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A.
 

Wstęp
Przedstawiamy sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 2010 roku. 
W ciągu ostatnich sześciu lat zawęziliśmy szeroki front tematów prowadzonych przez 20 lat działalności Fundacji. Kie-
runki działania są teraz bardziej ustabilizowane, bardziej ustabilizowane jest też środowisko współpracy. Działania FISE 
w 2010 roku koncentrowały się wokół zagadnień ekonomii społecznej i  integracji społeczno-zawodowej, w  tym usług 
rynku pracy. Dodatkowo od roku 2010 ważnym zagadnieniem stała się partycypacja publiczna – różne formy współpracy 
samorządu ze społecznościami lokalnymi oraz reprezentującymi je organizacjami pozarządowymi.  
Aktualnie do najważniejszych przedsięwzięć należą:
JJ Stała Konferencja Ekonomii Społecznej;
JJ Projekt: Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej;
JJ Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk pub-

licznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych;
JJ Portale: bezrobocie.org.pl oraz ekonomiaspoleczna.pl.

Koncentracji na wybranych zagadnieniach, ograniczeniu różnorodności tematów towarzyszy znaczna rozpiętość rodza-
jów działań. Podejmowane są takie zadania, jak: wspieranie nowopowstających projektów i organizacji „grassroots”; dzia-
łania na rzecz integracji środowisk organizacji (fora, prowadzenie portali internetowych, konferencje i seminaria, stałe 
formy, jak SKES); wydawanie publikacji; szkolenia (opracowywanie materiałów szkoleniowych, tworzenie kursów e-lear-
ningowych oraz szkolenie trenerów), w tym szkolenia dla administracji publicznej. Równocześnie wspieramy realizację 
bieżącej polityki na  poziomie ministerstw (partnerstwo w  projektach systemowych oraz osobisty udział pracowników 
fundacji w różnego rodzaju zespołach, np. przy konsultacjach systemu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
czy przygotowywaniu projektów legislacji i lobbowaniu w ich sprawie).
FISE poważnie podchodzi do spraw zarządzania. Daje nam to pozycję wiarygodnego wykonawcy i solidnego partnera, ob-
darzanego zaufaniem przez środowisko innych organizacji. FISE stosuje zasady partycypacji pracowników w zarządzaniu, 
decyzje dotyczące bieżących zadań i planów na przyszłość podejmuje w gronie menadżerów – osób odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych projektów. Realizacja projektów odbywa się przez powoływanie zespołów projektowych do 
każdego zadania. W związku z tym mamy jedynie dwie stałe komórki organizacyjne: dział finansowy i redakcję portali. 
Korzystamy też ze wsparcia Rady: stabilnej, doświadczonej i znającej specyficzne cechy naszej pracy.
Sukcesem, po wielu próbach podejmowanych w ubiegłych latach, jest umocnienie się Szkoły Przedsiębiorczości, działają-
cej na zasadzie wyodrębnionej działalności gospodarczej. Szkoła towarzyszy realizowanym projektom statutowym, a rów-
nocześnie zapewnia fundacji ważną część dochodów – wpływy własne. 
FISE osiągnęła zdolność elastycznego zarządzania budżetem, co pozwala na amortyzowanie, znacznych zmian na „ryn-
ku” dotacyjnym.  Mimo dużych różnic w wysokości budżetu w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w 2008 r., ok. 2,3 mln zł 
w 2009 r., ok. 5,7 mln zł w 2010 r.) utrzymaliśmy stały zespół FISE. Było to możliwe dzięki zyskom z działalności gospo-
darczej i przeniesieniu na pracowników FISE – w czasie, kiedy dysponowaliśmy mniejszym budżetem – znacznej części 
zadań ze zleceniodawców zewnętrznych. 
Rok 2010 otworzył okres stabilnego rozwoju fundacji, który udało się osiągnąć dzięki długoterminowym kontraktom. 
Czas ten sprzyjał koncentracji na  jakości realizowanych projektów, podnoszeniu kompetencji zespołu FISE oraz budo-
waniu relacji z partnerami – udało nam się rozwinąć umiejętność współpracy w środowisku konkurujących organizacji. 
Liczymy, że starania 2010 roku procentować będą w kolejnych latach dalszym rozwojem FISE, dzięki czemu coraz lepiej 
realizować będziemy cele fundacji.
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B.
 

Opis Fundacji

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych została ufundowana przez Krzysztofa Herbsta, Krystynę Frątczak, Piotra 
Topińskiego oraz Andrzeja Witwickiego, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w War-
szawie w dniu 23 lipca 1990 roku nr rep. A-VIII-2399/90. Obecnie w organach FISE czynnie działa Krzysztof Herbst (jako 
Wiceprezes Zarządu) i Piotr Topiński (jako Członek Rady Fundacji).
Terenem działania FISE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych FISE może 
prowadzić działalność także poza granicami RP.
Nadzór nad FISE sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Statutowym celem FISE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
JJ rozwijania przedsiębiorczości;
JJ podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych;
JJ 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 efektyw-
nego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

FISE prowadzi swoją działalność nie dla zysku. Realizuje swoje cele poprzez:
JJ doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne (w razie potrzeby), osobom fizycznym i prawnym rozpo-

czynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
JJ doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje poza-

rządowe oraz takim organizacjom;
JJ prowadzenie działalności szkoleniowej;
JJ organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
JJ przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do reali-

zacji celów FISE. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je 
otrzymujących;

JJ podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
JJ prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi 

oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
JJ zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych FISE;
JJ doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
JJ współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacja-

mi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obsza-
rze celów działania FISE.

Organy FISE:
JJ Rada Programowa FISE;
JJ Zarząd FISE.
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W skład Rady Programowej FISE wchodzą:
JJ Henryk Wujec – Przewodniczący Rady. Wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii Wolności, poseł 

na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 1999 do czerwca 2000 r., szef Programu Promocji Rozwoju Produktów 
Regionalnych i Lokalnych Fundacji dla Polski.

JJ Teresa Ogrodzińska – Wiceprzewodnicząca Rady, mgr filologii polskiej, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. 
J.A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych dzieci.

JJ 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 różnych 
projektach, m.in. europejskich. W 1999 r. była pierwszą dyrektorką Funduszu PAFPIO, w którym pracuje do dziś. 
Związana od początku (1995 r.) z ruchem Banków Żywności, obecnie Członek Zarządu Federacji Polskich Banków 
Żywności.

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

JJ Andrzej Lubiatowski – architekt i urbanista, autor wielu prac dotyczących samorządu lokalnego i inicjator działań 
reformatorskich, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby 
Urbanistów, Członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wieloletni działacz opozycji demokratycznej, 
współzałożyciel KOR, lider Unii Demokratycznej, Minister Pracy w latach 1989-1991 i 1992-1993, członek Klubu Parla-
mentarnego Unii Wolności.

W skład Zarządu FISE wchodzą:
JJ Ilona Gosk – Prezes Zarządu, mgr ochrony środowiska, od 1994 r. w Komunie Otwock, w latach 1996-2002 w za-

rządzie tego stowarzyszenia, od 2000 r. w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Prezeska Zarządu FISE 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), członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, autorka publikacji z zakresu rynku pracy 
(adres zamieszkania: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 21/5).

JJ Anna Sienicka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów MA 
Uniwersytetu Lancaster „Gospodarka a społeczeństwo” (Economy and Society) w Ośrodku Studiów Społecznych 
przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praw Własności Intelek-
tualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu ds. 
spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, powołanego przez Premiera RP, w FISE od listopada 
2002 r. (adres zamieszkania: 01-592 Warszawa, ul. J. Słowackiego 27/33 m 109).

JJ Krzysztof Herbst – Wiceprezes Zarządu, 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, Ukrai-
ny, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych (adres zamieszkania: 04-305 Warszawa, ul. Żółkiew-
skiego 31). Krzysztof Herbst pełni swoją funkcję społecznie.

JJ Magdalena Huszcza – Członkini Zarządu, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia pracy i stresu, ukończyła również Podyplomowe Studia Public 
Relations Szkoły Wyższej Handlowej, członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (od 
2010 r.), w FISE od 2004 r. (adres zamieszkania: 01-891 Warszawa, ul. L. Staffa 8 m. 160)

JJ Magdalena Klaus – Członkini Zarządu, absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, specjalizacja andragogika, 
dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe na specjalizacji doradca  zawodowy, trener Szkoły Biznesu i Doradztwa 
Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, w FISE od 2002 r. Autorka programów szkoleniowych i edu-
kacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej (adres zamieszkania: 05-500 Piaseczno, ul. Młynarska 17/36).

Zarząd FISE stosuje zasady partycypacji pracowników w  zarządzaniu, podejmując decyzje dotyczące bieżących zadań 
i planów na przyszłość w gronie menadżerów – osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów, a także 
zarządzających zespołami projektowymi.
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C.
 

