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I. Wstęp
Prezentujemy Państwu sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych w roku 2013. Zasady, formy i zakres działalności Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych określa Statut Fundacji (tekst jednolity po zmianach z dn.
24 czerwca 2010 r.). Zgodnie z zapisami tego dokumentu cele Fundacji zostały określone jako promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

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;

>

rozwijania przedsiębiorczości,

h. zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach
statutowych Fundacji;

>

podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,

i.

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

>

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.

j.

współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi,
naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi
i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się
w obszarze celów działania Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby,
osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność
gospodarczą lub też 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 Fundacji. Opisane wyżej
ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla
osób je otrzymujących;
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f.

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową nie dla zysku. Zysk z działalności gospodarczej FISE przekazywany jest na realizację celów statutowych.
Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wzór przyjęty w ubiegłym
roku. Opisując działalność Fundacji w 2013 roku odnieśliśmy się do kluczowych obszarów i wymiarów działania wyznaczonych w długookresowej Strategii na lata 20122018 oraz do sformułowanej w 2011 roku misji Fundacji:
Misją FISE jest działanie na rzecz zmian służących aktywizacji, w szczególności zawodowej, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja realizowana jest poprzez identyfikowanie, testowanie, upowszechnianie oraz
włączanie do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia.
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Dla realizacji misji zgodnie ze Strategią w latach 2012-2018 FISE koncentruje się
dwóch celach:
A. dywersyfikacji typów podejmowanych przez nas działań (w tym na rozwoju
nowych działań, szczególnie w obszarze testowania oraz włączania do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz na rozwoju form zatrudnienia nakierowanych na grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym);
B. budowaniu sieci powiązań – poszerzeniu grona partnerów o nowe osoby,
instytucje i środowiska, kluczowe dla realizacji misji FISE.
W części sprawozdania pt. „Działalność fundacji” prezentujemy działania i osiągnięcia Fundacji w pryzmacie pięciu kluczowych typów działania określonych w misji
i Strategii na lata 2012-2018 wraz z próbą krytycznej analizy niepowodzeń oraz rekomendacje co do doskonalenia sposobu realizacji misji.
W kolejnej części opisujemy kondycję Fundacji – jej potencjał osobowy i organizacyjny, informację o zapleczu technicznym i lokalowym oraz informację o ilości złożonych
i wygranych wniosków o dotacje w 2013 roku. Prezentujemy także sprawozdanie finansowe.
Aneks jest opisem działań FISE przez pryzmat projektów i Szkoły Przedsiębiorczości
FISE, i stanowi uzupełnienie części pt. „Działalność fundacji”.
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II. Działalność Fundacji
Opis podjętych działań i osiągniętych rezultatów został ujęty w podziale na wymiary
określone w naszej misji: identyfikowanie, testowanie, upowszechnianie, włączanie
do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia oraz uznanym za kluczowy w Strategii na lata
2012-2018 tj. budowanie relacji. Działalność FISE w każdym z wymienionych wyżej
obszarów została zrelacjonowana z zachowaniem podziału między trzy główne nurty
działalności statutowej i gospodarczej FISE: ekonomia społeczna, rynek pracy oraz
partycypacja publiczna.

