach internetowych na kluczowe frazy np. dla 
google.pl: „bezrobocie” (2 pozycja), rynek pracy (6 pozycja), rynek pracy w Polsce (1 pozycja), konkursy 
grantowe (1 pozycja), outplacement (5 pozycja). W rankingu monitorowanych stron przez stat.pl, 
w kategorii „społeczeństwo” portal www.bezrobocie.org.pl zajmuje 54 miejsce na 4 783 monitorowanych 
stron, a w kategorii „organizacje” zajmuje 3 miejsce na 966 stron. 
 
W ramach działań informacyjnych kontynuowano prowadzenie serii wydawniczej – Biuletyny FISE. 
Z załoŜenia biuletyny ukazują się raz w miesiącu, poświęcone są problematyce rynku pracy w Polsce. 
W 2008 r. na portalu ukazało się 12 wydań Biuletynu FISE: 
1. Styczeń. „Migracje sezonowe Polaków do Niemiec” – P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz (eksperci FISE) 
2. Luty. „Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami” – P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz. (eksperci FISE) 
3. Marzec. „Migracje powrotne Polaków” – A. Fihel, P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz. (eksperci FISE) 
4. Kwiecień. „Cudzoziemcy w Polsce” – P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz., R. Stefańska (eksperci FISE) 
5. Maj. „Osoby 50+ na rynku pracy” –  A. Urbanik (pracownik FISE) 
6. Czerwiec. „Kontraktowanie usług rynku zatrudnienia” – J. Koral (ekspert FISE) 
7. Lipiec. „Udział organizacji pozarządowych w budowaniu rynku usług zatrudnienia” – I. Gosk 

(pracownik FISE) 
8. Sierpień. „Organizacje pozarządowe na rynku usług pracy" – J. Chondzyńska (pracownik FISE) 
9. Wrzesień. „Więźniowie na rynku pracy" – M. Korsak (pracownik FISE) 
10. Październik. „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" – M. Klaus (pracownik FISE) 
11. Listopad. „Tereny popegeerowskie – uwarunkowania, wyzwania, moŜliwości rozwoju" – A. Urbanik 

(pracownik FISE) 
12. Grudzień. „Kompetencje przedsiębiorstw społecznych jako aktorów na rynku pracy" – 

J. J. Wygnański (pracownik FISE) 
 
W ramach promocji działań programu i promocji organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku 
pracy w 2007 r. przygotowany został kalendarz na 2008 rok „Organizacje pozarządowe pomagają 
znaleźć pracę”. Kalendarz i organizacje w nim przedstawione promowane były w 2008 r. w internecie, 
poprzez artykuły opisujące historie osób, którym pomogły organizacje. Artykuły wraz ze zdjęciami 
ukazywały się w cyklu miesięcznym na portalu www.bezrobocie.org.pl oraz na portalu dziennika 
Rzeczpospolita www.rp.pl, styczniowy artykuł został opublikowany takŜe na portalu www.gazeta.pl.  
Artykuły ukazywały się takŜe w gazecie organizacji pozarządowych ngo.pl.  
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Fot. Artur Sienicki, jedno ze zdjęć z kalendarza na 2008 rok  

 
Na portalu została takŜe zamieszczona gra „Przyjacielska przysługa” – narzędzie  dla doradców 
zawodowych i innych osób pracujących z bezrobotnymi. Gra powstała w ramach projektu proeS3 
„Profesjonalne słuŜby zatrudnienia dla ekonomii społecznej i trzeciego sektora”.   
 
W 2008 r. dokonano takŜe zmian w wyglądzie oraz układzie portalu, organizując na nowo menu portalu 
oraz poszerzając ilość treści dostępnych na stronie głównej. Pod koniec roku dokonano takŜe zmiany 
technologicznej w wydawanym newsletterze z formy tekstowej na graficzną.  
 
BudŜet 

Łączny budŜet „Work in Poland” to 1 442 160 zł, przychody w 2008 roku to 1 055 128,34 zł,  koszty – 
1 050 523,59 zł. 
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1.2. Profesjonalne słuŜby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego 
sektora – proeS3 
 
 

 
 
-  okres realizacji: sierpień 2007 – czerwiec 2008; 
-  miejsce realizacji: cała Polska; 
-  beneficjent: publiczne słuŜby zatrudnienia 
- szkolenia dla 376 osób z 182 instytucji; 
- dwie ogólnopolskie konferencje dla 573 osób; 
-  rezultaty projektu: 
         i. wydawnictwa: 

- trzy broszury opisujące podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, centra 
integracji społecznej, organizacje pozarządowe 

- broszura opisująca róŜne formy i moŜliwości współpracy administracji publicznej 
z podmiotami ekonomii społecznej 

- Zaprojektowanie i wydanie poradnika zbierającego rezultaty projektu „Ekonomia 
społeczna  a publiczne słuŜby zatrudnienia w Polsce” 

        ii. Zaprojektowanie i wydanie gry strategicznej „Przyjacielska przysługa” 
-  strona internetowa: www.proeS3.pozytek.gov.pl; 
-  budŜet: 3 270 000 zł; 
-  finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich. 
 
 
Zespół projektu 
MenadŜer projektu: Magdalena Klaus; 
Koordynatorzy szkoleń: Agnieszka Kaszkur, Anna Rosiek; 
Infolinia: Ewa Chałupka; 
Obsługa strony internetowej: Katarzyna Nowak. 
 
W sierpniu 2007 r. FISE wygrała przetarg ogłoszony przez Departament PoŜytku Publicznego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i rozpoczęła projekt „Profesjonalne słuŜby zatrudnienia na rzecz 
ekonomii społecznej i trzeciego sektora – proeS3”.  
 
Celem projektu było przeszkolenie 450 pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia (z kaŜdego powiatu 
w Polsce) w zakresie ekonomii społecznej. Głównym komponentem były szkolenia rozłoŜone 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: 

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

− miejsce i rola organizacji pozarządowych na rynku pracy, przykłady współpracy trzeciego sektora 
z urzędami pracy, 

− problematyka ekonomii społecznej w rządowych dokumentach programowych oraz ustawodawstwo 
dotyczące ekonomii społecznej, 

− analiza dokumentów pod kątem roli i miejsca urzędów pracy we wdraŜaniu narzędzi ekonomii 
społecznej,  

− funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, problematyka zakładania stowarzyszenia, 
spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, etc.,  
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− prawne formy działania partnerstw w kontekście Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

− zlecanie usług rynku pracy – jak znaleźć moŜliwości 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 ciągu 2008 r. przeszkoliliśmy 155 osób z 70 instytucji.  
 
Elementem uzupełniającym szkolenia była strona internetowa www.proeS3.pozytek.gov.pl, zawierająca 
najświeŜsze informacje z realizacji projektu, a takŜe umoŜliwiająca, za pomocą forum, dyskusję 
pomiędzy uczestnikami projektu i poszerzenie wiedzy poznanej na szkoleniach.  
 
Dodatkowo, specjalnie dla publicznych słuŜb zatrudnienia, została uruchomiona infolinia, 
za pośrednictwem której kaŜdy mógł wzbogacić swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej i uzyskać 
porady ekspertów.  
 
W maju 2008 r. w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt. Konferencja 
zgromadziła 319 gości – 196 przedstawicieli urzędów pracy, 80 przedstawicieli ośrodków pomocy 
społecznej, 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, 
a takŜe zaproszonych reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. 
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był podsumowaniu projektu i pokazaniu rezultatów. 
Zaprezentowane zostały wyniki z raportu z ewaluacji szkoleń oraz dwa główne produkty – poradnik 
i pakiet broszur z grą. W drugiej części dnia odbyły się cztery panele tematyczne dotyczące podmiotów 
ekonomii społecznej – zakładania, prowadzenia i roli PSZ we wspieraniu  tych inicjatyw. 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpień ekspertów (przedstawicieli m.in. Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Instytutu Rozwoju SłuŜb 
Społecznych) na temat ekonomii społecznej w kontekście rynku pracy, organizacji pozarządowych 
i ośrodków pomocy społecznej. Konferencję zakończyła dyskusja nad dalszymi planami i wyzwaniami 
dla PSZ, w której oprócz uczestników konferencji, głos zabrali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
 
Po konferencji przygotowano pakiet najwaŜniejszych elementów i produktów projektu w wersjach 
angielskich i rosyjskich. Przetłumaczono: 
1.  cztery broszury 

− RóŜne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej 

− Podmioty ekonomii społecznej – centra integracji społecznej 

− Podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne 

− Podmioty ekonomii społecznej – organizacje pozarządowe 
2.  dwie ustawy: o spółdzielniach socjalnych i o zatrudnieniu socjalnym 
3.  wyciąg z poradnika „Ekonomia społeczna a publiczne słuŜby zatrudnienia w Polsce – zasady, 

perspektywy i kierunki współpracy” 
4.  podręcznik szkoleniowy dla trenerów 
5.  materiał dla trenerów – kurs e-learningowy „Ekonomia społeczna – nowoczesne instrumenty rynku 

pracy” – wybrane wątki tematyczne poruszane na forach 
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Dodatkowo pod kątem potrzeb uczestników szkoleń powstała 
gra na nośniku CD „Przyjacielska przysługa”, która jest 
pomocnym narzędziem dla doradcy zawodowego z zakresu 
badania predyspozycji osoby bezrobotnej do pracy w środowisku 
ekonomii społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W ramach projektu proeS3 przeszkoliliśmy w sumie 376 osób z 182 instytucji. Dzięki temu w kaŜdym 
województwie w Polsce wyszkolona została grupa ekspertów ds. ekonomii społecznej. 
 
BudŜet 

W 2008 r. zrealizowaliśmy działania na kwotę 1 948 200,95 zł. 
 
 

1.3. FoSME – Wspieranie zatrudnienia w istniejących małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce i Rumunii 
 
 
-  czas realizacji: kwiecień 2008 – marzec 2009; 
-  projekt  realizowany przez międzynarodowe partnerstwo w składzie: sieć Astrees (Francja) – lider 
projektu, Uniwersytet w Gotheborgu (Szwecja) oraz organizację Ado Sah Rom (Rumunia); 

-  partnerzy zagraniczni: Astrees (Francja), University  of Gotheborg (Szwecja), Ado Sah Rom 
(Rumunia); 

-  wizyty studyjne – Francja, Szwecja, Rumunia, Polska; 
-  seminaria w Polsce i Rumunii; 
-  rezultat: opracowanie Planów Akcji dla inkubatorów przedsiębiorczości w Dębicy i Mielcu; 
-  budŜet: 130 000 euro (w tym budŜet FISE 26 164 euro); 
-  finansowanie: Komisja Europejska, program Progress. 
 

 
Zespół projektu 
Koordynator FISE: Mateusz Korsak 
Eksperci FISE: Ilona Gosk, Krzysztof Herbst 
 
Projekt FoSME został pomyślany jako odpowiedź na problemy lokalnych rynków pracy, silnie zaleŜnych 
od niewielkiej liczby, duŜych, dominujących przedsiębiorstw przemysłowych, które w wyniku procesu 
restrukturyzacji (przeszłego, obecnego lub planowanego) dokonują redukcji w zatrudnieniu na szeroką 
skalę. Projekt miał na celu wypracowanie modelu wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych 
i władz poprzez tworzenie planów działań (Plany Akcji) dla rozwiązywania konkretnych problemów 
lokalnych rynków pracy. 
 
Celem programu jest zidentyfikowanie problemów i barier w zatrudnieniu stojących przed małymi 
i średnimi przedsiębiorcami. W efekcie projektu, przy wykorzystaniu doświadczeń francuskich 
i szwedzkich partnerów, zostaną opracowane Plany Akcji dla kaŜdego z obszarów. 
 