Działania statutowe

Działania FISE w 2010 roku koncentrowały się wokół zagadnień ekonomii społecznej i integracji społeczno-zawodowej, 
w tym usług rynku pracy. Dodatkowo ważnym zagadnieniem stała partycypacja publiczna – różne formy współpracy sa-
morządu ze społecznościami lokalnymi oraz reprezentującymi je organizacjami pozarządowymi.
Prowadziliśmy sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – platformy współpracy różnych instytucji, które 
przyjęły za cel kreowanie warunków do rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Polsce; realizowaliśmy ogólnopolski, 
partnerski projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, który buduje trwałą infrastrukturę wsparcia 
dla sektora. Kolejnym projektem z  zakresu ekonomii społecznej jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt 
koncentruje się w części na szkoleniu i doradztwie dla podmiotów ekonomii społecznej z regionu Mazowsze, a w części 
na integracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych.
Działania z zakresu integracji zawodowej skupiały się w projektach: „Work in Poland” i jego kontynuacji – „Praca w Polsce”, 
promujących działania organizacji pozarządowych w obszarze usług rynku pracy. 
Kontynuowaliśmy realizację projektu partnerskiego „Decydujmy razem”, który przekonać lokalne samorządy do włącza-
nia obywateli w realizowanie polityk publicznych oraz projektu „Moja Polis”, w którym prowadziliśmy szkolenia dla samo-
rządów lokalnych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

          

SKES 
Stała Konferencja 

Ekonomii Społecznej 
www.skes.pl 

JJ istnieje od października 2004;
JJ 20 członków, formalne porozumienie podpisane przez 9 instytucji;
JJ 7 konferencji, w sumie dla około 1450 osób;
JJ konsultacje miejsca ekonomii społecznej w NPR 2007‑2013;
JJ współorganizacja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej oraz Gdańskiej Konferencji Ekonomii 

Społecznej;
JJ członkostwo w DIESIS – międzynarodowej sieci organizacji związanych z ekonomią społeczną;
JJ udział w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
JJ udział w pracach Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, 

powołanego przez Premiera;
JJ udział w procesach legislacyjnych związanych z ekonomią społeczną. 

C.



Zespół projektu
Przewodniczący Henryk Wujec (Fundacja dla Polski);
Koordynator sekretariatu Anna Sienicka (FISE).

W czasie II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej (Kraków, październik 2004 r.), przedstawiciele grupy instytucji 
ekonomii społecznej (przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i  stowarzyszenia, spółdzielnie, towarzystwa wzajemnościo-
we) wyrazili potrzebę ustanowienia wspólnej, szerokiej płaszczyzny, koalicji łączącej działania różnorodnych podmiotów 
ekonomii społecznej działających w Polsce. Powołano Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej w Polsce (SKES), która ma 
stanowić forum spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii 
społecznej. W 2006 r. zostało podpisane formalne porozumienie. 

Wśród aktywnych członków SKES w 2010 roku byli:
JJ Fundacja dla Polski – www.fdp.org.pl;
JJ Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – www.zlsp.org.pl;
JJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) – www.irss.and.pl;
JJ Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) – www.frso.pl;
JJ Instytut Spraw Publicznych (ISP) – www.isp.org.pl;
JJ Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – www.undp.org.pl;
JJ Fundacja BARKA – www.barka.org.pl;
JJ Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – www.tise.org.pl; 
JJ Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – www.swr.pl; 
JJ Stowarzyszenie EKON – www.ekon.org.pl.

Działania w 2010 roku
Działania SKES związane były przede wszystkim z pracami Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii spo-
łecznej. Przedstawiciele SKES brali udział w pracach grupy prawnej Zespołu nad projektem Ustawy o przedsiębiorczości 
społecznej. 

Grupa prawna w toku prac nad projektem:
JJ przeprowadziła spotkanie fokusowe z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych; 
JJ zorganizowała seminarium na temat projektu ustawy z przedstawicielami biznesu. Gospodarzem tego spotkania 

była organizacja członkowska SKES: Instytut  Spraw Publicznych (w związku z tym seminarium PKPP Lewiatan 
oraz Związek Rzemiosła Polskiego przygotowali pisemne opinie na temat projektu). 

Dodatkowo jesienią 2010 roku SKES zorganizował sesję podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które 
odbywały się w Poznaniu. Celem sesji była szeroka dyskusja z jej uczestnikami i gośćmi na temat projektu ustawy.
Pod koniec roku prace nad projektem zostały zakończone i został on przekazany do konsultacji społecznych. Relacje z pro-
cesu tworzenia ustawy można znaleźć na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.  
Podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej SKES zorganizował także sesję dotyczącą nowelizacji Ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – sesja organizowana była przez Stowarzy-
szenie EKON. SKES włączył się w proces nowelizacji tej ustawy: zostało przygotowane wspólne stanowisko organizacji 
pozarządowych, członków SKES, członków zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz w Polskim 
Forum Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja zawierała szereg zmian, które bardzo negatywnie mogą wpłynąć na  za-
trudnianie osób niepełnosprawnych, w tym na rozwój zakładów aktywności zawodowej. Niestety, zgłaszane postulaty nie 
zostały uwzględnione w toku prac sejmowych. 
SKES przygotował także stanowisko wobec projektu Ustawy o  ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli 
i  przedsiębiorców. Projekt ten zawierał zmiany w  Prawie spółdzielczym, ułatwiające przekształcanie spółdzielni pracy 
w spółki, które (jako podmioty komercyjne) wprost negują zasadę spółdzielczości, według której celem każdej spółdzielni 
pracy jest praca, a nie zysk. Stanowisko to zostało przekazane do Ministra Gospodarki. 
SKES przygotowywał i zgłaszał (w procesie konsultacji) uwagi do Szczegółowego Opis Priorytetów Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, do opisów działań 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 7.2.2 Wspar-
cie ekonomii społecznej.  Zgłaszane były także uwagi do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Projekt: Zintegrowany System Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (ZSWES)

          

JJ czas realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2013;
JJ ośmiu partnerów krajowych – instytucje publiczne i organizacje pozarządowe;
JJ beneficjenci projektu: instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, instytucje rynku 

pracy i ich pracownicy, w tym publiczne służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe i instytucje 
ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich 
pracownicy, pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio  w obszarze pomocy 
integracji społecznej (szczebel administracji samorządowej i centralnej);

JJ 5 seminariów dla 758 osób;
JJ 15 grup szkoleniowych dla 123 osób;
JJ kurs distance‑learning „Poznaj ekonomię społeczną”;
JJ utworzenie bazy dobrych praktyk ekonomii społecznej;
JJ przygotowanie map wszystkich województw, prezentujących towary i usługi ekonomii społecznej;
JJ konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne;
JJ kampania społeczna;
JJ Centrum Ekonomii Społecznej:
JJ budżet: 56 495 485 zł (udział FISE: 7 880 696 zł);
JJ finansowanie: Priorytet I, Działanie 2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 

PO KL, PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zespół projektu
Zespół menadżerski: Ilona Gosk, Karolina Cyran-Juraszek, Magda Klaus
Pracownicy merytoryczni: Ewa Rościszewska, Anna Sienicka, Wioletta Bielińska, Agnieszka Deja, Agnieszka Czmyr-
Kaczanowska, Anna Sikorska-Michalak, Krzysztof Cibor, Michalina Laskowska, Ewa Hevelke

Skład partnerstwa
Obok lidera projektu, tj. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), w skład partnerstwa wchodzą: 
JJ Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, 
JJ Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), 
JJ Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), Instytut Spraw Publicznych (ISP), 
JJ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administra-

cji Publicznej (MSAP), 
JJ Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie, 
JJ Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).

Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce. W ramach projektu 
zostaną utworzone stałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej 
i ich otoczenia.
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Cele szczegółowe projektu:
JJ tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej;
JJ profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej;
JJ wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecz-

nej poprzez szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe i wizyty studyjne;
JJ podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów społecznych za pomocą 

narzędzi ekonomii społecznej;
JJ wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania part-

nerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Działania FISE to:
JJ analiza dobrych praktyk ekonomii społecznej;
JJ konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne;
JJ kampania społeczna dotycząca marki ekonomii społecznej;
JJ „Lokalne spotkania z ekonomią społeczną” (seminaria);
JJ szkolenia dla instytucji publicznych;
JJ prowadzenie Centrum Ekonomii Społecznej dla woj. mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego (działania 

na rzecz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej);
JJ prowadzenie portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. 