A1. Identyfikowanie
Identyfikowaniem określamy wszystkie działania Fundacji polegające na diagnozowaniu i analizowaniu nowych zjawisk, dobrych praktyk, ale również problemów
do rozwiązania w obszarach tematycznych, w których działamy. Efektem działań
podejmowanych w nurcie „Identyfikowanie” są m.in. opisane modele działania, zaktualizowane bazy danych, rozpoznani nowi partnerzy i odbiorcy działań FISE.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej kontynuowaliśmy indywidualną pracę szkoleniowo-doradczą z łącznie 30 podmiotami zainteresowanymi
prowadzeniem działalności ekonomicznej.
Doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi potwierdza, że skuteczność prowadzenia działań w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych
zamierzających uruchomić działalność ekonomiczną jest uzależniona od dobrej
identyfikacji potrzeb i możliwości członków inicjatywy względem założonych celów oraz wdrożenia indywidualnej, elastycznej oferty wsparcia.
Analiza procesu przygotowań oraz pierwszych miesięcy działalności spółdzielni
socjalnych powołanych w 2012 roku skłoniła nas do zmiany modelu rekrutacji
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i położenia większego nacisku na pozyskanie inicjatyw na spółdzielnie socjalne
osób prawnych, doświadczonych w udzielaniu wsparcia określonym grupom
problemowym. Nowym działaniem było prowadzenie aktywnych poszukiwań
obok klasycznej publikacji ogłoszeń. Rezultatem było niemalże odwrócenie proporcji inicjatyw: o ile w 2012 roku powstała 1 spółdzielnia osób prawnych i 4
spółdzielnie osób fizycznych to w 2013 przyczyniliśmy się do powołania 4 spółdzielni socjalnych osób prawnych, 1 spółdzielni socjalnej osób fizycznych i osoby
prawnej oraz 1 spółdzielni socjalnej osób fizycznych, a wsparciem obok osób zagrożonych wykluczeniem z tytułu pozostawania bez pracy zostały objęte osoby,
które są migrantami przymusowymi, osobami pozostającym bez stałego miejsca
zamieszkania, chorującymi psychicznie, niepełnosprawnymi, w tym osobami
z niepełnosprawnością intelektualną.
W 2013 roku przedstawiciele OWES uczestniczyli w pracach zespołu, którego celem było wypracowanie procedur zlecania usług przez m.st. Warszawę pomiotom
ES przy wykorzystaniu klauzul społecznych. Efektem było zaktualizowanie bazy
blisko 60 podmiotów ES z rejonu Warszawy i powiatów sąsiednich, które mogą być
potencjalnym dostawcą usług dla JST. Zgromadzone dane zostały udostępnione
w formie analizy branżowej w ramach podręcznika dla pracowników JST.
Komentarz:
Rekrutując grupy inicjatywne na spółdzielnie socjalne bierzemy pod uwagę specyfikę regionu naszej działalności. W Warszawie i przylegających
powiatach pozostawanie bez pracy wydaje się być rzadziej spowodowane
brakiem dostępu ofert pracy, a częściej wynikać z osobistej sytuacji osoby,
która to sytuacja utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie pracy. Podejmując
działania zmierzające do wypracowania własnej strategii działania w zakresie powoływania spółdzielni analizujemy również z uwagą sukcesy i porażki
innych organizacji, które przed nami realizowały projekty spółdzielcze.
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W rekrutacji w 2013 roku rozpatrywana była każda zgłaszająca się inicjatywa,
ale w przypadku grup osób fizycznych w tym roku częściej zadawaliśmy sobie
pytanie, czy na etapie rozmów rekrutacyjnych jesteśmy w stanie dociec, jakie
są przyczyny bezrobocia danej osoby, czy będziemy w stanie te przeszkody usunąć na etapie inkubacji? Być może tak, ale na drodze do rozpoznania indywidualnych barier wejścia lub powrotu na rynek pracy osoby bezrobotnej warto
mieć partnera – taka była nasza konkluzja – organizację pracującą z daną grupą
problemową, która zapewni spółdzielni trwałość działania, jeśli dla danej osoby
fizycznej – pracownika – spółdzielnia okaże się być niewłaściwym rozwiązaniem.
W 2013 roku zakończyliśmy pracę nad zbieraniem i opisywaniem dobrych praktyk
ekonomii społecznej na potrzeby Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej –
bazy internetowej prowadzonej przez FISE w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES). Ostatecznie na stronie atlas.ekonomiaspoleczna.pl zamieszczono 41 dobrych praktyk, w tym: 26 opisów przypadku,
13 inspiracji, 2 biznesplany. Gromadząc nasze przykłady staraliśmy się o zachowanie jak największej różnorodności tematycznej Atlasu w zakresie podejmowanej przez podmioty ekonomii społecznej działalności, posiadanej przez nie formy
prawnej, grup docelowych, których potrzeby zaspokajają i pełnionych funkcji
ekonomii społecznej. Na zakończenie projektu wydana została publikacja „Atlas
Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej 2013”, w której zaprezentowano zebrane
dobre praktyki posegregowane tematycznie w 7 rozdziałach: Praca; Mieszkanie;
Zdrowie; Edukacja i wychowanie; Usługi: opiekuńcze, wzajemne, turystyczne,
katering, inne; Produkcja; Rozwój lokalny.
Komentarz:
W ramach całego projektu ZSWES, byliśmy zobowiązani do opisania 30
przykładów. W 2013 roku staraliśmy się pokazać także przedsięwzięcia
z pogranicza kanonicznie rozumianej ekonomii społecznej, stąd na koniec
opisaliśmy np. kooperatywę spożywczą czy rolnictwo wspierane przez społeczność. Chcieliśmy w ten sposób zaprezentować bogactwo ekonomii społecznej pod różnymi kątami: tematyki, grup docelowych, form prawnych
(opisaliśmy przedsięwzięcia działające bez struktury prawnej) czy położenia geograficznego.
Zdobyliśmy wiedzę o dobrych praktykach dotyczących wykorzystania środków EFS w krajach UE w obszarze ekonomii społecznej. W ramach projektu
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Social Entrepreneurship Network przedstawiciele FISE brali udział w trzech
seminariach eksperckich partnerów projektu z 10 krajów UE (w seminariach
biorą udział przedstawiciele instytucji zarządzających i eksperci ekonomii społecznej). Celem Social Entrepreneurship Network jest wymiana doświadczeń
w stwarzaniu warunków dla rozwoju ekonomii społecznej za pośrednictwem
środków EFS. Seminaria polegają na dyskusji nad przedstawionymi dobrymi
przykładami oraz próbie wypracowania rekomendacji dla Komisji Europejskiej
i krajowych instytucji zarządzających. Warszawskie seminarium (kwiecień
2013) miało na celu identyfikację obszarów tematycznych. Podczas seminarium
w Trydencie (wrzesień 2013) omawialiśmy przykłady partnerstw międzysektorowych (w tym prac Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, opracowany przez Krzysztofa Herbsta), a w Malmoe (grudzień
2013) – dotyczące narzędzi stymulowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
społecznych.
Komentarz:
Seminaryjna formuła spotkań pozwala na wnikliwe przyjrzenie się przykładom, dyskusję nad nimi i rozważenie możliwości ich adaptowania do innych warunków. Ważną funkcję pełni możliwość bezpośredniego kontaktu
z przedstawicielami władz publicznych oraz sektora ekonomii społecznej
krajów o różnym poziomie rozwoju ES.
Jako członek Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej i sekretariat tego gremium
braliśmy udział w wypracowywaniu modelu „białej księgi” ekonomii społecznej,
mającej na celu opisać bariery rozwoju sektora. Za działanie odpowiedzialny był
inny członek SKES – Stowarzyszenie Czas-Przestrzeń-Tożsamość. W roku 2013
działanie nie zostało zakończone.
Komentarz:
Uważamy, że choć w Polsce coraz więcej mówi się i robi na rzecz ekonomii
społecznej, wciąż na drodze jej rozwoju istnieją bariery prawne, proceduralne, czy wynikające z dostępu do środków finansowych. Aby usunąć
te bariery należy je prawidłowo zidentyfikować, a nie opierać się jedynie
na pojedynczych przykładach i wiedzy potocznej. Stąd konieczność bardziej
wnikliwego spojrzenia i stworzenia białej księgi.
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W obszarze związanym z partycypacją publiczną:
Zasililiśmy nowymi produktami prowadzoną przez nas w ramach projektu
„Decydujmy razem” bazę dobrych praktyk partycypacji publicznej (www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl): zamieściliśmy opisy kolejnych 11 przykładów partycypacji (w sumie w bazie na koniec 2013 r. było ich 48) oraz dwa filmy dokumentalne
na temat: (i) Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy, (ii) Budżetu Partycypacyjnego
w Domu Kultury Śródmieście. Baza oferuje unikatowy w Polsce w swojej skali i treści przegląd szczegółowych opisów działań partycypacyjnych mających na celu zainspirowanie polskich samorządowców. Narzędzia i metody partycypacji publicznej zawarte w bazie pozwalają użytkownikowi na dobór innowacyjnych w Polsce
(a coraz bardziej powszechnych w Europie) sposobów i pomysłów na przeprowadzenie skutecznych i autentycznych procesów partycypacyjnych dostosowanych
do lokalnych potrzeb. Szczególnie ważne z naszego punktu widzenia są opisy zagranicznych praktyk partycypacji, które wzbogacamy materiałami dodatkowymi.
Widzimy zainteresowanie treściami bazy i przykłady włączania ich do działań partnerów projektu (udział prezentacji bazy podczas wydarzeń projektowych, treści
bazy są eksponowane na stronie głównej projektu). Do bazy sięgają również osoby niezaangażowane w działania projektowe (prezentowana jest między innymi
w ramach zajęć akademickich na kierunkach społecznych), co uważamy za sukces
biorąc pod uwagę, że główne narzędzia promocji i upowszechniania bazy nie leżą
w gestii FISE lecz innego partnera projektu. Baza jako kompleksowe narzędzie edukacyjno-informacyjne jest również uznawana przez lidera projektu, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, za jeden z kilku kluczowych produktów, które proponuje
włączyć do powstającego centralnego systemu wsparcia partycypacji publicznej.
Komentarz:
Co nie jest już dla nas zaskoczeniem – o wiele łatwiej jest zidentyfikować dobre praktyki w obszarze partycypacji za granicą. W Polsce stale mamy kłopot
ze znalezieniem przykładów spełniających wypracowane przez nas kryteria,
co świadczy o tym, że w tym obszarze jest u nas nadal sporo do zrobienia.
Zajęliśmy się również problemem braku standardów konsultacji w Polsce.
Zorganizowaliśmy i opiekowaliśmy się merytorycznie procesem powstawania
Kanonu lokalnych konsultacji społecznych. Do pracy na nim zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: ministerstw –
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
związków samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich,
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Związku Gmin Wiejskich, urzędów i jednostek samorządowych – UM st. Warszawy,
UM Olsztyna, UM Dąbrowy Górniczej, Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, Uniwersytetu Warszawskiego
– ISS, Projekt Społeczny, organizacji pozarządowych – Fundacji Stocznia, Fundacji
Pole Dialogu, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Napraw Sobie Miasto,
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Instytut Spraw Publicznych,
Fundacji Fundusz Współpracy, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Uznaliśmy, że uregulowanie procedur, przyjęcie klarownych zasad konsultacji
społecznych na szczeblu lokalnym jest ważne, bo porządkuje praktykę takich
procesów. W 2013 roku odbyły się trzy całodniowe spotkania grupy roboczej,
w wyniku czego powstał ramowy szkic ostatecznego dokumentu.
Pokłosiem powyższego procesu, a także udziału zespołu FISE w licznych seminariach na temat partycypacji, była propozycja Fundacji Stocznia złożenia wspólnego projektu z funduszy szwajcarskich. Projekt złożono pod nazwą „Konsultacje
z zasadami”.
W obszarze rynku pracy:
Obserwowany przez redakcję portalu Rynekpracy.org (dawniej Bezrobocie.org.pl)
proces reformy urzędów pracy, czyli przygotowywania i konsultowania Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ujawnił, że trzeci sektor
w praktyce nie jest partnerem dla rządu przy tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia. Pozarządowe instytucje rynku pracy (PIRP) nie mają reprezentacji,
nie są zsieciowane i w indywidualnych działaniach poszczególnych podmiotów
nie są w stanie realnie zabiegać o wykorzystanie potencjału trzeciego sektora
w działaniach systemu publicznych służb zatrudnienia. W ten sposób zidentyfikowana, a właściwie wyodrębniona spośród podmiotów trzeciego sektora szczególna grupa odbiorców, a zarazem potencjalnych partnerów FISE: grupa PIRP.
Komentarz:
Postanowiliśmy, mimo braku środków na ten temat, wrócić do prac nad sieciowaniem organizacji pozarządowych w obszarze rynku pracy. Dyskusję w
tym obszarze podjęliśmy z Fundacją Aktywizacja, z którą planujemy wspólne działania i projekty w najbliższej przyszłości.
W ramach działalności gospodarczej, na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, przygotowaliśmy od strony merytorycznej zawartość multimedialnego narzędzia
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– Nawigator Przedsiębiorczości. Narzędzie ma w założeniu pomagać w zakładaniu działalności gospodarczej przez osoby 50+ zagrożone utratą pracy. W związku z powyższym identyfikowaliśmy potrzeby osób z grupy docelowej związane
nie tylko z aktywnością zawodową, ale również z działaniami przedsiębiorczymi.
Przeprowadzaliśmy wywiady, konsultacje oraz spotkania w grupach fokusowych,
które pozwoliły dopasować zawartość narzędzia do potrzeb przyszłych użytkowników. Otrzymane wyniki i wnioski z nich płynące były wykorzystywane przez
ekspertów podczas tworzenia zawartości merytorycznej Nawigatora.