Projekt FoSME został opracowany w oparciu o doświadczenia projektu pilotaŜowego Sieć Alizé, który 
był realizowany z funduszy EFS. Alizé funkcjonuje dziś w 20 obszarach zatrudnienia we Francji, jest 
regularnie ewaluowany. 
 
Projekt został podzielony na 5 etapów: 
1. Wybór obszarów (kwiecień – maj 2008) 
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Partnerzy z Polski i Rumunii przy współpracy i wsparciu pozostałych partnerów zidentyfikowali 
w swoich krajach po dwa obszary (region, miasto), na których były prowadzone działania projektu. 
W przypadku Polski wybrano miasto Dębica i Mielec (woj. podkarpackie), odpowiadające kryteriom 
doboru obszarów do projektu (duŜe zakłady przemysłowe, rozwijająca się mała i średnia 
przedsiębiorczość). Partnerzy rumuńscy wybrali w swoim kraju miasto Hunedoara i Resita. 
 

2. Diagnoza sytuacji lokalnej oraz spotkania z partnerami – wizyta w Rumunii (lipiec 2008) i w Polsce 
(wrzesień 2008) 
Ten etap poświęcony był sporządzeniu diagnozy oraz spotkaniom z aktorami z wybranych regionów 
w celu przedstawienia projektu i zawiązania sieci potencjalnych partnerów. 
 
2.1. Wizyta diagnostyczna w Rumunii  

Podczas wizyty w Rumunii  uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z lokalnymi władzami, 
przedstawicielami związków zawodowych oraz lokalnych przedsiębiorstw w Hunedoarze 
(region Siedmiogrodu) oraz Resicie (południowo-zachodnia Rumunia). Oba miasta są 
siedzibami cięŜkiego przemysłu hutniczego i wytwórczego oraz borykają się z wysokim 
poziomem bezrobocia, wywołanym restrukturyzacją największych z pracodawców. Wizyta 
w Rumunii odbyła się w dniach 24 – 27 czerwca 2008 r. 
 

2.2. Wizyta diagnostyczna w Polsce 
Podczas pierwszego dnia wizyty diagnostycznej w Polsce doszło do spotkania uczestników 
projektu z władzami miasta Dębica, w którym uczestniczyli takŜe przedstawiciele lokalnego 
Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. Podczas spotkania przeanalizowano sytuację lokalnych 
przedsiębiorstw w Dębicy. Kolejne spotkanie odbyło się z największym z pracodawców – 
producentem opon Dębica S.A. 
Drugiego dnia wizyty diagnostycznej doszło do spotkania w siedzibie Mieleckiej Agencji 
Rozwoju regionalnego S.A. zarządzającej Mieleckim Parkiem Przemysłowym z jej władzami 
oraz przedstawicielami naleŜącego do MARR inkubatora przedsiębiorczości. Wizyta 
diagnostyczna odbyła się w dniach 21 – 23 września 2008 r.  
 

3. Wizyta studyjna – Szwecja (październik 2008) 
W dniach 21-22 października 2008 r. odbyła się wizyta studyjna do Szwecji. Jej uczestnicy spotkali 
się z róŜnymi aktorami dialogu społecznego (przedstawicielami przedsiębiorstw, związków 
zawodowych, społeczności lokalnych) w miejscowościach Lidköping i Vårgårda  oraz mieli okazję 
poznać sposoby na problemy restrukturyzacji, wypracowane przez lokalne władze 
i przedsiębiorców. W wizycie wzięli udział przedstawiciele partnerów lokalnych oraz organizacji 
tworzących Partnerstwo. Na styczeń 2009 r. zaplanowano analogiczną wizytę do Francji. 
 

4. Seminaria – planowane luty-marzec 2009 
 

5. Spotkanie Komitetu Sterującego – planowane marzec 2009 

BudŜet 

W 2008 r. zrealizowaliśmy działania na kwotę 27 753,09 zł. 
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2. Rozwój instrumentów ekonomii społecznej w Polsce 
 
Większość działań FISE koncentrowała się w 2008 r. wokół zagadnienia ekonomii społecznej. 
W połowie roku zakończyliśmy realizację trzech projektów: „W poszukiwaniu polskiego modelu 
ekonomii społecznej”, którego głównym celem była ocena kondycji tego sektora i opracowanie 
rekomendacji odnośnie jego rozwoju; „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej Romów poprzez 
narzędzia gospodarki społecznej”, w wyniku którego powstały cztery integracyjne (romsko-polskie)  
spółdzielnie socjalne oraz „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej”, upowszechniający zebraną 
wiedzę z zakresu ekonomii społecznej.  
 
FISE zostało takŜe administratorem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES), koalicji 
róŜnorodnych podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w Polsce.  

 
 
2.1. Projekt eS – W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej 
 

 

     
 
-  czas realizacji: lipiec 2005 – maj 2008; 
-  10 partnerów krajowych; 
-  2 Partnerstwa Ponadnarodowe (TTA i SEBOK); 
-  beneficjenci projektu: pracownicy i wolontariusze sektora ekonomii społecznej; 
-  wsparcie w ramach projektu otrzymało 987 osób reprezentujących 663 instytucje;  
- rezultaty projektu: 
i.  ogólnopolski portal www.ekonomiaspoleczna.pl,  
ii.   raporty i opracowania z rozbudowanych badań ilościowych i jakościowych sektora ekonomii 

społecznej w Polsce,  
iii.  ogólnodostępna baza danych podmiotów ES, 
iv. publikacje tematyczne; w tym m.in. 56 pozycji w serii Ekonomia Społeczna Teksty, „Antologia 

kluczowych tekstów”, „Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju”, Atlas 
Dobrych Praktyk ES (12 ilustrowanych publikacji), 3 numery Kwartalnika „Ekonomia 
Społeczna”, skrypty akademickie, broszury informacyjne i opracowania szczegółowych 
zagadnień, stała rubryka w gazecie ngo.pl,  

v.  dwie edycje Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, liczne seminaria, warsztaty, 
konferencje (ogólnopolskie i regionalne) oraz debaty oxfordzkie,  

vi. III edycje studiów podyplomowych w zakresie ES,  
vii.  liczne szkolenia dla podmiotów ES oraz instytucji otoczenia ES, 

-   strona projektu: www.es.ekonomiaspoleczna.pl; 
-   budŜet: 12 263 178,00  zł (budŜet FISE: 12 263 178,00 zł); 
- finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
 

 
Zespół projektu 

Przewodniczący Grupy Zarządzającej: Kuba Wygnański; 
Dyrektor Biura Projektu: Ilona Gosk; 
MenadŜer projektu: Wojciech Rustecki; 
Pracownicy merytoryczni: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Anna Sienicka; 
Eksperci: Krzysztof Herbst, Teresa Zagrodzka. 
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Od lipca 2005 r. do końca maja 2008 r. FISE pełniła rolę Administratora Projektu „eS”. Projekt 
realizowany był w ramach IW EQUAL (Działanie 2) przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
„W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, w skład którego wchodzili reprezentanci 
sektora organizacji pozarządowych, ale takŜe sektora biznesu, administracji publicznej, 
państwowej szkoły wyŜszej oraz organizacja międzynarodowa.  
 
Skład Partnerstwa 

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

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

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

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

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

− Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 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 było określenie i wspieranie powstawania optymalnych warunków wewnętrznych 
i zewnętrznych dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli, jaką pełnią i mogłyby w nim pełnić organizacje pozarządowe. Działania te miały się przyczynić 
do wzmocnienia krajowego sektora ekonomii społecznej. 
 
Szczegółowe cele projektu to: 

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

− zapewnienie trwałej poprawy funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce 
(w szczególności tej jego części, która związana jest z organizacjami pozarządowymi) poprzez 
szerokie udostępnienie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach projektu. 

 

Rezultaty 

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

Projekt skierowany był do szerokiego grona instytucji ekonomii społecznej: zarówno do przedsiębiorstw 
społecznych, jak i do instytucji wspierających ich rozwój, w tym do publicznych słuŜb zatrudnienia, słuŜb 
społecznych, sektora biznesu. Beneficjentami projektu „eS” byli pracownicy i wolontariusze 
przedsięwzięć ekonomii społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, ale takŜe pracownicy 
instytucji rynku pracy, pracownicy społeczni oraz przedstawiciele sektora biznesu.  
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Na potrzeby projektu wyodrębniona 
została grupa beneficjentów, odbiorców 
takich działań w ramach projektu, jak 
szkolenia (prowadzone przez FISE, 
FRSO, MSAP), studia podyplomowe 
(MSAP), Szkoła Ekonomii Społecznej 
(FRSO) oraz seminaria dla biznesu 
(FRSO).   
 
W projekcie wzięło udział ogółem 987 
osób (o 124 osoby więcej niŜ zakładano 
w projekcie, co stanowi 114% 
poczynionych załoŜeń), a takŜe 52 osoby 
reprezentujące przedsiębiorstwa (małe, 
średnie i duŜe) oraz 62 przedsiębiorstwa 
społeczne.  
 
Do grupy beneficjentów nie wliczano uczestników konferencji, debat, Spotkań Ekonomii Społecznej, 
seminariów wewnętrznych etc., organizowanych w ramach projektu.  
 
Beneficjenci rozpoczęli udział w projekcie we wrześniu 2006 i zakończyli w marcu 2008.  
 
W ramach całego projektu wsparcie otrzymały takŜe 663 instytucje, co znacznie przekroczyło załoŜenia 
projektu (167,8% załoŜonej liczby instytucji). 
 
W 2008 r. w projekcie wzięło udział 97 beneficjentów ostatecznych. 
 
Działania zrealizowane w ramach projektu w 2008 roku (styczeń – maj 2008): 

W ramach czterech realizowanych rezultatów projektu moŜna wskazać następujące kluczowe 
osiągnięcia projektu: 
Rezultat 1. Rekomendacje dotyczące legislacji, otoczenia finansowego, instytucjonalnego 
i społecznego: 
- Raport o stanie regulacji ES w Polsce; 
- Dokument pt. „Polski Model Ekonomii Społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie 

do dyskusji”, zawierający rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju ekonomii społecznej 
w Polsce; 

- Raport „Zamówienia publiczne a partnerstwo prywatno-społeczne w Europie”; 
- Raport z badań 2006-2007; 
- Raport omawiający wyniki badań społecznego odbioru przedsięwzięć ES z 2005, 2006 i 2007 roku; 
- Raport Zamknięcia – czyli zbiór tekstów 2006 – 2008 w serii: Ekonomia Społeczna Teksty. 
 
Rezultat 2. System obserwowania kondycji sektora ES, ewaluowania i praktycznej weryfikacji 
poszczególnych przedsięwzięć ES i jej wzmacniania poprzez wypracowane narzędzia: 
- Publikacja podsumowująca wyniki badania z 2006 r. „Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości 

społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce”; 
- 36 raportów i 9 roboczych opracowań z badań jakościowych (w sumie udokumentowano 

45 badanych przypadków) na podstawie badania jakościowego w 50 przedsiębiorstwach ekonomii 
społecznej (PES); 

- 5 raportów przekrojowych, na temat: 1. Relacja z administracją publiczną; 2. Ekonomizowanie się 
PES; 3. PES w lokalnym kontekście instytucjonalnym; 4. Geneza PES; 5. Relacje PES 
z beneficjentami; 

- 3 raporty-monografie z Cieszyna, Pragi Północ w Warszawie i Debrzna, na podstawie kompletnych 
badań NGO oraz badań na reprezentatywnych próbach mieszkańców; 

- Zestaw 200 wskaźników (długa lista) zasilany danymi z Banku Danych Regionalnych oraz 
40 wskaźników (krótka lista), opisujących otoczenia funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Stowarzyszenie „Być razem” z Cieszyna   opisane w Atlasie Dobrych 
Praktyk Ekonomii Społecznej cz. I – publikacji powstałej w ramach 

Projektu eS. Fot. Mikołaj Grynberg. 
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Rezultat 3. Elementy niezbędnej infrastruktury sektora ES: 
- Opracowania: 1. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza stowarzyszeń oraz fundacji 

(nakład egz. 5000), 2. Zatrudnienie pracowników w organizacjach pozarządowych (nakład egz. 
5000), 3. Spółdzielnie socjalne (wyd. II - dodruk - nakład 5000 egz.); 

- Opracowania: 1. Wykluczeni społecznie z rynku pracy – podstawowe uprawnienia (nakład 5000 
egz.), 2. Niepełnosprawni – działalność gospodarcza i telepraca (nakład 5000 egz.); 

- „Antologia najwaŜniejszych zagranicznych tekstów poświęconych ekonomii społecznej”; 
- Dwa tomy skryptów dla studentów podyplomowych specjalności „Ekonomia społeczna”; 
- Materiały szkoleniowe ze Szkoły Ekonomi Społecznej. 
 