Rezultaty działań podjętych w 2010 roku:
JJ 123 (z zaplanowanych 80) przedstawicieli administracji publicznej ukończyło czterodniowy cykl szkoleń stacjonar-

nych oraz, opracowany na potrzeby szkolenia, sześciotygodniowy kurs e-learningowy „Poznaj ekonomię społeczną”;
JJ 758 (z zaplanowanych 750) lokalnych przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, nauki 

i biznesu w ośmiu województwach uzyskało szczegółową wiedzę o podmiotach ekonomii społecznej, działających 
na ich terenie dzięki seminariom (Lokalne spotkania z ekonomią społeczną) oraz opracowanym materiałom infor-
macyjnym – wojewódzkim przewodnikom po ekonomii społecznej;

JJ w ramach publikacji „Atlas Dobrych Praktyk ES” zostało opisanych osiem (z zaplanowanych 10) dobrych praktyk, 
poprzez które promujemy modelowe rozwiązania z zakresu ekonomii społecznej;

JJ przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z dwunastu województw uzyskali kompleksową wiedzę o in-
frastrukturze wsparcia dzięki materiałom informacyjnym – wojewódzkim przewodnikom po ekonomii spo-

> Czym jest ekonomia
społeczna

> Prawo

> Dobre Praktyki

> Biblioteka

> Praktyków ES

> Samorządów

> Odpowiedzialnego
Biznesu

> Konkursy grantowe

> Szkolenia i warsztaty

> Ogłoszenia drobne

> Kalendarz

> E-learning

Sieć wsparcia (es)

SKES

Zespół ds. rozwiązań systemowych

Better future of Social Economy

Zintegrowany System Wsparcia

Rys. 1. Portal 
ekonomispoleczna.pl
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łecznej i portalowi www.ekonomiaspoleczna.pl, który zyskał nową szatę graficzną i układ treści, został również 
rozbudowany o nowe działy;  

JJ ośrodki infrastrukturalne OWES zajmujące się wspieraniem i pomocą podmiotom ekonomii społecznej, działające 
na terenie trzech województw (mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego) zostały objęte wsparciem 
Centrum Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez FISE. Zadaniem centrum jest rzecznictwo, współpraca z admi-
nistracją publiczną, szkolenia, doradztwo i promocja. Nadal trwają prace dotyczące integracji środowiska i sieciowa-
nia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;

JJ zostały przygotowane założenia do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, konkurs ma za zada-
nie promować podmioty ekonomii społecznej. Opracowana została mechanika konkursu – założenia, regulamin, 
formularze aplikacyjne (w bazach danych CIVIC) i kryteria oceny wniosków. Ukonstytuowała się Rada Konkursu 
i zespół ekspertów.

Wsparciem w  realizacji szkoleń dla administracji publicznej był wygrany projekt „Zagraj w  ekonomię społeczną. Po-
znaj innowacyjne narzędzie zmiany społecznej” (Zagraj w ES) – konkurs PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wyso-
kość przyznanej dotacji 220 000 zł, w ramach którego powstała gra planszowa „Bizn[eS]. Zagraj w ekonomię społeczną”. 
Partnerem w projekcie była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która prowadzi w Cieszynie 
modelowe przedsiębiorstwo społeczne. W ramach wspólnych działań partner ten był odpowiedzialny przede wszystkim 
za wyprodukowanie gry planszowej.

Budżet
Całkowity budżet projektu wynosi 56 495 485 zł (udział FISE: 7 880 696 zł. W roku 2010 ponieśliśmy wydatki w wysokości: 
1 868 828,31 zł (1 649 890,84 zł w projekcie ZSWES, 218 937,47 zł w projekcie Zagraj w ES).

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

          

HJProjekt
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

JJ czas realizacji: 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2010;
JJ jeden partner krajowy; 
JJ beneficjenci projektu: podmioty ekonomii społecznej, przedstawiciele samorządów, osoby 

indywidualne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego; 
przedstawiciele mediów; 

JJ założenie 8 podmiotów ekonomii społecznej; 
JJ 570 godzin specjalistycznego wsparcia doradczego i 35 szkoleń dla 101 podmiotów ekonomii 

społecznej w ramach cyklu „Ekonomia społeczna w praktyce”; 
JJ 11 szkoleń i 9 seminariów lokalnych dot. tematyki partnerstwa i współpracy w zakresie ekonomii 

społecznej dla  przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz samorządów 
i podmiotów ekonomii społecznej; 

JJ 2 cykle warsztatów partnerskich, dot. procesu formowania partnerstwa; 
JJ jedno porozumienie partnerskie pomiędzy władzami lokalnymi a podmiotami ekonomii społecznej;
JJ 4 szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, chcących stworzyć sobie miejsce pracy 

w obszarze ekonomii społecznej;
JJ łączna liczba uczestników  indywidualnych oraz przedstawicieli instytucji sektora publicznego 

i pozarządowego, którzy wzięli udział w projekcie to 475;
JJ budżet: 3 540 000 zł (udział FISE: 3 227 000 zł);
JJ finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie Ekonomii Społecznej
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Zespół projektu
Menadżer projektu: Ilona Gosk
Dyrektor OWES: Magdalena Huszcza
Pracownicy merytoryczni: Magdalena Klaus, Magdalena Czuchryta, Edyta Obłąkowska, Joanna Szymańska, Anna Ro-
siek, Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Krzysztof Cibor, Maura Merson

Skład partnerstwa
JJ Lider: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – www.fise.org.pl;
JJ Partner: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy – www.zlsp.org.pl.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to próba stworzenia kompleksowego, elastycznego, maksymalnie dosto-
sowanego do potrzeb odbiorców programu szkoleniowo-doradczego, wspierającego rozwój podmiotów ekonomii spo-
łecznej na Mazowszu.

Cele projektu
Głównym celem projektu jest przygotowanie kompleksowego programu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej dzia-
łających na terenie Mazowsza. Był on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
JJ inwentaryzację podmiotów ekonomii społecznej, analizę ich kondycji oraz potrzeb sektora ekonomii społecznej 

na Mazowszu; 
JJ inkubowanie nowych przedsięwzięć i wsparcie już istniejących poprzez: udostępnianie przestrzeni biurowej, opraco-

wanie i wdrożenie pakietu usług prawnych, finansowych i marketingowych oraz szkolenia specjalistyczne i coaching, 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze 
ekonomii społecznej;

JJ rozwój partnerstwa pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a administracją publiczną, opracowanie modelu 
partnerstwa lokalnego w obszarze gospodarki społecznej; 

JJ promocję wypracowanego modelu ekonomii społecznej, partnerstwa oraz podmiotów ekonomii społecznej działają-
cych na Mazowszu.

Projekt opiera się na założeniu, że funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej jest niezbędne lokalnym społecznoś-
ciom, a byt podmiotów ekonomii społecznej zależy od współpracy z samorządami  – stąd też główny nacisk w projekcie 
położony będzie właśnie na tę współpracę.

Działania w 2010 roku
Realizacja projektu w 2010 roku była kontynuacją działań podjętych w 2009 roku i przebiegała następująco:
JJ Uruchomione zostało na szeroką skalę wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej (PES) – 101 (z pla-

nowanych 50) podmiotów skorzystało ze zindywidualizowanego wsparcia szkoleniowo-doradczego, poprzedzonego 
diagnozą potencjału i potrzeb, na bazie której opracowano ścieżkę edukacyjną każdego PES. Zrealizowano 570 
godzin doradztwa dla 48 PES. Łącznie 195 osób z 71 PES wzięło udział w szkoleniach z cyklu „Ekonomia społeczna 
w praktyce” (łącznie 35 szkoleń i 474 uczestników tj.  każda osoba uczestniczyła średnio w dwóch – trzech szkole-
niach). W związku z dużym zainteresowaniem ze strony PES zwiększyliśmy zakładaną liczbę beneficjentów – final-
nie ze wsparcia skorzystało 286 osób (z planowanych 200).

JJ Kontynuowaliśmy wsparcie osób indywidualnych, które chciały podjąć próbę stworzenia sobie miejsca pracy w pod-
miocie ekonomii społecznej – 46 indywidualnych bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo ukończyło szkolenie 

„Wirtualne przedsiębiorstwo społeczne”, przygotowujące do założenia podmiotu ekonomii społecznej (łącznie w 2009 
i2010 r. ze szkolenia skorzystało 59 osób). Powstało osiem nowych podmiotów, w 6 i w 12 miesięcy po zamknięciu 
projektu sprawdzimy, czy nadal one funkcjonują. Kilkadziesiąt osób skorzystało z przestrzeni biurowej OWES, część 
z nich nadal korzysta z sali i sprzętu FISE. 