A2. Testowanie

Kontynuowaliśmy także działania w dwóch projektach: „Praca. Enter. Biblioteka jako
miejsce informacji o rynku pracy” i „RozPRACUJ to z biblioteką”. Projekty te przygotowały 67 bibliotek działających w 12 województwach (210 bibliotekarzy/bibliotekarek
i partnerów bibliotek) do udzielania różnego typu wsparcia osobom wybierającym lub
zmieniającym zawód, powracającym na rynek pracy lub poszukującym pracy. Działania
w tych projektach pozwoliły zidentyfikować nowe rozwiązania w tym obszarze.
Bibliotekarze otrzymali praktyczną wiedzę na temat rynku pracy, wiedzą jak rozmawiać
z osobami poszukującymi pracy, gdzie ich skierować, a także jak opracowywać partnerskie projekty związane z tematyką zatrudnienia. Z końcem 2013 roku zostaliśmy
zaproszeni przez FRSI do udziału w kolejnej edycji projektu dla bibliotek, pozostając
nadal w tematyce rynku pracy będziemy z 43 bibliotekami (95 bibliotekarzy) z całej
Polski pracować nad modelowymi działaniami w obszarach takich jak rodzina, finanse,
praca, stąd tytuł projektu „Praca. Rodzina. Finanse. Biblioteka dla dorosłych” Rok 2013
był etapem przygotowawczym dla projektu.

W 2013 roku kontynuowana była praca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w formule przyjętej w roku 2012, tj. rekrutacja obejmowała zarówno kryteria
formalne jak i merytoryczne (Co jest celem udziału? Czy cel dotyczy zmiany sytuacji ekonomicznej organizacji/grupy inicjatywnej? Czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym czasie i przy wykorzystaniu posiadanych przez OWES możliwości?). Ośrodek oferował zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze,
w przypadku spółdzielni socjalnych również środki na uruchomienie działalności.
Współpraca ukierunkowana była na realizację celu i kontynuowana była o ile
następował progres. Wśród założonych celów szczególnie miejsce zajmowało
utrzymanie lub stworzenie nowych miejsc pracy. Nasza oferta nie obejmowała
ogólnych, otwartych szkoleń i spotkań informacyjnych na temat ekonomii społecznej.