Rezultat 4. Wzrost znajomości zagadnień ES i jej znaczenia dla rozwiązywania problemu wykluczenia 
społecznego oraz promocja ES: 
- Przetestowany pakiet szkoleniowy dla biznesu w zakresie ES; 
- Materiały informacyjne o ekonomii społecznej skierowane do biznesu (3000 egz.); 
- Teksty o wytycznych do strategii angaŜowania sektora prywatnego; 
- Ekspertyza zawierająca propozycję metodologii włączenia badań podmiotów ekonomii społecznej 

(w tym przede wszystkim NGO) do statystyki publicznej. 
 
W ramach projektu prowadzony był portal www.ekonomiaspoleczna.pl, który odwiedzało średnio 
ok. 500 osób dziennie. 
 

 

 

BudŜet 

Całkowity budŜet projektu wyniósł 12 263 178,00 zł, na działania FISE przeznaczono 3 595 335,52 zł. 
W 2008 roku łączne koszty FISE wyniosły 498 190,43  zł.  
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2.2. Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki 
społecznej 
 

 

    
 
-  czas realizacji: lipiec 2005 - marzec 2008 r.; 
-  cztery integracyjne romsko-polskie spółdzielnie socjalne w Krakowie, Szczecinku, Sławnie, 
Olsztynie; 

-  opracowanie dotyczące spółdzielni socjalnych, podsumowujące rezultaty i doświadczenia projektu: 
„Taborem do Europy. Romskie spółdzielnie integracyjne”; 

 - film dokumentalny „Taborem do Europy”, będący zapisem filmowym działań podejmowanych 
z Romami; 

-  budŜet projektu: 6 753 960,41 zł (w tym budŜet FISE: 276 908,50 zł); 
- finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
 

 
Koordynator: Anna Sienicka 
 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w lipcu 2005 r. przystąpiła do projektu „Partnerstwo dla 
aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”, realizowanego w ramach 
tematu D Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Liderem projektu była Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji (IOM), zaś w skład partnerstwa, obok FISE, weszły: Polski Czerwony KrzyŜ (PCK), Związek 
Romów Polskich (ZRP) oraz Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce (SKRP). 
 
Grupą docelową projektu była mniejszość romska, jedna z najbardziej zagroŜonych wykluczeniem, 
najczęściej dyskryminowanych i najmniej aktywnych na rynku pracy grup społecznych. ZałoŜenia 
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 integracyjnych (romsko-polskich) 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 róŜniących się pod 
względem waŜnych 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 załoŜycielskich spółdzielni 
socjalnych, przygotowujące do prowadzenia własnej spółdzielni socjalnej, bazujące na programie 
szkoleniowym „Wirtualna Firma”. Wśród członków załoŜycieli byli w większości Romowie, ale z uwagi 
na integracyjny charakter spółdzielni znaleźli się tam teŜ Polacy.  
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W zakres obowiązków FISE weszła:  
- całościowa koordynacja przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w wybranych lokalizacjach, łącznie 
z rekrutacją trenerów i opracowaniem materiałów szkoleniowych;  
- 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 osób (Romów i Polaków) 
w zakresie umiejętności 
menadŜerskich i biznesowych oraz 
specyfiki zarządzania spółdzielnią 
socjalną. Szkolenia odbyły się  
w czterech lokalizacjach: 
w Szczecinku, Krakowie, Olsztynie 
i Sławnie. Przeszkolone osoby 
zostały członkami pracownikami 
czterech spółdzielni socjalnych 
załoŜonych w ramach projektu.  
 

 
 
 

 
W 2008 r. FISE współorganizowała międzynarodową konferencję romską w Krakowie. Uczestnikami 
konferencji było ok. 50 przedstawicieli organizacji romskich z całej Europy. Celem konferencji było 
upowszechnienie rezultatów wypracowanych w ramach projektu.  
 
FISE uczestniczyło takŜe w opracowaniu końcowej publikacji podsumowującej doświadczenia projektu 
Taborem do Europy, Romskie spółdzielnie integracyjne.  
 
Nasza fundacja brała równieŜ udział w pracach Podkomisji Sejmowej nad nowelizacją Ustawy 
o spółdzielniach socjalnych. Wspólnie z liderem projektu IOM, na bazie doświadczeń projektu 
przekazane zostały uwagi do funkcjonowania w praktyce Ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
 
BudŜet projektu 

Projekt finansowany był ze środków IW EQUAL. BudŜet FISE wynosił 274 432,94 zł. W roku 2008 
ponieśliśmy wydatki w wysokości 15 612,49 zł.  
 
  

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



Strona 21 z 43 
 

2.3. PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej  
 

 
 
 
 
 
 

 
- czas realizacji: wrzesień 2007 – czerwiec 2008; 
-  3 partnerów krajowych; 
-  beneficjenci projektu: wybrane środowiska (m.in. przedstawiciele mediów, bankowcy, 
samorządowcy, środowiska kościelne, konsultanci programu usług społecznych w najgorzej 
sytuowanych gminach wiejskich, instytucje rynku pracy); 

-  rezultaty projektu: 
i. 9 konferencji i seminariów dla wybranych środowisk, 

ii. wyjazd studyjny dla przedstawicieli administracji publicznej oraz posłów do Londynu 
i Brukseli, 

iii. przygotowanie i wypromowanie Regionalnego Pakietu Implementacyjnego w woj. 
Małopolskim, 

iv. 33 seminaria dla przedstawicieli samorządów w woj. Mazowieckim, 
v. dwuczęściowy film dokumentalny n. t. polskiej ekonomii społecznej „Przedsiębiorczość 

społeczna w Polsce”, 
vi. Publikacje tematyczne: „Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju 

i potencjał w świetle wyników badań” oraz „Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej 
cz. II” (12 ilustrowanych broszur), 

vii. Publikacje w języku angielskim nt. polskiej ekonomii społecznej: broszura i ulotka oraz 
„Promotional strategy", a takŜe wersja angielska publikacji „Ekonomia społeczna w Polsce: 
osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań”, 

viii. 127 spotkań promujących przedsięwzięcia ES dla 1669 osób z 13 województw 
(przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, NGO, jednostek pomocy społecznej, 
lokalnego biznesu), 

ix. Akcja promująca idee ES w środowiskach związanych z Kościołem Katolickim; 
- strona projektu: www.promes.org.pl; ekonomiaspoleczna.pl; 
- budŜet: 13 237 155,00 ZŁ (w tym budŜet FISE: 2 478 805 ZŁ); 
- finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
 

 
 
Zespół projektu 

MenadŜer projektu: Ewa Rościszewska 
Zespół: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Ilona Gosk, Anna Sienicka, Wojciech Rustecki, Agata Urbanik, 
Kuba Wygnański. 
 
Od września 2007 do czerwca 2008 r. FISE na zasadach partnerstwa współrealizowało  projekt 
„PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej”, finansowany ze środków IW EQUAL (Działanie 3). 
W skład partnerstwa wchodzili reprezentanci sektora organizacji pozarządowych. 
 
Skład Partnerstwa 

Administrator: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – www.swr.pl; 
Partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – www.fise.org.pl; 
Partner: Centrum ds. Katastrof i Klęsk śywiołowych „TRATWA” - www.tratwa.org. 
 
Głównym celem projektu była szeroko zakrojona promocja ekonomii społecznej oraz upowszechnianie 
konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań w tej dziedzinie – takŜe na arenie międzynarodowej. W czasie 
trwania projektu odbyło się wiele konferencji i seminariów tematycznych dla wybranych grup 
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docelowych, wyprodukowano 2-częściowy film dokumentalny o ekonomii społecznej w Polsce, 
w telewizjach regionalnych wyemitowano serię programów telewizyjnych, wydano wiele publikacji 
związanych z tematyką ekonomii społecznej, między innymi krótki przewodnik po polskiej ekonomii 
społecznej w języku angielskim oraz ksiąŜkę podsumowującą polskie rezultaty EQUAL. 
 

W ramach projektu FISE podjęło się wykonania w 2008 roku wielu działań: 

− dokonano analizy produktów i rezultatów Partnerstw EQUAL pod kątem współpracy polskich 
organizacji z partnerami zagranicznymi. Na tej podstawie powstał raport pt. „Evaluating transnational 
cooperation” zawierający doświadczenia ze współpracy ponadnarodowej oraz główne rekomendacje; 
 

− opracowano raport pt. „Map of EU and national social economy institutions and organisations”, 
zawierający wyczerpujące informacje o europejskich instytucjach wspierających i zrzeszających 
podmioty ekonomii społecznej; 

 

− zorganizowano 9 konferencji i seminariów dla wybranych środowisk: 
1. Dla przedstawicieli środowiska bankowego 

W dniach 18 i 19 marca 2008 r. w Warszawie i Krakowie odbyła się 2-dniowa konferencja na 
temat finansowania sektora ekonomii społecznej, zorganizowana przez FISE we współpracy ze 
Związkiem Banków Polskich, Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolską Szkołą 
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz bankiem DNB Nord.  
Celem konferencji była dyskusja dotycząca kwestii finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii 
społecznej, analiza barier oraz określenie roli, jaką banki i inne instytucje finansowe powinny 
pełnić w finansowaniu i wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. W ramach konferencji 
przedstawiono diagnozę potrzeb środowiska ekonomii społecznej i rekomendacje dotyczące 
infrastruktury finansowania tego sektora. Przedstawiono róŜne rozwiązania w krajach Unii –
działalność banków zaprezentowali reprezentanci instytucji finansowych z Niemiec, Belgii, Francji 
i Wielkiej Brytanii. W trakcie konferencji zostały omówione propozycje systemowych rozwiązań 
wspierających rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Odbyła się teŜ dyskusja na temat 
perspektyw oraz moŜliwości rozwoju instytucji oraz narzędzi finansowych dla podmiotów ekonomii 
społecznej w Polsce.  
W konferencji wzięło udział w sumie 134 uczestników (51 w Warszawie i 83 w Krakowie) – 
przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, administracji publicznej, biznesu, środowiska 
bankowców oraz środowiska związanego z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym. 

2. Dla konsultantów pracujących w najbiedniejszych polskich gminach  
W dniach 22-24 stycznia 2008 r. w Cieszynie FISE zorganizowało seminarium dla konsultantów 
regionalnych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), zajmujących 
się najbiedniejszymi gminami w Polsce. Konsultanci zapoznali się z przedsięwzięciami opisanymi 
w Atlasie Dobrych Praktyk, odbyli wizytę studyjną do jednej z instytucji opisanych w Atlasie – 
Stowarzyszenia „Być razem”.  