JJ Kontynuowane były działania w obszarze monitorowania współpracy sektora publicznego i ekonomii społecznej. 
Zorganizowano kolejne lokalne seminaria dot. współpracy pomiędzy lokalnymi aktorami w obszarze ekonomii spo-
łecznej, które odbyły się w 2010 roku w siedmiu powiatach Mazowsza, wybranych na podstawie wyników badawcze-
go etapu projektu. W seminariach w 2010 roku wzięło udział blisko 250 osób. W kolejnym kroku przeprowadzono 
dla przedstawicieli instytucji publicznych i PES osiem szkoleń z cyklu „Ekonomia społeczna a rozwój społeczności 
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lokalnej” (łącznie w 2010 roku w tych szkoleniach wzięło udział ponad 160 osób) oraz cztery szkolenia dla instytucji 
publicznych z cyklu „Współpraca się opłaca. Rzecz o ekonomii społecznej”, sprofilowanym specjalnie do potrzeb 
przedstawicieli powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej (łącznie 75 uczestników). W przypadku 
instytucji publicznych mieliśmy duże problemy z rekrutacją, ze względu na niezwykle bogatą ofertę szkoleń bezpłat-
nych dla tego typu odbiorców, istniejącą  na rynku. Takich problemów nie mieliśmy w przypadku PES, które dużo 
chętniej korzystały z oferowanych szkoleń. Dlatego zmniejszyliśmy pierwotnie zakładaną liczbę odbiorców szkoleń 
rekrutujących się z instytucji publicznych z 200 do 180, a zaoszczędzone w ten sposób środki zostały przeznaczone 
na działania skierowane do PES.

JJ Planowaliśmy wsparcie powołania lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w dwóch lokalizacjach 
na Mazowszu. W obliczu dużych trudności i braku zainteresowania ze strony instytucji publicznych zdecydowaliśmy 
się ograniczyć liczbę formalnie powołanych partnerstw publiczno-społecznych z dwóch do jednego. Początkowo 
w dwóch powiatach (piaseczyńskim i legionowskim) odbyły się cykle warsztatów partnerskich, przygotowujących 
(poprzez udział w seminariach i szkoleniach) do zawiązania partnerstwa. W powiecie piaseczyńskim zawiązano 
Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego (23 osoby z różnych organizacji i instytucji 
weszły do grupy założycielskiej, przy udziale starostwa powiatowego i urzędu miasta), zaś w powiecie legionowskim 
uczestnicy warsztatów działają jako grupa nieformalna.

JJ Ponad 30 przedstawicieli mediów (z 30 zakładanych) wzięło udział w przedsięwzięciach OWES (spotkania z me-
diami przy okazji seminariów lokalnych, seminaria, współpraca przy katalogu „Inw[eS]torzy społeczni”, wernisaż, 
debata), co zaowocowało wieloma publikacjami i programami w mediach. 

W związku z oszczędnościami budżetowymi oraz dużym zainteresowaniem działaniami promocyjnymi ze strony PES, 
w 2010 roku przeprowadzono dodatkowe działanie „Inw[eS]orzy społeczni”, obejmujące wystawę zdjęć liderów 11 wy-
selekcjonowanych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia OWES; wydanie katalogu, 
który poza zdjęciami zawierał reportaże nt. ww. przedsięwzięć przygotowane przez profesjonalnych dziennikarzy i pub-
licystów, z  którymi nawiązaliśmy współpracę, oraz dwa spotkania promocyjne: wernisaż (12 października 2010 roku) 
i debatę nt. ekonomii społecznej (17 grudnia 2010 roku). 

Fot. 1. Stowarzyszenie Oto-ja, Płock Fot. 2. Stowarzyszenie WARKA, Warka Fot. 3. Milena Jaworska, Garwolin

Zgodnie z  zakładanym planem, wykorzystując dotychczasową metodologię działania, przygotowano aplikację do kon-
kursu na Poddziałanie 7.2.2  Wsparcie ekonomii społecznej, w ramach POKL. Projekt przygotowano w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem BORIS i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. 

Budżet
Całkowity budżet projektu wynosi 3 539 941,89, udział FISE: 3 245 339,98 zł. W roku 2010 ponieśliśmy wydatki w wyso-
kości 1 914 358,98  zł, czego 13 440,25 zł kosztów pośrednich pokryliśmy ze środków własnych.
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Programy: Praca w Polsce oraz Bezrobocie – co robić?

          

Kolejne programy: „Bezrobocie – co robić?”, „Work in Poland” oraz „Praca w Polsce” składają się na jedną 
spójną linię programową. W 2010 roku wróciliśmy do nazwy „Bezrobocie – co robić?”, realizując ostatni 
program zamykający długoletnią współpracę z Polsko‑Amerykańską Fundacją Wolności.
JJ czas realizacji programów: marzec 2004 – maj 2011;
JJ 23 konferencje i seminaria dla ok. 1400 osób;
JJ 15 szkoleń z outplacementu dla ok. 350 specjalistów rynku pracy; 3 szkolenia dotyczące problemów 

migracji dla specjalistów rynku pracy i menadżerów NGO (90 uczestników);
JJ 15 przyznanych dotacji na projekty związane z rynkiem pracy na łączną kwotę 828 tys. zł; 
JJ liczba osób objętych wsparciem: blisko 7000; liczba osób, które zyskały zatrudnienie: ok. 230; liczba 

osób, które podniosły swoją zatrudnialność: ok. 750;
JJ zrealizowanych 28 grantów doradczych (łącznie ok. 280 godzin doradztwa);
JJ oprogramowanie dla 9 organizacji w kwocie 369 tys. USD;
JJ portal www.bezrobocie.org.pl, średnia oglądalność w 2010 roku: 35 tys. wizyt miesięcznie, ok. 3700 

subskrybentów newslettera;
JJ baza danych organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy – około 3000 rekordów;
JJ publikacje dla różnych grup odbiorców poświęcone migracjom, outplacementowi oraz działaniom 

organizacji pozarządowych w  obszarze aktywizacji zawodowej – łącznie 7 tytułów;
JJ budżet: 5 289 600 zł;
JJ finansowanie: Polsko‑Amerykańska Fundacja Wolności, Europejski Fundusz Społeczny

Zespół projektu
Menadżerowie projektu: Ilona Gosk, Krzysztof Cibor
Koordynatorki projektu: Magdalena Huszcza, Julia Chondzyńska
Pracownicy merytoryczni: Magdalena Klaus, Mateusz Korsak, Aleksandra Muzinska, Anna Sienicka, Agata Urbanik 
Eksperci: Michał Boni, Krzysztof Herbst, Paweł Kaczmarczyk, Joanna Tyrowicz

Cele projektu
Celem projektu było zwiększenie możliwości racjonalnego wykorzystania dotychczasowego dorobku poprzednich edycji. 
Dotyczyło to w szczególności wykorzystania opracowanej i przetestowanej metodologii outplacementu, a także wzmoc-
nienie kompetencji i sprawności organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług dla rynku pracy. Szczególnie 
istotny był rozwój portalu www.bezrobocie.org.pl. 

Działania w 2010 roku
JJ Przygotowaliśmy 3 publikacje o outplacemencie skierowane do różnych grup odbiorców: organizacji pozarządo-

wych świadczących usługi rynku pracy,  urzędów pracy i pracodawców. Wszystkie wydane zostały w nakładzie ok. 
350 egzemplarzy każdy oraz rozdystrybuowane wśród grup docelowych,

JJ zorganizowaliśmy seminaria z tematyki outplacementu dla blisko 240 osób – jedno ogólnopolskie (z udziałem 
Ministra Michała Boniego oraz Minister Czesławy Ostrowskiej) oraz trzy regionalne (w Baranowie Sandomierskiem, 
Poznaniu oraz Gliwicach);

JJ przygotowaliśmy kurs distance-learningowy dotyczący outplacementu dla przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, który ukończyło około 40 osób; dodatkowo wspieraliśmy te organizacje przez indywidualne doradztwo 
w zakresie opracowywania projektów, z którego skorzystały 4 organizacje,
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JJ rozwinęliśmy i prowadziliśmy portal www.bezrobocie.org.pl skierowany do specjalistów rynku pracy, na którym 
upowszechnialiśmy rezultaty wszystkich edycji projektów oraz prowadziliśmy bazę organizacji rynku pracy.
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Co Europa robi dla młodych

bezrobotnych?

Unia Europejska walczy z wysokim bezrobociem wśród osób do 26. roku życia, Komisja Europejska

przygotowuje strategie, wdraża inicjatywy, prowadzi lub współorganizuje rozmaite akcje na rzecz

aktywizacji zawodowej młodych. Informacje na temat różnorodnych działań dostępne są na wielu

portalach, a mnogość wydarzeń i opracowań tematycznych może wręcz zniechęcać poszukujących

informacji. Postaraliśmy się podsumować to, co dzieje się w Europie, by osoby młode miały szansę na

udany start zawodowy. (więcej>)

Kujawsko-Pomorskie. Ostatnie dni

konsultacji propozycji do Planów

Działania PO KL na 2012 r.
Tylko do 10 czerwca trwają jeszcze wstępne konsultacje społeczne mające na celu przygotowanie propozycji

Planów Działania PO KL na rok 2012 dla województwa kujawsko-pomorskiego. Instytucja Pośrednicząca

liczy na udział szerokiej grupy zainteresowanych, na ich opinie i sugestie co do kluczowych zagadnień i

problemów, które powinny być adresowane w projektach dofinansowanych w ramach PO KL. Wyniki

konsultacji uwzględnione zostaną w formułowaniu ostatecznych zapisów Planów Działania PO KL w

zakresie typów dofinansowanych działań i kryteriów wyboru projektów. (więcej >)
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Olsztyn. Szkolenie dla osób

bezrobotnych

Kujawsko-Pomorskie. Ostatnie dni konsultacji

propozycji do Planów Działania PO KL na 2012

r.