Ukończyliśmy rozpoczęte w 2012 roku prace nad serwisem praca-enter.pl; dedykowanym osobom wybierającym, zmieniającym ścieżkę zawodową lub poszukującym pracy. Kluczowym elementem narzędzia jest część pn. „Twój potencjał”,
dzięki której użytkownik określa swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe
otrzymując informację o 10 kluczowych zawodach, które mógłby wykonywać
w ramach zidentyfikowanych umiejętności. Dodatkowo serwis praca-enter.pl
zawiera praktyczne informacje dotyczące rynku pracy w postaci przewodnika
po rynku pracy, czytelnię oraz opis ponad 100 zawodów.
Komentarz:
Zarówno FRSI (lider projektu), jak i odbiorcy (bibliotekarze) bardzo cenią sobie serwis praca-enter.pl, a w szczególności część diagnozującą potencjał,
która jest dość innowacyjnym narzędziem. Planujemy dalszy jego rozwój
i promocję również wśród szerszej grupy odbiorców, a także wykorzystanie
go w szkoleniach z obszaru rynku pracy.
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Przez „testowanie” rozumiemy poszukiwanie optymalnego sposobu funkcjonowania
i nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych i w różnych typach działań
i projektów. Jest to jeden z dwóch kluczowych obszarów, zdefiniowanych w Strategii
FISE 2012-2018 jako ważne i wymagające rozwijania.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:

Łącznie wsparciem objętych było 30 podmiotów ekonomii społecznej, z czego 13
spółdzielni socjalnych.
Cel
Uruchomienie działalności ekonomicznej
Rozwój wcześniej uruchomionej działalności ekonomicznej
Utworzenie nowego miejsca pracy
(nie zawsze oznacza to pełen etat)
Utrzymanie i rozwój wcześniej utworzonych stanowisk pracy

Liczba
19 podmiotów, w tym 6 sp. socjalnych
11 podmiotów, w tym 7 sp. socjalnych
54 osób, w tym 48 w ramach sp. socjalnych
86 osób, w tym 54 w ramach sp. socjalnych

Komentarz:
Drugi rok działalności OWES w zmienionej formule potwierdził, że pracownicy Ośrodka nie mogą zajmować się jedynie administracją, czasy „ja tu tylko zbieram podpisy” to przeszłość do której nie wracamy. Zespół Ośrodka
musi być zaangażowany w „doglądanie” realizacji celów, z jakimi przyszły
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do nas organizacje. Oczywiście te cele są wciąż celami naszych uczestników, ale w pewnym sensie stają się naszymi celami, jeśli chcemy, aby działania Ośrodka przynosiły rezultaty w postaci działających i rozwijających się
przedsięwzięć ekonomii społecznej i nowych miejsc pracy. Kiedy patrzymy
na niepowodzenia ostatniego roku, wśród wniosków jeden zazwyczaj powtarza się: „no tak, ale my powinniśmy to zauważyć wcześniej i reagować”.
A to oznacza konieczność angażowania się, podejmowania decyzji i ponoszenia ryzyka.
Wśród wniosków dotyczących grup korzystających ze wsparcia czołowe
miejsce zajmuje „Mierz zamiary na siły”. Jeżeli uczestnicy nie mają doświadczeń biznesowych i planują przedsiębiorstwo z perspektywy potrzeb
społecznych, na które chcą odpowiedzieć swoim działaniem, nie trudno
niedostosowanie „sił do zamiarów”.
W obszarze związanym z partycypacją publiczną:
Na podstawie wniosków z raportu analitycznego użytkowania serwisu
www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl (w oparciu o narzędzie analitycs.google.com) opracowaliśmy zmiany w wyglądzie i funkcjonalności strony dobrych
praktyk. W wyniku uwag na temat bazy zebranych przez osoby upowszechniające dobre praktyki oraz jako wprowadzenie w życie rekomendacji z ewaluacji projektu zweryfikowaliśmy wstępy (leady) do wszystkich opisów pod kątem większej atrakcyjności dla czytelników. Zmieniliśmy także obszary tematyczne – jedno
z kryterium wyszukiwania dobrych praktyk. Obecnie są to: planowanie rozwoju,
zrównoważony rozwój, sprawy społeczne, zagadnienia przestrzenne, budżety
partycypacyjne, przedsiębiorczość/zatrudnienie, zdrowie oraz edukacja.
W obszarze rynku pracy:
Przy opracowywaniu zawartości Nawigatora Przedsiębiorczości, kolejnym etapem po identyfikacji potrzeb odbiorców z grupy 50+, było testowanie przydatności samego narzędzia, które docelowo ma przeprowadzać przez proces
planowania oraz zakładania własnej firmy. Na etapie testowania spotykaliśmy
się z osobami z grupy 50+ oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu
(IOB), którym prezentowana była zawartość nawigatora oraz uwzględniane
były zgłaszana uwagi i propozycje. W efekcie spotkań testujących naniesione
zostały poprawki do merytorycznej zawartości narzędzia i została opracowana
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jego wersja finalna, przyjęta oraz zaakceptowana przez zamawiającego tzn.
Urząd m.st. Warszawy.
Dzięki projektom „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”
oraz „RozPRACUJ to z biblioteką” mieliśmy możliwość przetestowania nowych
form aktywizacji zawodowej. Bibliotekarze zidentyfikowali potrzeby lokalnej
społeczności i realizując swoje projekty wypracowane z FISE podczas warsztatów przygotowali m.in. spotkania z potencjalnymi pracodawcami, na których
członkowie społeczności lokalnej mieli możliwość wzięcia udziału w przykładowej rozmowie kwalifikacyjnej. Kilka osób dzięki takim działaniom otrzymało zatrudnienie.
Użytkownicy stworzonego przez nas serwisu praca-enter.pl testowali komponent diagnozujący „Twój potencjał”, który pozwala na zidentyfikowanie potrzeb
oraz zasobów użytkowników portalu poszukujących pracy bądź chcących dowiedzieć się jakimi mocnymi stronami dysponują w wymiarze zawodowym. W 2013
w formie ankiety ewaluacyjnej online zbieraliśmy informacje zwrotne z testowania, proces ten zostanie zakończony w 2014 roku, a w jego efekcie narzędzie
i sam serwis zostanie udoskonalony.