3. Dla środowisk kościelnych  
W dniu 14 kwietnia 2008 r. w warszawskiej siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej odbyła się 
konferencja „Rola Kościoła i środowisk katolickich w ekonomii społecznej w Polsce”, skierowana 
do środowisk związanych z Kościołem w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano wybrane 
inicjatywy związane z ekonomią społeczną, przedstawiono róŜne modele pomocy i współpracy 
pomiędzy parafią a osobami świeckimi, zastanawiano się nad rolą Kościoła i księŜy w działaniach 
ekonomii społecznej, omawiano zagadnienia związane z uczeniem praktycznych postaw 
obywatelskich oraz edukacją młodzieŜy. Prelegentami byli: dr Leo Andringa (Focolari), dr Marek 
Rymsza, o.dr Zdzisław Świniarski, Jakub Wygnański, Henryk Wujec.  

4. Dla członków Komitetów Monitorujących i przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich  
Dwudniowa konferencja (16-17 kwietnia 2008 r.), zorganizowana została w Warszawie 
we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia:  
- Ekonomia społeczna – sprzeczność czy konieczność. Stan ekonomii społecznej w Polsce, 
wyzwania jakie przed nią stoją, warunki jej rozwoju; 
- Polityczny wymiar ekonomii społecznej – forma panelu dyskusyjnego z udziałem Krzysztofa 
Więckiewicza, (Dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki 
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Społecznej) i Michała Gucia (Wiceprezydent Gdyni), prowadzonego przez Tomasza Schimanka  
(Akademia Rozwoju Filantropii); 
- Region przyjazny ekonomii społecznej – sesja panelowa z udziałem Cezarego MiŜejewskiego, 
(Radcy Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Ilony Gosk (FISE) oraz Ewy 
Kolankiewicz (Federacja Organizacji Pozarządowych); 
- Ekonomia społeczna w regionalnych programach operacyjnych – panel z udziałem Zofii 
Komorowskiej (Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych).  
W konferencji uczestniczyło 108 osób. 

5. Dla środowisk związanych ze słuŜbą penitencjarną  
W dn. 23 kwietnia 2008 r. w siedzibie Fundacji im. Batorego w Warszawie we współpracy 
z Fundacją „Sławek” została zorganizowana konferencja pt. „Pomoc postpenitencjarna w Polsce – 
stan obecny, przyszłość, rola ekonomii społecznej”, adresowana do kadry więziennictwa 
w Polsce. Podczas konferencji omówiono panoramę pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej 
w Polsce, zaprezentowano stowarzyszenia i fundacje działające na tym polu oraz mapę pomocy 
postpenitencjarnej w Polsce, podkreślono rolę ekonomii społecznej w rozwoju organizacji 
pozarządowych, działających na polu pomocy postpenitencjarnej, przedstawiono działalność 
wybranych przedsiębiorstw ekonomii społecznej, m.in. Stowarzyszenia „Emaus” z Lublina oraz 
Radia Off, działającego przy warszawskiej Fundacji „Sławek”. W dyskusji panelowej podjęto 
próbę odpowiedzi na pytania: czy istnieje spójny system pomocy penitencjarnej 
i postpenitencjarnej w Polsce; jak powinien być zorganizowany taki system pomocy w najbliŜszej 
przyszłości; czy zakłady karne współpracują z organizacjami pozarządowymi i jak ta współpraca 
się układa; jak wygląda współpraca więziennictwa z organizacjami pozarządowymi w innych 
państwach.  

6. Dla mediów  
W dniu 6 maja 2008 r. w restauracji śywiciel w Warszawie odbyło się spotkanie z dziennikarzami 
– przedstawicielami polskiej prasy, radia i telewizji. Celem spotkania było przybliŜenie tematyki 
ekonomii społecznej jako istotnego potencjalnego rozwiązania aktualnych problemów 
społecznych w Polsce. Podczas prezentacji przedstawiono definicję ekonomii społecznej, 
pokazano skalę ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym i krajowym, zaprezentowano 
podstawowe formy instytucjonalne ekonomii społecznej wraz z praktycznymi przykładami, 
omówiono dostępne publikacje i źródła na temat ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięło udział 
12 dziennikarzy, m.in. z Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Przekroju,  TVP, TVN, Polskiego 
Radia; miesięczników: Zwierciadło, Gazeta Samorządu i Administracji; dwutygodnika dla 
samorządowców „Wspólnota”. 

7. Dla przedstawicieli instytucji rynku pracy (WUP i PUP)  
W dniach 13-14 maja 2008 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Profesjonalne słuŜby 
zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora" dla urzędników wojewódzkich 
i powiatowych urzędów pracy organizowana we współpracy z koordynatorem projektu ProeS3 
(Profesjonalne SłuŜby Zatrudnienia na Rzecz Ekonomii Społecznej i Trzeciego Sektora). 
Konferencja zgromadziła prawie 300 gości – przedstawicieli urzędów pracy, ośrodków pomocy 
społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a takŜe zaproszonych 
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Konferencja stała się okazją do podsumowania rezultatów projektu ProeS3 oraz omówienia 
perspektyw rozwoju publicznych słuŜb zatrudnienia w kontekście wykorzystania narzędzi 
ekonomii społecznej. Podczas konferencji o swoich przedsięwzięciach opowiadali przedstawiciele 
spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych, 
a reprezentanci samorządu oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyrazili opinie 
co do moŜliwości współpracy i wsparcia wymienionych podmiotów w kontekście polskiego 
prawodawstwa.  

8. Dla środowiska badawczego ekonomii społecznej  
Konferencja „Badania ekonomii społecznej w perspektywie europejskiej” została zorganizowana 
w Gdyni 25 czerwca 2008 r. Uczestniczyły w niej 63 osoby. Stowarzyszenie Klon/Jawor, 
organizujące konferencję na zlecenie FISE, zaprosiło do współpracy UNDP. Podczas konferencji 
referat wygłosili goście z zagranicy, m.in.: Karl Birkhölzer (EMES, Technical University of Berlin),  
Heike Birkholzer (Technologie-Netzwerk Berlin e.V.), Tim Curtis (University of Northampton), 
Andrey Ivanow (UNDP), Mike Aiken (Open University), Lisa Frobel (CIRIEC), Valentin Burada 
(Civil Society Development Foundation). Uczestnicy otrzymali publikację p.t. „Ekonomia 
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społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle badań”, pod redakcją 
prof. Jerzego Hausnera i prof. Anny Gizy-Poleszczuk (dla uczestników zagranicznych 
przygotowana została angielskojęzyczna wersja oraz raport przygotowany przez UNDP „Social 
Enterprise: A New Model for Poverty Reduction and Employment Generation”), wydaną przez 
FISE we współpracy z Fundacją GAP i Stowarzyszeniem Klon/Jawor w ramach projektu 
PROMES. Wybrani autorzy poszczególnych rozdziałów publikacji prezentowali wyniki swoich 
badań.  

9. Dla przedstawicieli metropolii  
Konferencja „Przestrzeń publiczna przyjazna społeczności – miasta i obszary metropolitarne” 
została zorganizowana w dniu 28 czerwca 2008 r. w Gdańsku. Wzięło w niej udział 31 osób – 
w większości przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych działające 
w metropoliach i duŜych miastach.  
Podczas konferencji poruszono następujące tematy:  

− Administracja publiczna dla rozwoju ekonomii społecznej w obszarach miejskich – moŜliwości 
i bariery wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez władze lokalne. Zidentyfikowano 
bariery rozwoju ekonomii społecznej w obszarach miejskich, wskazano przykłady dobrych 
praktyk z Gdyni, uznano, Ŝe waŜnym czynnikiem dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
jest koordynacja działań poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych samorządów 
terytorialnych. 

− Rewitalizacja obszarów miejskich – panel dyskusyjny. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia 
„rewitalizacja”. Uznano, Ŝe rewitalizacja to nie tylko poprawa infrastruktury, ale przede 
wszystkim działania podejmowane na rzecz i ze społecznością lokalną. Według panelistów 
bardzo istotny aspekt rewitalizacji to działania na rzecz człowieka, a proces rewitalizacji 
powinien przebiegać nie tylko na rzecz lokalnych społeczności, ale i we współdziałaniu z nimi.  

 

− W ramach projektu przedstawiciele FISE wzięli udział w następujących zagranicznych wydarzeniach: 

− konferencja "Enhancing Social Value in Public Procurement" – Antwerpia 8- 11 kwietnia 2008 r. 

− konferencja „Employment Week” – Bruksela 11-12 czerwca 2008 r. 

− konferencja poświęcona wdraŜaniu Europejskiego Funduszu Społecznego – Lizbona 22-24 
października 2007 r.  
 

− FISE zorganizowało takŜe wyjazd studyjny dla przedstawicieli administracji publicznej oraz posłów 
do Londynu i Brukseli (7 – 11 maja 2008 r.). W Londynie odbyły się spotkania z przedstawicielami:  

− The Third Sector Office (zaprezentowano strategię rządu brytyjskiego dotyczącą rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej i narzędzi jej wspierania oraz zasady związane z zamówieniami 
publicznymi dla przedsiębiorstw społecznych);  

− Economics Foundation (tematem było mierzenie i ewaluacja społecznej wartości dodanej);  

− Social Enterprise Coalition (SEC jest koalicją przedsiębiorstw społecznych działających 
w Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania omówiona została rola SEC i jej główne działania);  

− The Coin Street Project (prezentacja działalności Coin Street, jednego z najbardziej znanych 
projektów rewitalizacyjnych w Londynie, połączona ze zwiedzaniem terenu, który objął projekt 
rewitalizacyjny);  

− Cooperative UK (omówienie działalności spółdzielni w Wielkiej Brytanii, oraz roli ruchu 
spółdzielczego);  

− koalicji Social firms in UK (omówienie roli i działalności firm społecznych w Wielkiej Brytanii, 
których rolą jest głównie zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy). 

 
Z kolei w Brukseli dla uczestników zorganizowaliśmy: 

− spotkanie w Komisji Europejskiej, w DG Enterprise. Tematem spotkania była rola DG Enterprise 
w promowaniu ekonomii społecznej; 

− udział w spotkaniu intergrupy w Parlamencie Europejskim zajmującej się ekonomią społeczną; 

− spotkanie z przedstawicielami instytucji ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych 
(EAPN, CECOP, DIESIS); 

− otwarcie wystawy o ekonomii społecznej oraz koktajl w Parlamencie Europejskim;  

− udział w konferencji organizowanej przez Parlament Europejski „Ekonomia społeczna jako 
narzędzie wzmacniające rozwój ekonomiczny i spójność społeczną”.  
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− udział w konferencji „Główne czynniki sprzyjające wzmocnieniu spójności społecznej. Rola 
partnerstwa władz lokalnych i organizacji działających na rzecz dobra wspólnego” organizowanej 
przez REVES (the European Network of Cities and Regions for Social Economy) 

Podczas tych wydarzeń promowano polską ekonomię społeczną oraz rozdawano anglojęzyczne 
publikacje FISE, przedstawiające zagadnienia związane z tematem ekonomii społecznej w Polsce. 
 

− FISE przygotowało teŜ Księgę Konkursu na najlepsze przedsięwzięcie ekonomii społecznej 
zawierającą opis celów, koncepcji, przedmiotu i podmiotu konkursu (instytucji zgłaszających projekty), 
konstrukcję konkursu, propozycję składu rady oraz zespołu doradców, prowadzącego coaching, opis 
nagród, procedur i kryteriów oceny projektów przez ekspertów. W ramach Księgi zaproponowano 
takŜe potencjalnych partnerów konkursu (strategicznych/tytularnych, merytorycznych, akademickich) 
oraz partnerów medialnych. W Księdze zawarte zostały takŜe opis marki konkursu, sposób jego 
promocji, budŜet, harmonogram oraz załączniki – wstępne propozycje logotypu i opis konkursów 
ekonomii społecznej na świecie.  
 