Fundusze Europejskie w telewizji, radio i prasie

6-12 czerwca 2011 r.

Zapewnić wzrost gospodarczy i nowe miejsca

pracy – rekomendacje Komisji Europejskiej

Minister Fedak planuje rewolucję w

emeryturach

Małopolskie. Szkolenia z usług dla inwestorów

pozyskujących kadry oraz usług

outplacementowych.

Sezon letni otwarty, bezrobocie rejestrowe w

dół

Uczelnia sprawdzi pracę i zarobki absolwentów

Tyszowce. Projekt „Centrum Wspierania

Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce”
Rys. 2. Nowy wygląd portalu 
www.bezrobocie.org.pl 

Aby utrwalić rezultaty projektu fundacja zaangażowała się w prace nad zmianami systemu wdrażania projektów unijnych, 
dzięki czemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wyodrębniono konkursy grantowe na działania outplacementowe.
Dodatkowo fundacja przeprowadziła ilościowe i  jakościowe badania strategii zatrudnienia, ich wyniki skonsultowała 
z gronem ekspertów. Udało się osiągnąć zwrot ankiet na poziomie blisko 60%, przy zachowaniu reprezentatywności (za-
równo w ujęciu przestrzennym, jak i wskaźników stopy bezrobocia). Ostatecznie powstał raport podsumowujący wyniki 
badania.
W drugiej połowie 2010 roku główne działania skupiły się na rozwijaniu portalu www.bezrobocie.org.pl skierowanego 
do instytucji rynku pracy. Poza zmianami w wyglądzie i funkcjonalności strony, położono nacisk na część merytoryczną 
portalu.  Przebudowano i  zaktualizowano serwis ze statystykami rynku pracy. Obecnie zawiera on szereg eksperckich 
opracowań, które tłumaczą zjawiska zachodzące na polskim rynku pracy, pokazują również w jaki sposób można czytać 
dane statystyczne i wyciągać z nich szczegółowe informacje na temat zmian i trendów oraz struktury zatrudnienia, bezro-
bocia, aktywności zawodowej. Serwis został wzbogacony o interaktywne wykresy prezentujące aktualizowane na bieżąco 
dane statystyczne.
Ponadto dwa główne tematy, jakimi zajmował się portal od strony informacyjnej to kwestia ludzi młodych na rynku pracy 
i wyzwań, jakie przed nimi stawia kryzys, a także kwestia narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych w działaniach 
związanych z rynkiem pracy. Oprócz artykułów i opracowań dotyczących tych zagadnień, na portalu www.bezrobocie.org.
pl publikowano materiały dotyczące m.in. migracji zarobkowej, zmian w prawie związanym z rynkiem pracy, pracy osób 
niepełnosprawnych, pracy osób starszych, ekonomii społecznej, zmian w  funduszu pracy, outplacementu i  aktywnych 
polityk rynku pracy.
Fundacja podjęła również współpracę z międzynarodową agencją zatrudnienia Randstad w zakresie eksperckiego wspar-
cia dla kwartalnych badań „Monitor rynku pracy” przeprowadzanych cyklicznie przez tę agencję.

Budżet
Łączny budżet „Pracy w Polsce”: 363 000 zł, koszty w 2010 roku: 246 294,55 zł.
Łączny budżet „Bezrobocie – co robić?” to 99 600 zł, koszty w 2010 roku: 36 814,08 zł.

14  Działania statutowe

http://www.bezrobocie.org.pl/
http://www.bezrobocie.org.pl/
file:///D:/!!!%20PRACA/FISE/FISE%20Sprawozdanie%202011/www.
file:///D:/!!!%20PRACA/FISE/FISE%20Sprawozdanie%202011/www.


Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie 
mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu 
i wdrażaniu polityk publicznych oraz 
podejmowaniu decyzji publicznych

          

JJ czas realizacji: 1 listopada 2009 – 30 czerwca 2014 r.;
JJ siedmiu partnerów krajowych;
JJ beneficjenci projektu: jednostki samorządu terytorialnego;
JJ publikacja „Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych – wybór dobrych praktyk 

zagranicznych”;
JJ budżet: 28 236 248,89 zł (udział FISE: 2 552 205 zł);
JJ finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 

Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej;
JJ projekt systemowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Zespół projektu
Menadżerki: Ewa Rościszewska, Ilona Gosk
Pracownik merytoryczny: Anna Sikorska-Michalak

Cel projektu
Projekt ma za zadanie wzmocnienie uczestnictwa obywateli w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych poprzez pro-
mowanie partycypacji publicznej. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest odpowiedzialna za stworzenie bazy 
dobrych praktyk oraz wydanie publikacji „Atlas dobrych praktyk partycypacji” na podstawie zebranej wiedzy, dotyczącej 
zarówno procesów partycypacyjnych, jak i konkretnych przedsięwzięć w obszarach tematycznych objętych projektem.

Skład partnerstwa
Projekt jest realizowany przez partnerstwo siedmiu podmiotów:
JJ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (lider projektu);
JJ Fundacji Instytut Spraw Publicznych;
JJ Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL;
JJ Fundacji Partnerstwo dla Środowiska;
JJ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
JJ Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
JJ Fundacji Fundusz Współpracy.

Działania w 2010 roku
W ramach projektu FISE odpowiada za wybór dobrych praktyk – przykładów skutecznej partycypacji publicznej – i ich 
upowszechnianie w  postaci publikacji (Atlas dobrych praktyk partycypacji) oraz  internetowej bazy dobrych praktyk. 
W 2010 r. przygotowaliśmy koncepcję rekrutowania oraz sposobu opisu dobrych praktyk. Powstała także koncepcja gra-
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ficzna i merytoryczna bazy dobrych praktyk.  Obie koncepcje zostały zaprezentowane partnerom projektu i zaakceptowa-
ne przez nich. 
Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności zajęliśmy się wyszukiwaniem dobrych praktyk zagranicznych. Ziden-
tyfikowaliśmy kilkanaście przykładów partycypacji za granicą (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, USA, Kanada i Por-
tugalia), czego efektem było wydanie publikacji pt. „Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych – wybór dobrych 
praktyk zagranicznych”

Udział  
obywateli  
w tworzeniu  
polityk publicznych
wybór dobrych praktyk zagranicznych

Rys. 3. Okładka publikacji  
„Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych”

Pod koniec 2010 roku FISE zaczęła zbierać również  informacje na temat różnych działań, rozwiązań i procesów partycy-
pacyjnych w Polsce. Odbyły się wizyty studyjne do kilku miejsc w Polsce. Zebrany materiał posłużył do pracy nad wypra-
cowaniem sposobu opisu dobrych praktyk. 
Ściśle współpracowaliśmy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, która w ramach swoich projek-
tów również zbiera dobre praktyki z zakresu partycypacji oraz tworzy ich bazę. Regularnie odbywały się spotkania służące 
bieżącej wymianie informacji na temat zidentyfikowanych przykładów w Polsce i za granicą. 

Budżet
Całkowity budżet projektu 28 236 000 zł, w tym budżet FISE: 2 552 200 zł. W roku 2010 ponieśliśmy wydatki w wysokości 
326 330,97 zł

Projekt: Moja Polis 

          

MOJA 
POLIS
WWW.MO J A POLIS.PL

JJ czas realizacji: czerwiec 2008 – kwiecień  2011;
JJ czterech partnerów krajowych;
JJ beneficjenci projektu: przedstawiciele samorządów lokalnych – w szczególności pełnomocnicy 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
JJ 15 cykli szkoleniowych dla 307 osób;
JJ opracowany podręcznik oraz kurs e‑learningowy;
JJ budżet: 3 034 310 zł (udział FISE: 606 690 zł);
JJ finansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski 

Mechanizm Finansowy
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Koordynator: Ewa Rościszewska
Pracownicy merytoryczni: Agnieszka Jania, Michalina Laskowska

Cel projektu
Celem projektu „Moja Polis – interaktywny system monitoringu partnerstwa lokalnego i aktywnych wspólnot lokalnych” 
było wzmocnienie partnerstwa lokalnego – rozwój skutecznych mechanizmów partycypacji, w szczególności współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a  jednostkami samorządu terytorialnego. Zadaniem FISE w ramach projektu 
było stworzenie koncepcji szkoleń w systemie blended-learning (e-learning połączony z tradycyjnymi spotkaniami war-
sztatowymi), a następnie zorganizowanie ich dla 300 urzędników gmin, którzy pragną poprawić współpracę z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, zwiększyć użyteczność rocznych planów współpracy oraz wykorzystać nowe narzędzia 
w analizie i diagnozie potrzeb lokalnych.