A3. Upowszechnianie
Upowszechnianie to ważny element naszego działania, który po pierwsze ma wymiar
promowania działalności Fundacji, po drugie oddziałuje edukacyjnie na odbiorców.
Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby przygotowywane przez nas dokumenty, publikacje, spotkania i szkolenia cechowały się najwyższą jakością merytoryczną,
lecz także dbałością o stronę estetyczną i ekologiczną. Promując nasze publikacje
i wydarzenia dbamy o to, aby dotrzeć z informacją o nich do odpowiednich grup odbiorców za pomocą trafnie dobranych kanałów i sposobów komunikacji. Staramy się
także, tam gdzie to możliwe, monitorować czy i jak odbiorcy naszych działań korzystają z dostarczonej wiedzy i informacji.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadziliśmy działania
promujące stosowanie klauzul społecznych przez przedstawicieli samorządów,
starając się pójść o krok dalej niż tylko zachęcanie i motywowanie do podjęcia
inicjatywy. Wg naszej oceny istotną przeszkodą w stosowaniu klauzul jest brak
wiedzy wśród pracowników administracji na temat dostawców i ich oferty oraz
potencjału. Z tego względu została przygotowana analiza branżowa podmiotów
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z subregionu warszawskiego (m.st. Warszawa i przylegające powiaty). W ramach
kontynuacji działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przygotowany został portal www.wybieram.es – jest to internetowa baza przedsiębiorców społecznych zawierająca ich dane kontaktowe oraz informacje o ich ofercie. Celem
utworzenia portalu było m.in. promowanie przedsiębiorców społecznych jako
dostawców produktów i usług dla samorządów. Dlatego też baza danych została
przygotowana tak, aby przedstawiciele administracji mogli łatwo wyszukać usługodawców i producentów (po kodach PKD).
Portal był przygotowywany w okresie maj-październik 2013 r., w tym czasie
opracowano projekt graficzny oraz rozwiązania technologiczne i wdrożono
je, stworzyliśmy także bazę przedsiębiorstw społecznych, które włączyliśmy
do bazy danych. Portal ruszył w IV kwartale 2013 r. z 94 rekordami dodanymi przez FISE, do końca roku samodzielnie dodało się kolejnych 13 przedsiębiorstw społecznych. W okresie funkcjonowania portalu w 2013 r. osiągnął on
165 704 wejść na stronę oraz 136 552 unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę. Tak wysokie wyniki w tak krótkim czasie udało nam się osiągnąć
przede wszystkim dzięki temu, że portal stał się centralnym punktem kampanii
społecznej „Zrób dobry biznes” (opisanej w dalszej części Sprawozdania).
W 2013 roku odbyła się III edycja wystawy Inw[eS]torzy Społeczni. Wernisaż
odbył się w przestrzeni wystawowej klubokawiarni Sztuki&Sztuczki w centrum
Warszawy, następnie przez 4 tygodnie wystawa była dostępna dla ogółu publiczności. Wystawie towarzyszyła publikacja albumu zawierającego reportaże
i zdjęcia wybranych podmiotów ekonomii społecznej stanowiących inspirację lub
praktykę godną polecenia. Do końca 2013 roku publikacja została rozkolportowana w ilości ok. 500 szt. Poszczególne reportaże oraz towarzyszące im fotografie podmiotów ekonomii społecznej zostały opublikowane jako cykl na portalu
www.ekonomiaspoleczna.pl.
Jesienią 2013 roku przeprowadziliśmy akcję dystrybucji 300 pakietów informacyjnych wśród JST na Mazowszu. Pakiety zawierały album, przykład produktu
promocyjnego przygotowanego przez podmiot ekonomii społecznej (Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna) oraz dane o portalu www.wybieram.es. Celem była promocja współpracy między jednostkami
samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej oraz promocja
portalu www.wybieram.es jako narzędzia przydatnego przy wyszukiwaniu potencjalnego partnera u dostawcy wśród przedsiębiorców społecznych.
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Komentarz:
W toku prac w ramach zespołu ds. wypracowania procedur zlecania usług przez
m.st. Warszawę przedsiębiorstwom ES przy wykorzystaniu klauzul społecznych,
powołanego z udziałem przedstawicieli m.st. Warszawy mieliśmy okazję zapoznać się z obiektywnymi przeszkodami, jakie stoją na drodze poprawy współpracy między JST a PES. Niepewność w zakresie interpretacji przepisów prawa,
złożoność procedur zamówień publicznych, nieznajomość specyfiki dostawcy
jakim jest PES lub wręcz złe doświadczenia skutecznie zniechęcają urzędników
do próby skorzystania z możliwości stosowania klauzul społecznych. Wydaje
się, że w tej sytuacji należy działać dwutorowo, z jednej strony prowadzić działania, które zniwelują obiektywne przeszkody, z drugiej strony wydaje się, że
niezbędne będzie stałe i wręcz nieustępliwe, i indywidualne przypominanie o
możliwościach, jakie dają klauzule, tak aby istotne względy społeczne do ich zastosowania przestały być były pojęciem enigmatycznym, ale były rozumiane w
konkretnym kontekście korzyści jakie dana JST może osiągnąć.
Jako, że jedną z grup docelowych systemu wsparcia ekonomii społecznej są też
samorządowcy, od których często zależy „być albo nie być” przedsiębiorstw społecznych, postanowiliśmy ostatnie w ramach projektu wydanie Atlasu Dobrych
Praktyk Ekonomi Społecznej skierować właśnie do tej grupy. Publikacja została
wydana w nakładzie 8500 egz., z czego 8 tys. zostało dołączone do dwutygodnika „Wspólnota” – czasopisma obejmującego swoim zasięgiem 90% JST w Polsce.
Ukazały się 3 artykuły w kolejnych wydaniach „Wspólnoty”: jeden artykuł poprzedzający dodatek w postaci Atlasu, drugi jednocześnie z Atlasem i trzeci w kolejnym
wydaniu czasopisma. Każdy z nich nawiązywał do Atlasu, jednocześnie pokazując
jak w praktyce samorządy mogą współpracować z sektorem ekonomii społecznej.
Komentarz:
Nie mamy pewności czy ten sposób biernego promowania ES wśród tej
grupy docelowej jest skuteczny. Nie otrzymaliśmy żadnej zwrotnej informacji lub uwagi, co oczywiście nie przesądza o braku zainteresowania tej
grupy tematem ekonomii społecznej. Wydaje się, że aby promocja przełożyła się na większy odzew, trzeba by zaplanować więcej bezpośrednich
działań skierowanych do samorządowców.
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W 2013 roku odbyła się trzecia edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku, którego głównym celem jest promowanie i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych. Dzięki konsekwentnym działaniom promocyjnym trwającym przez cały rok, Konkurs cieszy się rozpoznawalną marką i ugruntowaną pozycją
jedynego ogólnopolskiego konkursu dla przedsiębiorców społecznych. W trzeciej
edycji wystartowało 29 przedsiębiorstw społecznych. Poziom zgłoszeń był w tej
edycji bardzo wysoki, do finału Konkursu dostało się 23 uczestników Konkursu – 14
w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” i 9 w kategorii „Pomysł na Rozwój”.
Wyniki Konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która obyła się 23 listopada 2013 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich. Decyzją Rady Konkursu, laureatami
trzeciej edycji zostali: łącznie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” i SCE
„Flandria” Spółdzielnia Europejska z o.o. w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku” oraz Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza” i Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna PANATO w kategorii „Pomysł na Rozwój”. Nagrodę finansową w kategorii
„Przedsiębiorstwo Społeczne Roku” o wartości 50 tys. zł ufundowała Fundacja Crédit
Coopératif. Pulę nagród w kategorii „Pomysł na Rozwój” o wartości 25 tys. zł ufundowała Fundacja BRE Banku (obecnie Fundacja mBanku). Dodatkowo Rada Konkursu
przyznała Spółdzielni Socjalne „Marzenie” wyróżnienie o wartości 3 tys. zł ufundowane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.
Finaliści w kategorii „Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”, których było 14, otrzymali dodatkowo certyfikat „Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak
[eS]” poświadczający dobrą kondycję przedsiębiorstwa oraz wysoką jakość produktów i usług. Łącznie w bazie na www.znak-es.pl pod koniec 2013 roku znajdowało się 16 przedsiębiorstw społecznych.
Komentarz:
Po trzech latach funkcjonowania Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku, z obserwacji wynika, że średnio co roku wpływa około 30
zgłoszeń. Z rozmów z przedsiębiorcami społecznymi prowadzonych na etapie
rekrutacji do Konkursu wyłania się obraz pokazujący rosnące zróżnicowanie
sektora ekonomii społecznej. Po pierwsze nadal aktualna pozostaje obserwacja, wskazująca, że prężne przedsiębiorstwa społeczne to te, które mają charyzmatycznego lidera z wizją, który jest w stanie pociągnąć za sobą innych.
Po drugie wyłania się nowy trend przedsiębiorstw społecznych tworzonych
przez ludzi, którym autentycznie bliskie są spółdzielcze ideały (w opozycji
do tworzonych masowo spółdzielni socjalnych w projektach finansowanych
z PO KL). Aktualna pozostaje obserwacja dotycząca niskiego poczucia wartości i niewiary we własne siły wśród przedsiębiorców społecznych.
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Najmocniejszym elementem upowszechniającym działalność FISE związaną
z prowadzeniem Konkursu i certyfikacji przedsiębiorstw społecznych była kampania społeczna pt. „Zrób Dobry Biznes”. Była to druga odsłona kampanii z 2012
roku pt. „Łączy nas charakter”, zrealizowana w ramach projektu Zintegrowany
System Wsparcia Ekonomii Społecznej przez agencję „Lubię to! Social Media
Agency”. Działania promocyjno-informacyjne kampanii skierowane były przede
wszystkim do pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora biznesu. Celem kampanii było promowanie działalności i oferty przedsiębiorstw
społecznych, i zachęcenie sektora biznesu do nawiązywania z nimi współpracy.
W ramach kampanii promowany był portal www.wybieram.es zbierający przedsiębiorców społecznych z całej Polski. Ponadto działania informacyjne kampanii
nakierowane były na zwiększenie świadomości mediów nt. istnienia przedsiębiorstw społecznych, Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
i systemu certyfikacji Znakiem [eS]. Dzięki wsparciu profesjonalnej agencji PR,
współpracującej z FISE w ramach kampanii społecznej, w mediach ogólnopolskich i regionalnych pojawiło się ponad 200 publikacji na temat Konkursu.
Działania kampanii objęły reklamy sponsorowane w wyszukiwarce Google,
działania reklamowe na portalu Facebook.com, kampanię linków sponsorowanych na wybranych stronach internetowych, publikację reklam w gazetach
regionalnych, wysyłkę materiałów informacyjno-promocyjnych bezpośrednio
do wyselekcjonowanych przedsiębiorstw sektora biznesu. W efekcie prowadzenia działań promocyjnych liczba fanów profilu „Ekonomiaspoleczna.pl” na portalu Facebook.com zwiększyła się prawie dwukrotnie, a liczba wejść na portal
www.wybieram.es przekroczyła 100 tys. unikalnych użytkowników.
Komentarz:
Działania związane z promowaniem przedsiębiorczości społecznej, mimo
coraz większej świadomości istnienia tego sektora, wciąż wymagają
konsekwentnej pracy na różnych poziomach „zaawansowania” wiedzy.
Komunikaty skierowane zwłaszcza do biznesu powinny uwzględniać konkretne sugestie co do sposobów współpracy, a nawet konkretnych przedsiębiorstw społecznych jako partnerów biznesowych.
W 2013 roku portal Ekonomiaspoleczna.pl stabilizował swoją pozycję jako pierwszego źródła wiedzy i informacji na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Portal zanotował dynamiczne wzrosty oglądalności – średnio 27500
wizyt, 58000 odsłon i 18300 użytkowników miesięcznie, co oznacza wzrost o 31%
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wizyt, 42,4% użytkowników i 14% odsłon w porównaniu z rokiem poprzednim.
Nasze artykuły były przedrukowywane w innych mediach (m.in. Dziennik Opinii
Krytyki Politycznej, Nowy Obywatel, Wektory Zmian), a nasi redaktorzy udzielali
wypowiedzi dla mediów (m.in. Program IV PR, Polskieradio24, TokFM) i w ten
sposób docieraliśmy do nowej publiczności. Pod koniec grudnia 2013 liczba fanów portalu Ekonomiaspoleczna.pl na Facebooku wzrosła do ok. 10250 (z 3000
w grudniu 2012). Portal objął swoim patronatem najważniejsze wydarzenia dot.
ekonomii społecznej w kraju – Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej
w Szczecinie i Nowym Warpnie, Międzynarodową Wielobranżową Konferencję
Przedsiębiorstw Społecznych w Łodzi, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku i inne.