− Na zlecenie FISE Fundacja Gospodarki i Administracji przygotowała i wypromowała Regionalny 
Pakiet Implementacyjny w woj. małopolskim. Pakiet regionalny polegał na stworzeniu warunków 
dla rozwoju ekonomii społecznej. Podstawą działań było przeprowadzenie warsztatów adresowanych 
do podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i środowisk lokalnego 
biznesu, a w szczególności do starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy 
społecznej, centrów pomocy rodzinie, centrów i klubów integracji społecznej. Celem warsztatów było 
wyposaŜenie w specjalistyczną wiedzę przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji 
społecznych, ale takŜe lokalnych liderów z Małopolski, którzy w przyszłości słuŜyć będą informacją 
i pomocą dla osób, instytucji i organizacji zainteresowanych aktywnością w obszarze ekonomii 
społecznej. WaŜnym elementem warsztatów była prezentacja źródeł informacji o ekonomii 
społecznej, produktów i rozwiązań wypracowanych w ramach projektów EQUAL oraz prezentacja tzw. 
„dobrych praktyk” (Atlasu Dobrych Praktyk) – wzorcowych rozwiązań w obszarze przedsiębiorczości 
społecznej w Polsce. W warsztatach wzięło udział 221 osób. Podsumowaniem warsztatów 
terenowych w ramach RPI była konferencja zorganizowana przez Fundację GAP w Zakopanem 
16 maja 2008 r.  
 

− FISE włączyło się w organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów w woj. mazowieckim. 
Nawiązano współpracę z konsultantami regionalnymi pracującymi z samorządami gmin 
wymagającymi wsparcia w woj. Mazowieckim, dla których zorganizowano seminarium prezentujące 
róŜne przedsięwzięcia ekonomii społecznej. FISE przekazało teŜ przygotowaną przez siebie 
prezentację „Ekonomia społeczna w Polsce” oraz okazowe egzemplarze Atlasu Dobrych Praktyk 
i inne materiały promocyjne. Konsultanci w okresie kwiecień – maj 2008 r. przeprowadzili 
33 seminaria z zakresu ekonomii społecznej w których wzięło udział 489 uczestników 
z najbiedniejszych gmin woj. mazowieckiego.  

 

− Na zlecenie FISE powstał dwuczęściowy, 
półtoragodzinny film dokumentalny na temat 
polskiej ekonomii społecznej – 
„Przedsiębiorczość społeczna w Polsce”. 
Do realizacji tego zadania FISE zaangaŜowało 
podwykonawcę – Fundację Gospodarki i 
Administracji Publicznej z Krakowa. Część 
pierwsza filmu, zatytułowana „Powrót do korzeni", 
opowiada o tradycjach ekonomii społecznej w 
Polsce, część druga – „Solidarność w praktyce" – 
przedstawia osoby kluczowe dla tego sektora, 
opisuje wybrane przedsięwzięcia, stawia pytania 
o przyszłość ekonomii społecznej w Polsce. W 
filmie wypowiadają się m.in. premier Tadeusz 
Mazowiecki, prof. Piotr Sztompka, Henryk Wujec, 
Stefan Bratkowski, Stefan Wilkanowicz, prof. 

Okładka do filmu „Społeczna przedsiębiorczość  

w Polsce”, powstałego w ramach projektu PROMES. 
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Jerzy Hausner, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Andrzej Wojdyło. Film miał swoją premierę 28 
czerwca 2008 r. podczas Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, współorganizowanej przez 
FISE. 

 

− W ramach projektu w 2008 r. powstały następujące publikacje (wszystkie w formie PDF zostały 
zamieszczone na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl, niektóre z nich wydrukowano 
i rozdystrybuowano):  
1. „Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników 

badań” pod redakcją prof. Anny Gizy-Poleszczuk i prof. Jerzego Hausnera, wydana na zlecenie 
FISE przez Fundację Gospodarki i Administracji, we współpracy ze Stowarzyszeniem 
KLON/JAWOR. Przygotowując tę publikację przeprowadzono szeroką kwerendę róŜnych 
opracowań i raportów dotyczących działalności podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, 
w szczególności takich, które były produktem projektów badawczych. Dokonano przeglądu stron 
internetowych i dostępnych baz informacji z zakresu ekonomii społecznej. O planowanej 
publikacji szeroko informowało Stowarzyszenie Klon/Jawor, zachęcając zainteresowane 
organizacje, zespoły badawcze i autorów do zgłaszania opracowań badawczych. Ostatecznie 
zawarto 10 opracowań badawczych, naświetlających rozwój ekonomii społecznej w Polsce 
z róŜnych perspektyw. Publikacja została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy, z czego 
większość została rozdystrybuowana  podczas konferencji „Badania ekonomii społecznej 
w perspektywie europejskiej” zorganizowanej w ramach projektu PROMES w Gdyni 25 czerwca 
2008 r. Obszerne fragmenty publikacji zostały przetłumaczone na język angielski i po 
opracowaniu graficznym zamieszczono na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl. 

2. „Promotional strategy" – kompleksowa strategia promocji polskiej ekonomii społecznej 
na arenie międzynarodowej opracowana na zlecenie FISE przez DIESIS (europejską sieć 
wspierania ekonomii społecznej). Aneks do tego dokumentu tworzy lista mailingowa kluczowych 
instytucji i organizacji ekonomii społecznej w UE, a takŜe lista kluczowych wydarzeń europejskich 
z zakresu ekonomii społecznej do końca 2008 r. Uzupełnieniem strategii jest tekst „Developing 
clusters in the social economy from the European and Polish perspectives” na temat tzw. 
klasterów, czyli tematycznych grup roboczych, łączących polskich i zagranicznych ekspertów 
ekonomii społecznej działających w poszczególnych dziedzinach (np. społecznie odpowiedzialna 
turystyka, usługi opiekuńcze i zdrowotne, recykling). Tekst zawiera oprócz listy potencjalnych 
klasterów społeczno-ekonomicznych (z nazwiskami potencjalnych uczestników, nazwami 
organizacji) takŜe część analityczną, opis metodologii doboru klasterów, a takŜe część 
poświęconą klasterom, jakie powinny zostać zorganizowane podczas Gdańskiej Konferencji 
Ekonomii Społecznej.  

3.  „The Social Economy in Poland” – trzy publikacje w języku angielskim: 

− ulotka zawierającą podstawowe informacje o sektorze ekonomii społecznej w Polsce 
przeznaczona do szerokiego rozpowszechniania; 

− 28-stronicowa broszura zawierająca pogłębione informacje o polskiej ekonomii społecznej 
oraz opis przedsięwzięć ekonomii społecznej wybranych na podstawie Atlasu Dobrych 
Praktyk; 

− płyta DVD zawierająca 10-minutowy film promocyjnym o polskiej ES z napisami w języku 
angielskim i komentarzem prof. Jerzego Hausnera.  

Część tych materiałów została przekazana DIESIS do dalszej dystrybucji. 
4. Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz.II – opis kolejnych 12 przedsięwzięć ekonomii 

społecznej (cz. I Atlasu takŜe zawierająca opis 12 innych przedsięwzięć została wydana przez 
FISE w ramach projektu eS - W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej). 
Ze względu na duŜą popularność publikacji dodrukowano obie części Atlasu i rozdystrybuowano 
je podczas konferencji i seminariów organizowanych w ramach projektu PROMES oraz innych 
projektów IW EQUAL. Publikacja składa się z 12 broszur w teczce formatu A4. W sumie 
wydrukowano 2500 egz. Atlasu cz. II i 1000 egz. Atlasu cz. I. Oprócz tego na wniosek komisji 
kolaudacyjnej, zatwierdzającej wybór przedsięwzięć do prezentacji w Atlasie opracowano 
nawigatory czyli zestawienia przedsięwzięć opisanych w Atlasie cz. I i II z podziałem na grupy 
beneficjentów, rodzaj działalności, formę prawną, podział geograficzny, ułatwiające poruszanie 
się po obu publikacjach.   
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− We współpracy z FISE sieć SPLOT przeprowadziła 127 spotkań promujących przedsięwzięcia 
opisane w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej w okresie od marca do maja 2008 r. Wzięło 
w nich udział łącznie 1669 osób z 13 województw (opolskie, dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie, 
lubelskie, podkarpackie). Uczestnikami spotkań byli przede wszystkim przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, 
mieszkańcy oraz lokalnego biznesu. Z działań akwizycyjnych sporządzono szczegółowy raport, 
zawierający rekomendacje dla dalszych działań wspierających ekonomię społeczną na terenie tych 
województw. 
 

− W okresie luty –  maj 2008 r. FISE zleciło firmie  Profile Sp. z o.o. we współpracy z Klubem Inteligencji 
Katolickiej w Warszawie realizację akcji promującej idee ekonomii społecznej w środowiskach 
katolickich. W ramach akcji powstało m.in.: 

− 7 reportaŜy fotograficznych i radiowych oraz teksty, które posłuŜyły do wydania publikacji pt. Zbiór 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w środowiskach katolickich; 

− wystawa, do której wykorzystano zdjęcia lokalnych przedstawicieli społecznej przedsiębiorczości 
ze Zbioru Inicjatyw Ekonomii Społecznej w środowiskach katolickich. Wystawa towarzyszyła 
konferencji na temat ekonomii społecznej, jaka odbyła się 14 maja 2008 r. w siedzibie KIK 
w Warszawie (w ramach konferencji PROMES); 

− relacja z konferencji w formie artykułu sponsorowanego pt. „Rola Kościoła i Środowisk 
Katolickich”, zamieszczona w Wiadomościach KAI (nr 18 z dnia 4 maja 2008 r.) – tygodniku 
wydawanym przez Katolicką Agencję Informacyjną; 

− audycja w Radiu „Józef” na temat ekonomii społecznej wyemitowana w ostatnim tygodniu 
czerwca 2008 r.; 

− spotkanie promujące kwietniowo-majowy numer „Więzi”, poświęcony zagadnieniom ekonomii 
społecznej w Polsce, zatytułowany „Uekonomicznić społeczne, uspołecznić ekonomiczne. 
Ekonomia społeczna – nieodrobiona lekcja?”; 

− 6000 plakatów, zawierających informację o moŜliwości otrzymania informatora o ekonomii 
społecznej oraz adres strony internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl rozesłane do parafii 
i przyparafialnych Caritas. 

 

BudŜet projektu 

Projekt finansowany był ze środków IW EQUAL. BudŜet FISE wyniósł 2 478 805,00 zł. W roku 2008 
ponieśliśmy wydatki w wysokości 2 213 456,02 zł. 
 
 

2.4. SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej 
 

 
 
 
 
 
 
 
- istnieje od września 2004; 
- 20 członków, formalne porozumienie podpisane przez 9 instytucji; 
- 5 konferencji dla około 800 osób; 
- konsultacje miejsca ekonomii społecznej w NPR 2007-2013; 
-  udział w powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Zespole do spraw rozwiązań systemowych 
w zakresie ekonomii społecznej; 

- współorganizacja I i II Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej oraz Gdańskiej Konferencji 
Ekonomii Społecznej; 

- członkowstwo w DIESIS – międzynarodowej sieci organizacji związanych z ekonomią społeczną; 
- udział w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
- strona www.skes.pl. 
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Zespół  

Przewodniczący: Henryk Wujec (Fundacja dla Polski); 
Koordynator sekretariatu: Anna Sienicka (FISE); 
Ekspert: Krzysztof Herbst (FISE). 
 