Skład partnerstwa
JJ administrator: Stowarzyszenie Klon/Jawor – www.klon.org.pl;
JJ partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych;
JJ partner: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – www.is.uw.edu.pl;
JJ partner: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.pozytek.gov.pl.

Działania w 2010 roku
W 2010 roku kontynuowaliśmy realizację szkoleń „Budowanie współpracy w społeczności lokalnej”. Szkolenia przeprowa-
dzano zgodnie z zaplanowanym programem: 1. Spotkanie rozpoczynające: wprowadzenie do e-learningu, wprowadzenie 
do tematyki społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych; 2. Dwutygodniowe szkolenie e-learningowe (I moduł: 
Społeczność lokalna i NGO); 3. Spotkanie drugie: omówienie e-learningu, wprowadzenie do kolejnych dwóch modułów, 
prezentacja dobrej praktyki; 4. Czterotygodniowe szkolenie e-learningowe (II moduł: Prawne ramy współpracy oraz III 
moduł: Tworzenie programów współpracy); 5. Spotkanie podsumowujące.

Od początku 2010 roku zintensyfikowano częstotliwość szkoleń: często organizowano ich kilka jednocześnie na terenie 
całej Polski. Uczestnicy szkoleń pochodzili z  województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego. Województwa 
zostały wybrane w oparciu o wyniki badań „Barometr współpracy” przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 

– w pierwszej kolejności wybierane były województwa, w których (w porównaniu z innymi): 
JJ uchwalono mniej programów współpracy; 
JJ uchwalono więcej programów bez konsultacji;
JJ nie współpracowano finansowo;
JJ nie współpracowano pozafinansowo.

W marcu 2010 weszła w życie nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym 
materiały szkoleniowe (podręcznik, płyta oraz materiały zamieszczone na platformie e-learningowej) musiały w dużej 
części zostać zmienione. Wobec bardzo wielu zmian i rozwiązań, które nowelizacja wprowadziła, dwa rozdziały (Prawne 
uwarunkowania współpracy oraz Partycypacyjne tworzenie programów współpracy) musiały zostać napisane na nowo. 
Ostatecznie nowe materiały otrzymali uczestnicy wszystkich grup, również ci, którzy ukończyli szkolenie.
Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spowodowały zwiększoną aktywność szkoleniową 
lokalnych organizacji pozarządowych, promujących zmiany. W rezultacie pojawiły się problemy z rekrutacją uczestników 
do szkoleń Moja Polis. FISE nawiązała więc współpracę z organizacjami członkowskimi sieci SPLOT:  Elbląskim Stowarzy-
szeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (woj. warmińsko-mazurskie), Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych TŁOK (woj. kujawsko-pomorskie) i Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS (woj. łódzkie). Do zadań organizacji współpracujących należało przeprowadzenie rekrutacji oraz 
zorganizowanie szkoleń.
Reasumując w 2010 r. przeprowadzono 15 cykli szkoleniowych w 10 województwach. W sumie do szkoleń zgłosiło się 348 
uczestników. Zgodnie z regulaminem szkolenia przeszkolono 307 osób (osoby, które przysłały zgłoszenie potwierdzone 
przez sekretarza gminy lub wójta czy burmistrza wzięły udział w co najmniej jednym spotkaniu szkoleniowym, zalogo-
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wały się na platformie e-learningowej i otrzymały materiały szkoleniowe), z tego grona certyfikaty ukończenia szkolenia 
otrzymało 221 osób.
W ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po każdym szkoleniu uczestnicy wyrażali zadowolenie z jakości szkoleń. Prze-
kazywali też wiele pozytywnych uwag na temat jego formy (blended-learning), a szczególnie możliwości, jakie daje plat-
forma e-learningowa jako narzędzie wymiany doświadczeń i konsultowania problemów. Uczestnicy docenili również ma-
teriały szkoleniowe (zwłaszcza podręcznik jako przystępnie napisany, zawierający wiele konkretów i atrakcyjny graficznie) 
oraz sposób prowadzenia spotkań (praktyczne przykłady, ćwiczenia angażujące grupę, dyskusje).
Wobec oszczędności powstałych na koniec projektu, jako dodatkowe działanie FISE wydała publikację pt. „Głos samorzą-
du – budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi”, podsumowującą prace uczestników szkolenia, pokazującą 
współpracę samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych z punktu widzenia urzędników. Publikacja zawiera frag-
menty prac uczestników szkoleń, m.in. przykłady inicjatyw planowanych lub realizowanych przez samorządy lokalne we 
współpracy z NGO bądź przedsięwzięć przygotowanych przez organizacje z włączeniem samorządu. Na końcu publikacji 
przedstawiono portal www.mojapolis.pl – jeden z głównych produktów projektu. Publikację wydano w nakładzie 3 tys. 
egzemplarzy.

Budżet
Całkowity budżet FISE wynosi 606 690 zł. W roku 2010 ponieśliśmy wydatki w wysokości 327 875,76  zł. Dotacja miała 
charakter refundacyjny, w końcu 2010 roku nierozliczone było około 40% tej kwoty.

Dodatkowe działania realizowane w ramach 
działalności statutowej: Projekt Valid Info

Projekt „Valid-Info: Promocja i walidacja kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w zakresie integracji przez pracę 
osób defaworyzowanych i mediacji międzykulturowej” powstał jako odpowiedź na nowe wyzwania pojawiające się na eu-
ropejskich rynkach pracy. Realizując ten projekt stawialiśmy sobie za cel promocję kształcenia pozaformalnego i  nie-
formalnego i umieszczenie go w programach kształcenia ustawicznego dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych zawodów związanych z mediacją międzykulturową i integracją przez pracę osób defaworyzowanych. Realizo-
wany był w okresie od 1 października 2008 roku do 31 października 2010 roku. W jego rezultacie powstało narzędzia do 
mapowania kompetencji zawodowych dla doradców zawodowych osób niepełnosprawnych oraz mediatorów międzykul-
turowych pracujących metodą streetworkingu;
Projekt realizowany był w partnerstwie międzynarodowym, w skład którego oprócz FISE weszli: Pour la Solidarité (Bel-
gia), Ada-und-Theodor Lessing-Volkshochschule Hannover (Niemcy), Formeville (Belgia), Inforcoop (Włochy), DIESIS. 
Projekt finansowany był przez Komisję Europejską w ramach Programu Leonardo da Vinci.
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Działalność gospodarcza: 
Szkoła Przedsiębiorczości FISE

FISE prowadzi działalność gospodarczą, przeznaczając dochody z niej na działalność statutową. Działalność gospodarcza 
jest realizowana przez wyodrębnioną jednostkę Fundacji – Szkołę Przedsiębiorczości.

          

HJSzkoła
Przedsiębiorczości

JJ istnieje od 1994 roku, a od 2008 roku prowadzona jest w formie działalności gospodarczej;
JJ posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 212K;
JJ posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy pod 

numerem ewidencyjnym 2.14/00204/2009;
JJ od początku istnienia szkoły przeszkolono ponad 14 300 osób, w tym ok. 6100 bezrobotnych i 7900 

specjalistów rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i administracji publicznej;
JJ dwadzieścia programów szkoleniowych z zakresu podnoszenie kompetencji specjalistów instytucji 

rynku pracy, jednostek pomocy społecznej, administracji publicznej, ngo oraz pracowników firm;
JJ 28 400 porad dla osób bezrobotnych i rozpoczynających działalność gospodarczą;
JJ na stałe współpracuje z kilkunastoma trenerami.

Menadżer: Przemysław Kozak

Specyfika szkoły
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: urzę-
dów pracy, biur karier, centrów informacji i planowania kariery zawodowej, ochotniczych hufców pracy, lokalnych ani-
matorów i liderów, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy. Dodatkowo, w 2010 r. Szkoła 
Przedsiębiorczości starała się pozyskać nowych klientów z innych obszarów, niż rynek pracy. Działania takie stanowiły 
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konsekwencję opracowanego w minionym roku biznesplanu Szkoły Przedsiębiorczości FISE. W efekcie oferta szkolenio-
wa w większym stopniu uwzględniała potrzeby pracowników jednostek pomocy społecznej, administracji publicznej oraz 
biznesu.
W 2010 r. pakiet szkoleniowy Szkoły Przedsiębiorczości FISE został rozszerzony o nowe programy szkoleniowe. W su-
mie obejmuje on obecnie 20 różnych szkoleń. Oprócz szkoleń otwartych, Szkoła Przedsiębiorczości FISE w większym 
stopniu niż dotychczas starała się pozyskiwać zlecenia na szkolenia, startując w przetargach oraz odpowiadając na zapy-
tania ofertowe. Obecnie przychody ze szkoleń pozyskiwanych w taki sposób stanowi główną część przychodów Szkoły 
Przedsiębiorczości.
Ponadto celem szkoły jest wspieranie realizacji projektów FISE, poprzez udostępnianie zasobów (programy szkoleniowe, 
trenerzy) lub budowanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnych projektów oraz generowanie zysku 
przeznaczanego na działalność statutową FISE.