Wydaliśmy grę multimedialną „PARTYtura”. Jest to narzędzie edukacyjne, pozwalające
na poznanie zagadnień i problemów związanych z kolejnymi etapami procesu partycypacyjnego. Konstrukcja gry i proponowane w ramach kolejnych etapów rozwiązania
zawierają odwołania do bazy dobrych praktyk (szczególnie do opisanych narzędzi).

Uruchomiliśmy serwis socialeconomy.pl, który jest platformą zbierania informacji i upowszechniania dobrych praktyk w ramach międzynarodowego projektu
Social Entrepreneurship Network. W serwisie publikujemy aktualności o systemowych rozwiązaniach dot. ekonomii społecznej w różnych krajach UE oraz
przykłady opisywane podczas seminariów SEN. Do tej pory – na temat partnerstw międzysektorowych oraz narzędzi wzrostu i rozwoju.

Prezentowaliśmy dobre praktyki oraz zasoby bazy dobrych praktyk partycypacji publicznej podczas różnych wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Decydujmy
razem”, jak i poza nim.

Komentarz:
Strona www.socialeconomy.pl ma szanse stać się ważnym źródłem wiedzy,
zarówno dla europejskich praktyków ekonomii społecznej, osób zajmujących
się jej lobbingiem jak i dla przedstawicieli władz publicznych (instytucji zarządzających EFS w poszczególnych krajach). Na razie jednak jej zasięg jest niewielki, a liczba artykułów, choć wciąż wzrasta, nie wyczerpuje wszystkich
tematów ważnych z punktu widzenia ekonomii społecznej w Europie.
W ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy
oraz pomocy i integracji społecznej” przygotowujemy się do upowszechniania
nowego standardu działania, mającego status zaleceń MPiPS. Standard będzie
dotyczyć współpracy jednostek pomocy i integracji społecznej z publicznymi
służbami zatrudnienia oraz administracją samorządową w zakresie wykorzystania spółdzielczości socjalnej jako narzędzia aktywnej integracji.
W obszarze związanym z partycypacją publiczną:
Wydaliśmy publikację „Elementy partycypacji” wraz z opracowaną w wersji offline bazą dobrych praktyk partycypacji (dołączoną na dysku pendrive).
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Zebraliśmy wybrane teksty zagraniczne do publikacji „Partycypacja publiczna
krok po kroku”. To zbiór praktycznych, napisanych prostym językiem tekstów,
omawiających w przejrzysty sposób kolejne etapy procesu partycypacyjnego.
Zamieszone zostały tu konkretne wskazówki dotyczące korzystania z narządzi
oraz omówienie przeszkód we wdrażaniu proponowanych rozwiązań w praktyce.
Istotny jest również rozdział poświęcony ewaluacji procesów partycypacyjnych.

Komentarz:
Ważne było dla nas zderzenie różnych przykładów partycypacji publicznej
z samorządowcami. Podczas licznych prezentacji i warsztatów schemat był
podobny. Odbiorcy szukali praktyk jak najbliższych własnej sytuacji – jeśli
pochodzą z gminy wiejskiej i pracują nad strategią rozwoju gminy, interesują ich tylko polskie przykłady współpracy z mieszkańcami przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy z obszarów wiejskich. Podczas spotkań
przekonywaliśmy do korzystania z bazy w sposób bardziej otwarty – rozwiązanie własnego problemu z zaangażowaniem obywateli można znaleźć
np. w przykładzie opisującym tworzenie strategii zatrudnienia w Austrii. Jak
napisaliśmy w publikacji „Elementy partycypacji”:
Obserwujemy duży opór w stosunku do zagranicznych przykładów –
że to nie ma nic wspólnego z naszą polską sytuacją, że nie te pieniądze,
nie te warunki – krótko mówiąc: „Dobrze, dobrze, a macie coś polskiego?”
Oczywiście w naszej bazie dobrych praktyk mamy „coś polskiego” i staramy się mieć tego jak najwięcej. Ale buntujemy się przeciwko tym uprzedzeniom – naprawdę często i warunki i pieniądze są porównywalne z polskimi.
Nie jest żadnym odkryciem, że nasi zagraniczni „przykładodawcy” mają
o wiele więcej doświadczeń, ale w związku z tym popełnili błędy, których
my mamy szansę uniknąć, odnieśli sukcesy, z których my możemy skorzystać. Tym bardziej, że sporo problemów i wyzwań jest uniwersalnych, a rozwiązania podane na tacy.
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W uzgodnieniu z partnerami projektu podjęliśmy się zorganizowania dwóch seminariów dla przedstawicieli JST po wizytach studyjnych organizowanych przez
partnera (FFW). Opracowaliśmy i przedstawiliśmy partnerom koncepcję merytoryczną seminariów. W listopadzie wzięliśmy udział w tygodniowej wizycie
studyjnej do Wielkiej Brytanii udzielając organizatorom wsparcia merytorycznego. W grudniu zorganizowaliśmy seminarium „Partycypacja – doświadczenia
brytyjskie, praktyka polska” dla uczestników wizyty, a także innych animatorów
w projekcie. Przeprowadziliśmy warsztat na temat barier partycypacji w urzędzie. Zebrany materiał po redakcji i obróbce będzie upowszechniany.
W obszarze rynku pracy:
W 2013 roku przeprowadzone zostały prace koncepcyjne oraz techniczne służące odświeżeniu strony Bezrobocie.org.pl, zmianie jej charakteru i modyfikacji
grupy docelowej. Pod nową nazwą Rynekpracy.org strona ta ma służyć rzetelnemu informowaniu, komentowaniu i analizowaniu o zjawiskach obserwowanych
na krajowym i europejskim rynku pracy, ocenie danych statystycznych i narzędzi regulacyjnych związanych z tym rynkiem. Odbiorcami portalu mają być
przedstawiciele wszystkich organizacji działających na rynku pracy (organizacje
pozarządowe, agendy rządowe i firmy prywatne), przedstawiciele administracji
publicznej i samorządowej, przedstawiciele firm oraz instytucji analizujących rynek pracy, naukowcy, studenci i wszyscy zainteresowani tematyką rynku pracy.
Targetem przestają więc być osoby poszukujące pracy. Wprowadzone ma być narzędzie informatyczne ułatwiające użytkownikom samodzielne śledzenie zmian
poszczególnych wskaźników statystycznych oraz komponent objaśniający metodykę ich wyliczania. Strona ma także zbierać wystąpienia medialne przedstawicieli FISE wypowiadających się na tematy związane z rynkiem pracy – potwierdzając ekspercki potencjał organizacji. Relaunch portalu zaplanowany został
na początek 2014 roku.
Redakcja portalu Rynekpracy.org była zapraszana kilkukrotnie do programów
telewizyjnych (Polsat Biznes, Superstacja TV, Republika TV), udzielała stacjom
telewizyjnych krótkich komentarzy (Polsat, TV Polonia, TVP), prezentowała problematykę rynku pracy z punktu widzenia pracowników w programach
nadawców radiowych (TOK FM, RDC) i zabierała głos w krótkich wypowiedziach radiowych wielu rozgłośni (m.in. PR Jedynka, PR Czwórka, TOK FM, PR
Dla Zagranicy). Wypowiedzi redaktora portalu pojawiały się w depeszach PAP,
trafiały na łamy dzienników Gazeta Prawna i Metro, do portali TokFM.pl i wyborcza.biz. Portal Gazeta.pl przeprowadzał wywiad z redaktorem Rynekpracy.org,
a Krytykapolityczna.pl przedrukowała jego tekst pt. „Reforma bez reformowania”.
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Komentarz:
Kontakty z mediami nie należały do mocnych stron FISE, jednak w obszarze:
rynek pracy udało nam się wypracować dobre relacje, FISE jest traktowana jako ekspert i regularnie zapraszana do komentowania bieżącej sytuacji
na rynku pracy.
W ramach działalności gospodarczej, na zlecenie Stowarzyszenia Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, zrealizowaliśmy 2 szkolenia
pn. „Akademia Pełnomocników NGO” dla pełnomocników ds. organizacji
pozarządowych działających w gminach Mazowsza. Celem szkoleń prowadzonego w formule blended-learningu była poprawa współpracy JST i NGO.
Przeszkolonych zostało 41 osób.
Również w ramach działalności gospodarczej przeprowadziliśmy na zlecenie
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie cykl szkoleń poświęconych współpracy jednostek pomocy i integracji społecznej z powiatowymi
urzędami pracy. Szkolenia odbywały się w 5 miastach Mazowsza i wzięło w nich
udział ponad 100 osób.
Podczas szkoleń tematycznych ze wstępu do doradztwa zawodowego i rynku pracy
prezentowaliśmy bibliotekarzom z całej Polski serwis www.praca-enter.pl stworzony
z myślą o osobach wybierających, zmieniających ścieżkę zawodową lub poszukujących pracy. Opracowaliśmy i dystrybuowaliśmy wśród bibliotekarzy „Przewodnik
metodyczny po serwisie praca-enter.pl”. O serwisie mówiliśmy na spotkaniach w bibliotekach oraz na IV Kongresie Bibliotek w październiku 2013 roku.