W czasie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków, październik 2004 r.), 
przedstawiciele grupy instytucji ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, fundacje 
i stowarzyszenia, spółdzielnie, towarzystwa wzajemnościowe) wyrazili potrzebę ustanowienia 
wspólnej, szerokiej płaszczyzny, koalicji łączącej działania róŜnorodnych podmiotów ekonomii 
społecznej działających w Polsce. Powołano Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce 
(SKES), która ma stanowić miejsce spotkań i dyskusji, a takŜe uzgadniania stanowisk w kwestiach 
istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej. W 2006 r. podpisane zostało formalne 
porozumienie. Podmioty, które (poza FISE) obecnie naleŜą do porozumienia, to: 

- DNB Nord (dawniej Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) – www.bise.pl; 
- Fundacja dla Polski – www.fdp.org.pl; 
- Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – www.zlsp.org.pl; 
- Instytut Rozwoju SłuŜb Społecznych (IRSS) – www.irss.and.pl; 
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) – www.frso.pl; 
- Instytut Spraw Publicznych (ISP) – www.isp.org.pl; 
- The Microfinance Centre (MFC) – www.mfc.org.pl; 
- Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – www.undp.org.pl. 

 
Pozostali członkowie załoŜyciele SKES: 

- Krajowy Związek Banków Spółdzielczych – www.kzbs.org; 
- Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych – www.fip.ngo.pl; 
- Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – www.skok.pl; 
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – www.tuw.pl; 
- PA CO BANK – www.pacobank.pl; 
- Fundacja BARKA – www.barka.org.pl; 
- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – www.tise.org.pl; 
- Instytut Odpowiedzialnego Biznesu – www.spolecznepracownie.ning.com; 
- Polsko-Amerykański Fundusz PoŜyczkowy Inicjatyw Obywatelskich – www.pafpio.pl; 
- Stowarzyszenie Współpracy Regionalne – www.swr.pl;  
- Stowarzyszenie EKON – www.ekon.org.pl. 

 
W 2008 r. SKES razem z FISE i Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych był współorganizatorem Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej. 
Konferencja odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2008 r. na zlecenie Fundacji „Fundusz 
Współpracy. Celem tego międzynarodowego wydarzenia było spotkanie osób związanych 
z ekonomią społeczną w Polsce i na świecie oraz dyskusja na temat moŜliwości rozwoju tego 
sektora w Polsce. 
 
Więcej o konferencji piszemy w rozdziale 4 (Działalność gospodarcza FISE). 

W 2008 r. SKES formalnie przystąpił do DIESIS (www.diesis.coop) – międzynarodowej sieci organizacji 
związanych z ekonomią społeczną. Celem DIESIS jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na 
świecie poprzez takie działania, jak: lobbing na poziomie europejskim, konsulting, szkolenia, 
organizacja konferencji, seminariów, projekty, doradztwo, badania.  

15 grudnia 2008 r. Premier RP Donald Tusk powołał Zespół do spraw rozwiązań systemowych 
w zakresie ekonomii społecznej. W skład Zespołu weszli m.in.: przedstawiciele rządu, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, w tym dwóch 
przedstawicieli SKES-u. Do zadań Zespołu naleŜy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej; 
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2) opracowanie propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarze funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej; 

3) opracowanie propozycji rozwiązań finansowych w obszarze funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej; 

4) przygotowanie załoŜeń systemu edukacji w obszarze  ekonomii społecznej; 
5) przygotowanie rekomendacji w obszarze promocji i monitoringu wypracowanych rozwiązań. 

 
Prace Zespołu ruszą w 2009 roku.  
 
SKES przejął takŜe (w 2008 r., po zakończeniu Projektu eS – W poszukiwaniu polskiego modelu 
ekonomii społecznej) prowadzenie portalu www.ekonomiaspoleczna,pl.  
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3. Rozwój lokalny 
Od pewnego czasu FISE przy okazji realizacji róŜnych działań statutowych i projektów z tym 
związanych nabierało doświadczenia i wiedzy z zakresu rozwoju lokalnego w Polsce. Owocem tego stał 
się udział w projekcie Moja Polis, rozpoczętego się w czerwcu 2008 r. oraz prace w zespole 
przygotowującym Społeczną Strategię Warszawy. 
 
 

3.1. Moja Polis  

 
Koordynator: Agata Urbanik 
 
W czerwcu 2008 r. rozpoczęły się działania FISE w ramach projektu „Moja Polis – interaktywny system 
monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych społeczności lokalnych”. Projekt ten realizuje 
Stowarzyszenie Klon/Jawor w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Departamentem PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych.  
 
Skład Partnerstwa 

− Administrator: Stowarzyszenie Klon/Jawor – www.klon.org.pl 

− Partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – www.fise.org.pl 

− Partner: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – www.is.uw.edu.pl 

− Partner: Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 
www.pozytek.gov.pl. 

 
Cele projektu 

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów partycypacji obywateli w rządzeniu 
na poziomie lokalnym, w szczególności rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
i jednostkami administracji samorządowej. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
 
W ramach projektu FISE przeprowadzi szkolenia e-learningowe dla przedstawicieli samorządów 
lokalnych – w szczególności pełnomocników do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
W 2008 r. rozpoczęliśmy przygotowania do szkoleń e-learningowych. Partnerem przy realizacji szkoleń 
jest Polski Uniwersytet Wirtualny, wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, które działa w zakresie 
zdalnego nauczania od 2002 r. Szkolenie obejmie zagadnienia związane z partycypacyjnym modelem 
rządzenia, analizą potrzeb społeczności lokalnej, ramami prawnymi współpracy na linii samorząd 
lokalny – organizacje pozarządowe oraz tworzenia dobrych programów współpracy jako narzędzia do 
osiągania załoŜonych celów. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2009 i 2010 r. głównie w regionach 
o niskim współczynniku współpracy między NGO a jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
Na bieŜąco prowadzona jest komunikacja z Instytutem Socjologii UW, by zapewnić przepływ informacji 
oraz wiedzy. 

  
   -  czas realizacji: czerwiec 2008 – kwiecień 2011; 
   -  3 partnerów krajowych; 
   -  beneficjenci projektu: przedstawiciele samorządów lokalnych – w szczególności pełnomocnicy  
      ds. współpracy z NGO; 
   -  budŜet: 3 034 310 ZŁ (udział FISE: 606 690 ZŁ); 
   -  finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  
      Norweski Mechanizm Finansowy. 
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BudŜet 
Całkowity budŜet FISE wynosi 606 690,00 zł. W roku 2008 ponieśliśmy wydatki w wysokości 
46 852,60 zł. 
 
 

3.2. Społeczna Strategia Warszawy 

 

Koordynator: Magdalena Huszcza 
Pracownicy merytoryczni: Ilona Gosk, Anna Sienicka 
Ekspert: Joanna Tyrowicz 
 
W 2008 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa zaprosił FISE do współpracy przy przygotowaniu 
Społecznej Strategii Warszawy – części dotyczącej rynku pracy. 
 
Na potrzeby opracowania Społecznej Strategii Warszawy na podstawie istniejących dokumentów 
strategicznych (m.in. takich jak dokumenty strategiczne rządu, PO KL oraz mazowiecki RPO na lata 
2007-2013) FISE przygotowało kolejne produkty: 

1. Diagnozę rynku pracy i interesariuszy rynku pracy aglomeracji warszawskiej; 
2. Analizę SWOT w obszarze rynku pracy; 
3. Określiło cele interwencji i instrumenty ich osiągania (przy udziale interesariuszy); 
4. Przygotowało podstawowy zestaw wskaźników monitoringu postępu realizacji Strategii 

Społecznej Warszawy w obszarze związanym z rynkiem pracy. 
 
Wszystkie te elementy Strategii powstały we współpracy z udziałem grup roboczych, do których 
zaproszono przedstawicieli Urzędu Pracy m.st. Warszawy, warszawskich organizacji pozarządowych, 
działających w obszarze rynku pracy, przedstawicieli pracodawców, władz miejskich i innych instytucji, 
działających na terenie szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej.  
 
Prace nad strategią w obszarze rynku pracy obejmowały kilka etapów: 

1. Etap diagnostyczny – do końca kwietnia 2008 r. 
2. Etap opracowania logiki interwencji – maj – czerwiec 2008 r. 
3. Etap opracowania wstępnego strategii – do końca września 2008 r. 
4. Konsultacje społeczne i korekty strategii – październik – listopad 2008 r. 
5. Etap opracowania końcowego strategii – listopad 2008 r. 

 
Finalnie Społeczna Strategia Warszawy 2009-2020 została przyjęta przez Radę Miasta Stołecznego 
Warszawy 18 grudnia 2008 r. 
  
BudŜet 

Łączny budŜet tego działania to 42 700 zł, przychody w 2008 r. to 35 000 zł, zaś koszty to 15 189 zł. 

 

  
   -  czas realizacji: marzec – grudzień 2008 
   -  budŜet FISE: 42 700 zł  
   -  finansowanie: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
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4. Działalność gospodarcza FISE   
 
FISE prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczając dochody z niej na działalność statutową. 
W 2008 r., w ramach działalności gospodarczej prowadzona była Szkoła Przedsiębiorczości FISE, 
w której ofercie znalazły się szkolenia podnoszące kompetencje specjalistów zajmujących się 
aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy. 
 
FISE współorganizowało takŜe Konferencję Gdańską „Ekonomia Solidarności” – międzynarodowe 
spotkanie niemal pół tysiąca osób związanych z ekonomią społeczną w Polsce i na świecie, 
reprezentujących przedsięwzięcia ekonomii społecznej, trzeci sektor, władze samorządowe 
i administrację. W tym gronie podczas konferencji dyskutowano moŜliwości rozwoju tego sektora 
w Polsce. 
 
Na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy zorganizowaliśmy teŜ trzy wizyty studyjne do ParyŜa, Brukseli 
i Rzymu, których celem było zapoznanie uczestników (kadra kierownicza i merytoryczna OHP) 
z zasadami funkcjonowania zagranicznych instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
marginalizacji społecznej młodzieŜy oraz integracji społecznej, zarówno na poziomie centralnym jak 
i regionalnym.  
 
 

4.1. Szkoła Przedsiębiorczości 
 

 
 
 
 
 
- istnieje od 1994 roku; 
- posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 212K; 
- posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy pod 
numerem ewidencyjnym 2.14/00123/2005 

- od początku istnienia szkoły przeszkolono ponad 13 000 osób, w tym 6286 bezrobotnych i 6715 
specjalistów rynku pracy; 

- 6 programów szkoleniowych z zakresu podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i innych 
profesjonalistów pracujących z osobami poszukującymi pracy i bezrobotnymi; 2 realizowane na 
licencji: Szkolenie na trenerów programu Spadochron i Szkolenie Wirtualna Firma; 

- 28 213 porad dla osób bezrobotnych i rozpoczynających działalność gospodarczą; 
- na stałe współpracuje z 10 trenerami. 
 

 
 
Zespół 

Koordynatorzy: Magdalena Klaus, Wojciech Rustecki 
Pracownik merytoryczny: Anna Rosiek 
 
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 r. jest podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji 
rynku pracy: urzędów pracy, biur karier, ośrodków pomocy społecznej, szkolnych ośrodków kariery 
(SZOK), centrów informacji i planowania kariery zawodowej, ochotniczych hufców pracy, lokalnych 
animatorów i liderów, a takŜe organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.  
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Aktualnie Szkoła Przedsiębiorczości FISE oferuje pakiet szkoleniowy obejmujący dwa szkolenia 
trenerskie – Szkolenie na trenera Programu „Spadochron” oraz Szkolenie z umiejętności i technik 
trenerskich, a takŜe szkolenie „Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu działalności gospodarczej”. 
 
Ponadto celem Szkoły jest wspieranie realizacji projektów FISE, poprzez udostępnianie zasobów 
(programy szkoleniowe, trenerzy) lub budowanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby 
konkretnych projektów. 
 
W 2008 r. Szkoła Przedsiębiorczości realizowała 7 Szkoleń na trenera Programu Spadochron, 
1 szkolenie Spadochron dla beneficjentów ostatecznych, 1 Szkolenie z umiejętności i technik 
trenerskich oraz 1 szkolenie „Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu działalności gospodarczej”. 
 
Szkolenia na trenera programu 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. 
 