Działania w 2010 roku

Szkolenia
W 2010 r. w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE zorganizowanych było 9 szkoleń, na które prowadzony był otwar-
ty nabór oraz 5 dedykowanych szkoleń, realizowanych na  zlecenie. Oprócz tego Szkoła Przedsiębiorczości przeprowa-
dziła cykl szkoleń dla pracowników WUP w Krakowie oraz pracowników powiatowych urzędów pracy z województwa 
małopolskiego.

1. Szkolenia otwarte w 2010 r.:

 • Szkolenie trenerów programu „Spadochron”
Pięciodniowe, licencjonowane szkolenie trenerskie ma na celu przygotowanie trenerów do prowadzenia progra-
mu „Spadochron”, aktywizującego programu skierowanego do osób poszukujących pracy, zmieniających zawód 
bądź przekwalifikowujących się. W 2010 r. odbyło się 6 takich szkoleń. Wzięły w nich udział 63 osoby.
Szkolenia prowadziły: Magdalena Korczyk-Waszak, Agnieszka Kolek, Bożena Janowska, Ewa Warchoł
Dane o uczestnikach na podstawie ankiet (liczba ankiet: 63):
Zatrudnienie: osoby pracujące – 66%, bezrobotni – 7%, studenci – 6%, właściciele firm – 15%, emeryci – 2%, 
inni – 4%
Płeć: kobiety – 89%, mężczyźni – 11%
Wiek: do 24 lat – 6%, 24-30 lat – 36%, 30-40 lat – 41%, 40-50 lat - 15%, powyżej 50 lat – 3%
Wykształcenie: wyższe – 98%, średnie ogólne – 2%

          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 przepro‑
wadzonych szkoleń. Baza rekomendowanych trenerów programu „Spadochron” jest aktualizowana 
raz na kwartał i zamieszczana na stronie www.fise.org.pl.
Wyszkoleni przez FISE trenerzy w 2010 r. przeprowadzili 45 programów „Spadochron” dla 470 osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenia organizowane były m.in. w powiatowych urzędach 
pracy, akademickich ośrodkach kariery oraz w organizacjach pozarządowych, a także w takich insty‑
tucjach jak ośrodki pomocy społecznej czy prywatne firmy.

 • Szkolenie z umiejętności i technik trenerskich
Pięciodniowe szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności pracy warsztatowej z grupą. Skierowane jest do do-
radców zawodowych i trenerów z biur karier, powiatowych urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy. W 2010 r. 
odbyło się jedno takie szkolenie. Wzięło w nim udział 10 osób.
Szkolenie prowadziła Bożena Janowska.
Dane o uczestnikach na podstawie ankiet (liczba ankiet 10):
Zatrudnienie: osoby pracujące – 70%, studenci – 10%, emeryci – 10%, inni – 10%
Płeć: kobiety – 80%, mężczyźni – 20%
Wiek: 24-30 lat – 30%, 30-40 lat – 30%, 40-50 lat - 10%, powyżej 50 lat – 30%
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Wykształcenie: wyższe – 100%

 • Szkolenie „Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu działalności gospodarczej”
Pięciodniowe szkolenie skierowane do doradców zawodowych ma na celu wyposażenie ich w umiejętności pro-
wadzenia zajęć lub spotkań indywidualnych z osobami pragnącymi rozpocząć działalność gospodarczą.
W 2010 r. odbyło się jedno takie szkolenie. Wzięło w nim udział 6 osób.
Szkolenie prowadzili: Barbara Dąbrowska i Paweł Kostkiewicz.
Dane o uczestnikach na podstawie ankiet (liczba ankiet: 6):
Zatrudnienie: osoby pracujące – 100%
Płeć: kobiety – 67%, mężczyźni – 33%
Wiek: 24-30 lat – 83%, 30-40 lat – 17%
Wykształcenie: wyższe – 100%

 • Szkolenie „Psychologia wsparcia i motywacji”
Trzydniowe szkolenie, którego celem jest doskonalenie kompetencji dotyczących wspierania osób bezrobotnych 
oraz zagrożonych bezrobociem w procesie odzyskiwania równowagi psychicznej. W 2010 r. odbyło się jedno takie 
szkolenia. Wzięło w nim udział 6 osób.
Szkolenie prowadziła Beata Janiczek-Lasota.
Dane o uczestnikach na podstawie ankiet (liczba ankiet: 6):
Zatrudnienie: osoby pracujące – 100%
Płeć: kobiety – 100%
Wiek: 24-30 lat – 67%, 30-40 lat – 16%, 40-50 lat - 17%
Wykształcenie: wyższe – 100%

Ryc. 1. Roczna ocena szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE (2010 r.)
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2. Szkolenia realizowane na zlecenie

 • Szkolenie „Rola organizacji pozarządowych w budowaniu partnerstw lokalnych”
Dwudniowe szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z woje-
wództwa mazowieckiego, którego celem było zdobycie umiejętności tworzenia partnerstw lokalnych oraz wyko-
rzystania potencjału lokalnych organizacji pozarządowych. W 2010 r. odbyły się 3 takie szkolenia. Wzięło w nich 
udział 75 osób.
Szkolenia prowadził Mariusz Andrukiewicz.
Wszystkie szkolenia realizowane były na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach pro-
jektu systemowego MCPS. Ewaluacji dokonywało MCPS. Organizacja szkoleń i praca trenera zostały ocenione 
wysoko – Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

 • Szkolenie „Aktywna integracja”
Trzydniowe szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej z województwa mazowieckiego, którego 
celem było poszerzenie umiejętności związanych z integracją społeczną osób wykluczonych i zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. W 2010 r. odbyły się 2 takie szkolenia. Wzięło w nich udział 50 osób.
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Szkolenia prowadziła Bożena Wołoszyn.
Oba szkolenia realizowane były na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu sy-
stemowego MCPS. Ewaluacji dokonywało MCPS. Organizacja szkoleń i praca trenera zostały ocenione wysoko 

– Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

3. Szkolenia z zakresu kreatywnego myślenia dla pracowników WUP i PUP z woj. małopolskiego
Czterodniowe szkolenia składające się z dwóch dwudniowych modułów dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w  Krakowie oraz powiatowych urzędów pracy z  obszaru województwa małopolskiego. Celem szkoleń było 
zwiększenie możliwości uczestników w  zakresie większej innowacyjności i  kreatywności, służących usprawnieniu 
pracy organizacji. Szkolenia obejmowały 10 grup. W sumie wzięło w nich udział 110 osób.
Szkolenia prowadzili: Bożena Janowska, Magdalena Korczyk-Waszak, Jarosław Szablewski.
Szkolenia realizowane były w ramach projektu WUP „Wsparcie dla Rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Ma-
łopolsce”. Zlecenie na szkolenia pozyskane zostało poprzez udział w przetargu. Ewaluacji szkoleń dokonywał WUP 
w  Krakowie. Organizacja szkoleń i  praca trenerów zostały ocenione wysoko – Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała 
referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

Wizyty studyjne
W 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE zorganizowała 12 wizyt studyjnych: 4 o zasięgu lokalnym, 4 o zasięgu krajowym 
oraz 4 zagraniczne.

1. Wizyty studyjne lokalne i krajowe dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
W 2010 r. w ramach wygranego przetargu Szkoła Przedsiębiorczości FISE była organizatorem wizyt studyjnych dla 
pracowników jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z obszaru województwa mazowieckiego. 
Tematyka wizyt zgodnie z umową obejmowała:
 • rozwiązania z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • rozwiązania z zakresu systemu pomocy osobom starszym,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • realizację Programu Aktywności Lokalnej (PAL) i/lub Program CAL,
 • realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, zespoły interdyscyplinarne.