W 2008 r. przeprowadziliśmy 7 szkoleń, w których udział wzięły 142 osoby. 
 
Dane o uczestnikach na podstawie ankiet ewaluacyjnych (liczba ankiet 113): 
Zatrudnienie: osoby pracujące – 80%, bezrobotni – 10%, studenci – 3%, inni – 7% 
Płeć: kobiety – 89%, męŜczyźni – 11% 
Wiek: do 24 lat – 1%, 24-30 lat – 31%, 30-40 lat – 38%, 40-50 lat - 20%, powyŜej 50 lat – 10% 
Wykształcenie: wyŜsze – 84%, średnie ogólne – 7%, średnie techniczne - 4% 
 

 
 
Szkolenia prowadzili zewnętrzni trenerzy: Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Barbara Dąbrowska,  
Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Prosik, Łukasz Ślusarczyk. 
 
Spośród siedmiu zrealizowanych szkoleń jedno było szkoleniem zamkniętym, zrealizowanym 
na zlecenie Instytutu Postępowania Twórczego z Łodzi. Na pozostałe szkolenia prowadzony był nabór 
otwarty, odbywały się one w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS w Warszawie. 
 
Wyszkoleni przez FISE trenerzy programu Spadochron w 2008 r. przeprowadzili 27 szkoleń dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenia zorganizowane były w ośmiu powiatowych urzędach 
pracy, w pięciu akademickich ośrodkach kariery oraz w trzech organizacjach pozarządowych, a takŜe 
w takich instytucjach jak Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy czy Ośrodek 
Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach. 
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FISE prowadzi bazę rekomendowanych trenerów programu Spadochron. Przeszkolone przez nas 
osoby, aby znaleźć się w tej bazie, są zobowiązane do przeprowadzenia w roku kalendarzowym co 
najmniej jednego szkolenia metodą Spadochron oraz przesłania do FISE sprawozdania 
z przeprowadzonych szkoleń. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochron jest 
aktualizowana na bieŜąco i zamieszczana na stronie www.bezrobocie.org.pl. 
 
Szkolenie Spadochron dla beneficjentów 

W 2008 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE przeprowadziła jedno szkolenie Spadochron 
dla beneficjentów na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
 
W szkoleniu tym wzięło udział 11 bezrobotnych kobiet z warszawskiej Dzielnicy Śródmieście.  
Wiek uczestniczek: 24 – 30 lat – 9%; 30 – 40 lat – 55%; 40 – 50 lat – 36% 
Wykształcenie uczestniczek: wyŜsze – 9%; średnie ogólne – 37%; średnie techniczne – 27%; 
podstawowe – 27% 
  

 
 
Kurs przeprowadzony został przez zewnętrznych trenerów: Barbarę Dąbrowską i Magdalenę Korczyk-
Waszak.  
 
Szkolenie umiejętności i technik trenerskich 

To pięciodniowe szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności pracy warsztatowej z grupą. 
Skierowane jest do doradców zawodowych i trenerów z biur karier, powiatowych urzędów pracy 
i ochotniczych hufców pracy. 
 
W 2008 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE przeprowadziła jedno takie szkolenie w Warszawie 
w Ośrodku EXPLORIS. Wzięło w nim udział 13 osób: 
Zatrudnienie: osoby pracujące – 100% 
Płeć: kobiety – 85%, męŜczyźni – 15% 
Wiek: do 24 lat – 15%, 24-30 lat – 23%, 30-40 lat – 47%, 40-50 lat - 15% 
Wykształcenie: wyŜsze – 92%, pomaturalne – 8% 
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Szkolenie prowadziła: Katarzyna Bryczkowska-Kiraga (zewnętrzna trenerka) 
 
 
Szkolenie „Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu działalności gospodarczej” 

 
Jest to pięciodniowe szkolenie skierowane do doradców zawodowych, ma na celu wyposaŜenie ich 
w umiejętności prowadzenia zajęć lub spotkań indywidualnych z osobami pragnącymi rozpocząć 
działalność gospodarczą. 
 
W 2008 r. odbyło się jedno takie szkolenie. Wzięło w nim udział 13 osób: 
Zatrudnienie: osoby pracujące – 92%, właściciel/wspólnik firmy – 8%  
Płeć: kobiety – 92%, męŜczyźni – 8% 
Wiek: 24-30 lat – 38%, 30-40 lat – 54%, 40-50 lat - 8% 
Wykształcenie: wyŜsze – 100% 
 

 
 
Szkolenie prowadziła: Katarzyna Bryczkowska-Kiraga (zewnętrzna trenerka). 
 
Ogólna ocena szkoleń Szkoły przedsiębiorczości FISE 

W 2008 r. najwyŜej ocenione zostały następujące wymiary szkoleń: 

→ atrakcyjność oferowanych kursów – 95% moŜliwych do osiągnięcia punktów 

→ kompetencje i przygotowanie trenera prowadzącego zajęcia – 95% moŜliwych do osiągnięcia 
punktów 

→ poziom organizacji szkolenia – 95% moŜliwych do osiągnięcia punktów 
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Pozostałe wymiary szkoleń uzyskały następujące noty: 

→ ocena przydatności wiedzy uzyskanej podczas kursów – 94% moŜliwych do osiągnięcia punktów 

→ ocena sposobu prowadzenia zajęć – 93% moŜliwych do osiągnięcia punktów 

→ ocena zastosowanych podczas szkolenia ćwiczeń – 92% moŜliwych do osiągnięcia punktów  
 
Oferowane przez Szkołę Przedsiębiorczości FISE szkolenia spełniły oczekiwania uczestników w 92%. 

 
 
SprzedaŜ publikacji 

W 2008 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 2115 egzemplarzy ksiąŜek: 

→ „Spadochron” materiały szkoleniowe – 1677 egz.; 

→ „Spadochron" praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy 
i zmieniających zawód, R. Bolles – 433 egz.; 

→ Lokalne Strategie Rozwoju Gospodarczego, FISE, Chesterton International PLC, School for 
Advanced Urban Studies (University of Bristol) – 1 egz.; 

→ Zarządzanie oświatą. Poradnik dla gmin, FISE, School of Education (University of Birmingham) - 
1 egz.; 

→ Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Ewa Bończak Kucharczyk, Krzysztof 
Herbst, Krzysztof Chmura - 1 egz.; 

→ Poradnik dla powiatów: Polityka oświatowa powiatu, Iwona Kowalska, Mieczysława Nowotniak, 
Marcin Sobocki, Marcin Ciechomski - 1 egz.; 

→ Poradnik dla powiatów: Powiat obywatelski; Partycypacja społeczna w powiecie - 1 egz. 
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4.2. Konferencja Gdańska 
 

 

 
 
- czas realizacji: 26 – 27 czerwca 2008; 
- projekt realizowany przez FISE na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy ze środków EFS w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania 
Informacji Pozarządowych, Europejskim Centrum Solidarności, Miastem Gdańsk, Samorządem 
Województwa Pomorskiego, Stowarzyszeniem Regionalne Centrum, DIESIS, Stałą Konferencją 
Ekonomii Społecznej; 

- dwa dni konferencji: 9 sesji tematycznych, debata z udziałem Lecha Wałęsy, Tadeusza 
Mazowieckiego i Leszka Balcerowicza; przegląd rezultatów IW Equal; 5 spotkań klastrowych ekonomii 
społecznej; targi ekonomii społecznej; przegląd reklamy społecznej; 

- liczba uczestników konferencji: 474 osoby (w tym 72 osoby z zagranicy), liczba uczestników debaty – 
ok. 600 osób. 

 

 
 
Zespół projektu 

Koordynator projektu: Wojciech Rustecki 
Zespół projektowy: Julia Chondzyńska, Ilona Gosk, Magdalena Huszcza, Anna Rosiek, Ewa 
Rościszewska, Anna Sienicka, Agata Urbanik, Jan Jakub Wygnański. 
 
W dniach 26 – 28 czerwca 2008 r. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) działając 
w imieniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES) zorganizowała w Gdańsku konferencję 
„Ekonomia Solidarności”. Wydarzenie to było moŜliwe dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Współpracy", 
a takŜe współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
oraz Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja stanowiła okazję do podsumowania rezultatów 
Programu EQUAL w Polsce. 
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Konferencja stała się 
międzynarodowym 
wydarzeniem, w którym wzięło 
udział blisko pół tysiąca osób 
związanych z ekonomią 
społeczną w Polsce i Europie, 
reprezentujących 
przedsiębiorstwa społeczne, 
organizacje pozarządowe, 
władze samorządowe i 
administrację państwową. 
W czasie trzydniowych obrad, 
na które składały się sesje 
tematyczne, debata w Stoczni 
Gdańskiej oraz spotkania 
w ramach imprez 
towarzyszących, dyskutowano 
o kondycji i przyszłości sektora 
ekonomii społecznej  Polsce 

i w Europie. Jednym z celów konferencji było teŜ podsumowanie rezultatów przedsięwzięć z zakresu 
przedsiębiorczości społecznej podjętych w ostatnich latach w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
 
Główną część konferencji stanowiło dziewięć sesji tematycznych, prowadzonych równolegle przez 
ekspertów z kraju i z zagranicy. Ich tematyka związana była z róŜnymi zagadnieniami ekonomii 
społecznej – m.in. rozwiązaniami prawnymi i regulacyjnymi, relacjami z biznesem i administracją, 
infrastrukturą techniczną i finansową ekonomii społecznej, miejscem ekonomii społecznej w okresie 
programowania 2007-2013 oraz rolą ekonomii społecznej w rozwoju wspólnot lokalnych. 
 
Organizatorzy i moderatorzy duŜy nacisk kładli na konstruktywny aspekt dyskusji – uczestnicy 
poszczególnych sesji mieli za zadanie odnieść się do roboczej wersji Manifestu Ekonomii Społecznej, 
dokumentu wypracowanego w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii 
społecznej”, a zawierającego rekomendacje zmian w róŜnych dziedzinach ekonomii społecznej. 
 
Zagadnienia poruszane na sesjach tematycznych: 

A. Aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i postulaty 
dotyczące ich zmian (prowadzenie Anna Sienicka – FISE) 

B. Miejsce ekonomii społecznej w okresie programowania 2007-2013 (prowadzenie: Joanna 

Brzozowska – Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz Cezary MiŜejewski – Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego) 
C. Infrastruktura ekonomii społecznej. Wsparcie techniczne i mechanizmy reprezentacji interesów 

środowiska ekonomii społecznej (prowadzenie: Katarzyna Sadło – Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego) 

D. Relacje z administracją publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim 
(prowadzenie: Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni,prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie) 
E. Czy i jak regulować przedsiębiorczość społeczną w Polsce? (prowadzenie: Tomasz Schimanek 

– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Anna Sienicka – FISE) 
F. Infrastruktura finansowa ekonomii społecznej. Szanse na rozwój finansów solidarnych w Polsce 

(prowadzenie: Halina Bińczak – Gazeta Prawna) 

G. Mapa ekonomii społecznej w Europie (prowadzenie: Dorotea Daniele – międzynarodowa sieć 

DIESIS) 
H. Relacje ze środowiskiem biznesu. Partnerzy czy konkurenci? (prowadzenie: Kamil Wyszkowski 

– Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – UNDP) 
I. Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych (prowadzenie: Jerzy Boczoń 

– Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Piotr 

Wołkowiński – europejska sieć REVES)  
 

Sesja otwierająca Konferencję  Gdańską. 
 Fot. Materiały własne fundacji. 
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Na zakończenie tej części konferencji dokonano podsumowania sesji, którego podjęli się: Tomasz 
Sadowski, prof. Jerzy Hausner, min. Michał Boni, Dorotea Daniele, Piotr Wołkowiński.  
 