W  październiku i  listopadzie 2010 r. odbyły się 4 wizyty studyjne krajowe (woj. śląskie, świętokrzyskie, kujawsko-
pomorskie i małopolskie). W czterodniowych wyjazdach wzięło udział 80 osób.
Od września do grudnia 2010 r. odbyły się cztery wizyty studyjne lokalne. W dwudniowych wyjazdach wzięło udział 
80 osób.
Wizyty studyjne realizowane były na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu syste-
mowego MCPS. Rekrutacji uczestników oraz ewaluacji wizyt dokonywało MCPS. Organizacja wizyt została oceniona 
wysoko – Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

2. Wizyty studyjne zagraniczne dla Komendy Głównej OHP
W ramach wygranego przetargu Szkoła Przedsiębiorczości była organizatorem czterech zagranicznych wizyt studyj-
nych dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (pracownicy dydaktyczni oraz kadra zarządzająca). Celem wizyt 
było zapoznanie uczestników z  funkcjonowaniem w wybranych krajach UE instytucji (zarówno z  sektora publicz-
nego jak i pozarządowego), działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz reintegracji 
młodych ludzi, zagrożonych – z przyczyn środowiskowych – marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym, a także 
pozyskanie wiedzy o innowacyjnych metodach i formach stosowanych w tych instytucjach w codziennej pracy z mło-
dzieżą. Wszystkie wizyty miały miejsce w listopadzie 2010 r. i wzięło w nich udział łącznie 75 osób:
 • Finlandia – 16 osób
 • Belgia – 25 osób
 • Holandia – 17 osób
 • Szkocja – 17 osób

Podczas wizyt opiekę organizacyjną oraz serwis tłumaczeń w większości zapewniali pracownicy FISE. Wizyty studyj-
ne ocenione zostały przez uczestników bardzo wysoko: ocena merytoryczna wizyt (indywidualna ocena odwiedza-
nych instytucji) wahała się od 84 do 100%, średnia ocena organizacyjna wizyt wyniosła 97%.
Wizyty studyjne realizowane były na zlecenie OHP w ramach realizowanych przez nie projektów „Nowoczesne kom-
petencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” oraz „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”  III edycja wdra-
żanych ze środków EFS. Szkoła Przedsiębiorczości uzyskała referencje zamieszczone na stronie www.fise.org.pl.

22  Działalność gospodarcza: Szkoła Przedsiębiorczości FISE

http://www.fise.org.pl/
http://www.fise.org.pl/
http://www.fise.org.pl/
http://www.fise.org.pl/


Ryc. 2. Ocena zagranicznych wizyt studyjnych – OHP
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Sprzedaż publikacji
W 2010 r. Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 2317 egzemplarzy książek:
JJ „Spadochron” materiały szkoleniowe – 1562 egz.
JJ „Spadochron” praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, autor: 

R. Bolles – 202 egz.

Budżet 
Przychody uzyskane w 2010 roku w działalności gospodarczej: 917 624 zł, koszty działalności gospodarczej: 690 574 zł, 
zysk z działalności: 227 050 zł, co dało całkowitą rentowność 25%.

Dodatkowe działania realizowane w ramach 
działalności gospodarczej: Projekt Aktywna Europa

W 2010 roku rozpoczęła się realizacja działań w ramach projektu Aktywna Europa, w którym FISE uczestniczy jako je-
den z partnerów. Projekt zainicjowała Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) – zespół 24 
instytucji bankowych i finansowych, dysponujący wspólnymi funduszami i wspierający organizacje gospodarki społecznej 
(i solidarnej). Głównymi celami projektu, który potrwa do końca 2011 roku, są:
JJ łączenie zasobów i doświadczenia różnych europejskich sieci, zarówno w sektorze społecznym i w sektorze finansów 

etycznych i solidarnych, jak i kapitalizacja doświadczeń istniejących;
JJ tworzenie koalicji między instytucjami finansowymi i organizacjami europejskich sieci społecznych w celu poprawy 

finansowania integracji społecznej poprzez działalność gospodarczą;
JJ udział instytucji europejskich w tworzeniu korzystnych warunków finansowania integracji społecznej poprzez ak-

tywne działania i walkę z ubóstwem.

FISE sprawowała nadzór organizacyjny nad wydaniem publikacji „Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej” w dwóch 
wersjach językowych – angielskiej i francuskiej, która ukazała się w listopadzie 2010 roku i została rozdysponowana pod-
czas konferencji  „Aktywna Europa” w Brukseli (29 listopada 2010 r.).
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E.
 

Sprawozdanie finansowe 
za rok 2010

FISE prowadzi działalność gospodarczą.

Przychody uzyskane w 2010 roku:  
w tym:

 5 703 941,94 zł 

• dotacje:  4 603 107,06 zł 

• darowizny, inne  25 834,19 zł 

• działalność gospodarcza  1 072 446,54 zł 

• odsetki uzyskane  1 039,89 zł 

• zaokrąglenia, refundacje wydatków, inne:  1 514,26 zł 

Koszty poniesione w 2010 roku:  
w tym:

 5 565 928,83 zł 

• koszty administracyjne:  47 349,85 zł 

• koszty działań statutowych:  4 616 539,94 zł 

• koszty działalności gospodarczej:  815 397,31 zł 

• odsetki od kredytów, pożyczek :  68 198,82 zł 

• różnice kursowe:  7 777,43 zł 

• spisane należności, przekazane darowizny, zaokrąglenia, inne:  10 665,48 zł 

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2010 roku:  
w tym:

 2 031 863,33 zł 

• umowy o pracę:  
z tego:

 1 344 282,86 zł 

 – wynagrodzenia:  1 315 579,50 zł 

 – premie za rok 2010:  28 703,36 zł 

• umowy zlecenia, o dzieło:  687 580,47 zł 

 –  w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej:  159 194,31 zł 

Wynagrodzenia  wypłacone członkom zarządu:  344 754,70 zł 

Na  koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na  umowę o  pracę 23 osoby (20 osób na  pełny etat, 1  w  wymiarze 3/4 
etatu, 1 w wymiarze 3/5 etatu i 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu), w tym: prezesa zarządu, pierwszego wiceprezesa zarządu, 
dwie członkinie zarządu, 3  pracowników administracyjnych i  20 pracowników merytorycznych. 30 osób to  całkowita 
liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 26 osób zatrudnionych było w poszczególnych 
miesiącach.

E.



Wartość aktywów i pasywów:  1 904 788,90 zł 

Zobowiązania:  
z tego:

 1 400 441,93 zł 

• podatek dochodowy od osób fizycznych:  1 101,00 zł 

• podatek dochodowy od osób prawnych:  – zł 

• zobowiązania ZUS:  3 671,69 zł 

• zaciągnięta pożyczka (wraz z naliczonymi odsetkami)  132 266,99 zł 

• pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe:  1 263 402,25 zł 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-11 i PIT-8A podatek od osób fizycznych, 
ZUS, VAT-7, CIT-8.

Podatek VAT został rozliczony za rok 2010 według okresów miesięcznych. Wykazana należność zgodna jest z deklaracją 
oraz zostanie rozliczona. Pozostałe należności rozliczane są na bieżąco.

W 2010 roku pożyczki nie były udzielane.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. na rachunkach bankowych FISE w banku PBS ulokowane były środki pieniężne o łącznej 
wartości 1 114 529,14 zł.

W 2010 r. FISE posiadało następujące udziały, akcje:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 100 000,00 zł 

Razem 100 000,00 zł

W 2010 r. FISE wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość brutto):
urządzenia techniczne i maszyny 36 897,38 zł

inwestycja w obcym środku trwałym (lokalu biurowym) 211 171,29 zł

oprogramowanie do komputerów 738,10 zł

wyposażenie lokalu biurowego 39 787,98 zł

W maju 2011 r. zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok. Generalnych nieprawidłowości 
nie znaleziono, a drobne korekty zostały wprowadzone do sprawozdania.

FISE od 2005 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, w ramach którego określone zostały wy-
tyczne, w formie procesów i procedur, dotyczące realizacji działań statutowych fundacji, jak i w zakresie prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. Dodatkowo zapisy w systemie precyzują sposób zarządzania fundacją, nadzór nad dokumentacją 
i zapisami, ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych, a także sposób weryfikacji działalności fundacji  (w formie audy-
tów wewnętrznych). Co roku jednostka certyfikująca Lloyd’s Register Quality Assurance Limited przeprowadza w fundacji 
audyt kontrolny, w  ramach którego przedłużany jest certyfikat ISO. Ostatni audyt jednostki certyfikującej przeszliśmy 
pomyślnie, a wprowadzone w 2009 roku zmiany w zapisach sprawdziły się w realizacji działań projektowych w 2010 roku. 

 
Ilona Gosk

Prezes Zarządu

 
Anna Sienicka

Pierwsza Wiceprezes Zarządu

 
Krzysztof Herbst

Wiceprezes Zarządu

 
Magdalena Huszcza

Członkini Zarządu

 
Magdalena Klaus
Członkini Zarządu

HJSprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno ‑Ekonomicznych z działalności w 2010 roku 25


	A.	Wstęp
	B.	Opis Fundacji
	C.	Działania statutowe
	SKES – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
	Projekt: Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES)
	Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
	Programy: Praca w Polsce oraz Bezrobocie – co robić?
	Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych
	Projekt: Moja Polis 
	Dodatkowe działania realizowane w ramach działalności statutowej: Projekt Valid Info

	D.	Działalność gospodarcza: Szkoła Przedsiębiorczości FISE
	Dodatkowe działania realizowane w ramach działalności gospodarczej: Projekt Aktywna Europa

	E.	Sprawozdanie finansowe za rok 2010