 
Debata w Stoczni Gdańskiej 

 

Drugiego dnia konferencji, w historycznych murach Stoczni Gdańskiej, odbyła się debata prowadzona 
przez Ojca Macieja Ziębę, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Wzięli w niej udział 
prezydent Lech Wałęsa, premier Tadeusz Mazowiecki oraz profesor Leszek Balcerowicz. Debata miała 
na celu podsumowanie dorobku Polski od początku transformacji. Przed dyskusją Jakub Wygnański, 
współorganizator konferencji, zaprezentował Manifest Ekonomii Społecznej, zawierający 21 postulatów 
(symboliczne nawiązanie do postulatów Sierpnia’80) umoŜliwiających rozwój ekonomii społecznej 
w Polsce i uwzględniający uwagi zgłaszane w trakcie konferencji.  
 
Imprezy towarzyszące 

Trzeciego dnia konferencji zorganizowano na gdańskim Długim Targu i wokół niego wiele imprez 
towarzyszących: Targi Ekonomii Społecznej, tzw. Kalejdoskop przedsięwzięć ekonomii społecznej 
(zorganizowany w Dworze Artusa), Przegląd reklamy społecznej, pokaz premierowy filmu 
dokumentalnego pt. „Społeczna przedsiębiorczość w Polsce" oraz międzynarodowe spotkania 
tematyczne (tzw. Klastry). 

- Targi Ekonomii Społecznej 

Targi dały przedsiębiorstwom społecznym okazję do zaprezentowania wybranych produktów i usług. 
WzdłuŜ historycznego Długiego Targu stanęło 15 stoisk handlowych. Zwiedzający mogli spróbować 
przetworów regionalnych oraz egzotycznych produktów spoŜywczych pochodzących z tzw. 
Sprawiedliwego Handlu, mogli je takŜe zakupić. Spółdzielnie socjalne i inne przedsiębiorstwa 
społeczne zaprezentowały wyroby rękodzieła artystycznego (serwety, pościel, ceramikę) oraz 
uŜytkowego (m.in. wyroby z drewna). Zwiedzający mieli szansę stworzenia własnego arkusza 
papieru czerpanego. Na Targach pokazano równieŜ prace niepełnosprawnych artystów. 
- Kalejdoskop Przedsięwzięć Ekonomii Społecznej 

W Dworze Artusa odbył się Kalejdoskop Przedsięwzięć Ekonomii Społecznej – przegląd 
najciekawszych inicjatyw. Reprezentanci 15 przedsiębiorstw, w tym takŜe powstałych w ramach 

Debata w Stoczni Gdańskiej, zorganizowana w ramach Konferencji  Gdańskiej.  Fot. Materiały własne fundacji. 



Strona 40 z 43 
 

IW EQUAL, w formie prezentacji multimedialnej lub komentarza do krótkiego filmu opowiadali 
o swoich działaniach.  
- „Klastry” ekonomii społecznej – międzynarodowe spotkania tematyczne  
Spotkania poprowadzone w konwencji warsztatów miały na celu budowanie europejskich sieci 
współpracy w pięciu obszarach ekonomii społecznej: społecznie odpowiedzialnej turystyki, 
recyklingu i utylizacji odpadów, przedsiębiorstw integracyjnych, zdrowia i usług opiekuńczych oraz 
inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty stały się okazją do zapoznania się 
z działalnością i doświadczeniami poszczególnych organizacji oraz dały szansę na zawiązanie 
współpracy o charakterze ponadnarodowym. 
- Przegląd Reklamy Społecznej oraz premiera filmu dokumentalnego  
W gdańskim Domu Harcerza zorganizowano przegląd reklamy społecznej. Trzonem przeglądu, 
prowadzonego przez Dariusza Bugalskiego (Program 3 Polskiego Radia)  była prezentacja bloków 
reklamowych – tematycznie pogrupowanych spotów i plakatów z kampanii społecznych 
prowadzonych w Polsce i za granicą. Do dyskusji zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny reklamy 
społecznej i komercyjnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.  
 
Po południu miała miejsce premiera filmu „Społeczna przedsiębiorczość w Polsce”, zrealizowanego 
w ramach projektu „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” (więcej na temat filmu przy opisie 
projektu PROMES). 

 
 

4.3. Wizyty studyjne dla Ochotniczych Hufców Pracy  
 

 
- czas realizacji: listopad i grudzień 2008; 
- 2 partnerów zagranicznych zlecenia; 
- przeprowadzono wizyty studyjne dla 50 pracowników OHP; 
- łącznie uczestnicy wizyt odwiedzili 23 instytucje w 3 miastach Europy. 
 

 
 

Zespół: 
Koordynator wyjazdów: Agnieszka Czmyr-Kaczanowska 
Osoby koordynujące poszczególne wyjazdy: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Anna Sienicka, Wojciech 
Rustecki (pracownicy FISE) oraz Magdalena Arczewska (pracownik ISP) 
Tłumacze: Olga Frączak-Faure, Iga Pocztarek, Karolina Stańczyk. 
 

W listopadzie 2008 r. FISE wygrała przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców 
Pracy na organizację serii studyjnych wizyt szkoleniowych dla kadry kierowniczej i merytorycznej OHP. 
Wizyty zorganizowane zostały w ramach projektu „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy”, 
wdraŜanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.3.3 PO KL, realizowanego przez OHP. 
 

Cele studyjnych wizyt szkoleniowych 

Głównym celem wyjazdów było zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania zagranicznych 
instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieŜy oraz 
integracji społecznej, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.  
 
Uczestnicy mieli moŜliwość poznania specyfiki rozwiązań instytucjonalnych i prawnych właściwych dla 
funkcjonowania EFS i rynku pracy w trzech krajach Unii Europejskiej, jak równieŜ mogli poznać 
przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.   
 
Poprzez spotkania z osobami bezpośrednio zaangaŜowanymi w działania w wyŜej opisanym zakresie, 
wizyty studyjne w miejscach, gdzie prowadzone są działania, jak i moŜliwość zadawania szczegółowych 
pytań, uczestnicy mogli skonfrontować własne pomysły i prowadzone działania z wiedzą 
i doświadczeniem osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami i prowadzących zbliŜone działania. 
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Informacje ogólne 

Wizyty odbyły się w następujących terminach: 
1. od 7 do 14 grudnia 2008 wizyta w ParyŜu, 
2. od 7 do 14 grudnia 2008 wizyta w Brukseli, 
3. od 13 do 20 grudnia 2008 wizyta w Rzymie. 

Łącznie we wszystkich wizytach wzięło udział 50 pracowników OHP.  
 
Przygotowując przedsięwzięcie FISE współpracowała z partnerami zagranicznymi – ASTREES 
w ParyŜu oraz DIESIS w Brukseli i Rzymie.  
W trakcie wizyt uczestnicy odwiedzili następujące rodzaje instytucji:  

- jednostki publiczne i samorządowe, 
- instytucje europejskie, 
- publiczne słuŜby zatrudnienia  i jednostki pomocy społecznej, 
- misje lokalne,  
- instytuty naukowe i badawcze, 
- agencje zatrudnienia,   
- organizacje pozarządowe (w tym europejską sieć organizacji) 
- instytucje szkoleniowe, 
- spółdzielnie socjalne i ich zrzeszenia,  
- instytucje realizujące projekty w ramach EFS. 

 
Opiekę organizacyjną, językową i merytoryczną nad kaŜdą z grup zapewniała FISE według wytycznych 
przekazanych przez OHP. 
 
Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji moŜna stwierdzić, Ŝe wizyty studyjne zostały wysoko 
ocenione przez uczestników, zwłaszcza aspekty merytoryczne spotkań (średnia ocen wyniosła 3,5 w 
skali od 1 – 4, gdzie 4 była oceną najwyŜszą). Przekazano liczne pozytywne komentarze. Pod 
względem organizacyjnym wizyty wypadły słabiej o jedyne 0,2 punktu otrzymując notę 3,3, którą naleŜy 
uznać za wysoką, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę bardzo krótki czas na przygotowanie wizyty 
oraz dość ograniczony budŜet. 
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C. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 
 
FISE prowadzi działalność gospodarczą. 
 
Przychody uzyskane w 2008 roku: 10 245 986,78 zł  
w tym: 

− dotacje:                                       6 852 209,06 zł 

− darowizny:                                           13 400,00 zł 

− działalność gospodarcza:           3 373 310,08 zł  

− odsetki uzyskane:                                  3 817,13 zł  

− róŜnice kursowe dodatnie:                        595,89 zł    

− zaokrąglenia, inne:                                 2 654,62 zł  
 
Koszty poniesione w 2008 roku:          10 324 767,82 zł  
w tym: 

− koszty administracyjne:                      124 716,19 zł 

− koszty działań statutowych:             7 206 652,61 zł 

− koszty działalności gospodarczej;    2 959 902,56 zł 

− odsetki zapłacone:                               28 111, 31 zł 

− róŜnice kursowe                                     1 143,33 zł    

− zaokrąglenia, inne:                                 4 241,82 zł 
 
Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2008 roku: 1 720 723,56 zł brutto, w tym: 

− Umowy o pracę 744 493,82 zł, z tego: 
 - wynagrodzenia:  744 493,82 zł 
 - premie:                         0,00 zł 

− Umowy zlecenia, o dzieło: 976 229,74  zł 

− W tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej: 862 405,79 zł 
 
Wynagrodzenie (umowy o pracę) wypłacone członkom zarządu: 170 411,48 zł. 
 
Na koniec roku obrotowego Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 14 osób (11 na pełny etat, 
2 w wymiarze 3/4 etatu, 1 w wymiarze 4/5 etatu), w tym: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, 
2 pracowników administracyjnych i 8 pracowników merytorycznych. 17,75 osób to całkowita liczba 
pracowników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niŜ 19 osób zatrudnionych było 
w poszczególnych miesiącach. 
 
Wartość aktywów i pasywów: 683 230,98 zł  
 
Zobowiązania:                                                   176 292,14 zł  
z tego: 

− podatek dochodowy od osób fizycznych:        9 633,00 zł 

− podatek dochodowy od osób prawnych:                0,00 zł 

− zobowiązania ZUS:                                       30 506,36 zł 

− zaciągnięta poŜyczka:                                   50 509,59 zł 

− pozostałe zobowiązania                                85 643,19 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 2008 według okresów miesięcznych. Wykazana naleŜność 
zgodna jest z deklaracją oraz została rozliczona. Pozostałe naleŜności rozliczane są na bieŜąco. 
 
W 2008 roku poŜyczki nie były udzielane. 
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Na dzień 31 grudnia 2008 r. na rachunkach bankowych FISE ulokowane były środki pienięŜne 
o łącznej wartości  413 665,83 zł. 
 
W 2008 r. FISE posiadało następujące udziały, akcje: 
 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:  100 000,00 zł 
  
                 Razem: 100 000,00 zł 
 
W 2008 r. FISE  wykorzystywała następujące środki trwałe: 

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

− oprogramowanie OFFICE do komputerów – o wartości 738,10 zł. 
Oprogramowanie Windows zawiera się w cenie nabycia komputerów. 
 
 
W czerwcu 2008 r. przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego za 2007 rok. 
Generalnych nieprawidłowości nie znaleziono, a drobne korekty zostały wprowadzone 
do sprawozdania. 
 
25 listopada 2008 r. odbył się audyt kontrolny systemu zarządzania jakością ISO. Sprawdzane 
zostały wszystkie procesy i procedury pod kątem poprawności realizacji projektów i szkoleń, 
a takŜe zgodność przeprowadzonych audytów wewnętrznych w harmonogramem i zapisami 
w księdze Jakości ISO. Audytor nie zgłosił uwag i certyfikat jakości ISO został przedłuŜony 
do 18 grudnia 2011. Audyt prowadziła firma LRQA, międzynarodowa instytucja certyfikującą 
zrzeszona z Lloyd's Register. 
 
 