A4. Włączanie do polityki publicznej
Włączanie do polityki publicznej to działanie szczególnie wyróżnione w Strategii FISE
na lata 2012-2018. Zgodnie z zapisami Strategii powinniśmy zmierzać do zwiększania
swoich wpływów oraz możliwości przekładania wypracowywanych rekomendacji
na rzeczywiste polityki publiczne na każdym poziomie administracyjnym. Możemy
to robić przede wszystkim poprzez opracowywanie i przekazywanie odpowiednim
instytucjom analiz i rekomendacji dotyczących zagadnień rynku pracy, ekonomii społecznej i partycypacji publicznej, jak również biorąc czynny udział w konsultacjach dokumentów i strategii przygotowywanych przez instytucje odpowiedzialne za obszary
tematyczne, którymi zajmujemy się w swojej działalności.
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W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
Rok 2013 był ostatnim dla prowadzonego przez nas w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Centrum Ekonomii
Społecznej. Wspieraliśmy OWES-y w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej
w Polsce regulując przepisy, rozporządzenia i wytyczne tak by odzwierciedlały
praktykę i były pomocne w budowaniu różnorodnych form wsparcia dla tego
sektora. Przykładem tego typu działania w 2013 roku jest współpraca CES
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i modyfikacja wytycznych dot. zakładania spółdzielni socjalnych w ramach projektów finansowanych
z Podzadania 7.2.2.
Komentarz:
Niestety wraz z końcem działań w projekcie Centra Ekonomii Społecznej
przestały pełnić swoją rolę i funkcje, a w ich miejsce nie powstał żaden substytut, który mógłby kontynuować mocno osadzone działania i współpracę
w poszczególnych województwach.
W 2013 roku przedstawicielka FISE kontynuowała prace w Komitecie
Monitorującym POKL oraz w Grupie roboczej ds. Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
FISE jako członek SKES kontynuowała działania służące wzmacnianiu ekonomii
społecznej w realizacji polityk publicznych. Braliśmy aktywny udział w wypracowywaniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, dalej promowaliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konieczność przyjęcia Paktu
na rzecz ekonomii społecznej. W ramach SKES braliśmy również udział w próbie
obrony prowadzonego przez Laboratorium Cogito ośrodka w Zielonym Dole,
traktując to miejsce jako szczególnie dobrą praktykę ekonomii społecznej, a próbę jego zamknięcia, jako brak rozsądnego włączania ekonomii społecznej do polityk publicznych.
W obszarze związanym z partycypacją publiczną:
Jednym z celów projektu „Decydujmy razem” jest wprowadzenie systemowych
zmian w zakresie partycypacji publicznej. Członkowie partnerstwa realizującego projekt kilkukrotnie spotykali się i dyskutowali o możliwościach i metodach
wsparcia partycypacji publicznej po zakończeniu projektu.
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Efektem pracy nad Kanonem lokalnych konsultacji społecznych jest wspólne
z Fundacją Stocznia napisanie projektu „Konsultacje z zasadami”, którego istota
polega na trwałym, systemowym wzmocnieniu pozycji organizacji pozarządowych w procesach konsultacji polityk publicznych na szczeblu lokalnym i centralnym przez praktyczne wsparcie administracji i organizacji w wypracowywaniu
i wdrażaniu zasad ich prowadzenia.
Przedstawiciel FISE od 2013 r. jest stałym członkiem Rady ds. Budżetu
Partycypacyjnego przy Prezydent Warszawy. Jest to okazja do wpływania
na kształt adoptowanego przez urząd miasta narzędzia zarządzania partycypacyjnego.

B. Budowanie sieci powiązań
To kolejny nurt działań szczególnie wyróżniony w Strategii FISE na lata 2012-2018.
Poszerzanie sieci kontaktów w sektorach dotychczas dobrze poznanych i przede
wszystkim nawiązywanie nowych znajomości było celem FISE na 2013 rok, który sukcesywnie realizowaliśmy.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W zakresie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzone były działania zmierzające do pozyskania partnerów biznesowych w obszarach branżowych, w których
działają PES będące pod naszą opieką. Została nawiązana współpraca z kilkoma
przedsiębiorcami z branż działalności spółdzielni, co pozwala wesprzeć rozwój PES
profesjonalną wiedzą i doświadczeniem, ale również budować współpracę opartą
na wzajemnej wymianie i partnerstwie między podmiotami: partner biznesowy jako
zleceniobiorca a spółdzielnia jako podwykonawca, spółdzielnia jako zleceniobiorca
a partner biznesowy jako wsparcie merytoryczne w realizacji zlecenia.
Pracując jako Centrum Ekonomii Społecznej budowaliśmy relacje na szczeblu administracyjnym z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (w województwie
mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim). Realizując projekt Zintegrowany
system wsparcia ekonomii społecznej współpracowaliśmy ze Związkiem
Lustracyjnym Spółdzielni Pracy, Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją
Fundusz Współpracy, UNDP, Małopolską Szkołą Administracji Publicznej,
Stowarzyszeniem Barka. Nasze codzienne kontakty na potrzeby projektu wymagały także zbudowania relacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (liderem
projektu), Departamentem Pożytku Publicznego w MPiPS (instytucja inicjująca
projekt), a także z Departamentem Wdrażania EFS (instytucja kontrolująca).
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Komentarz:
Podobnie jak rok temu, widzimy duży opór po stronie administracji publicznej we włączaniu środowiska organizacji pozarządowych w proces tworzenia dokumentów strategicznych, brak jest integracji działań i wspólnego
planowania rozwiązań. Dużym utrudnieniem jest brak wiedzy merytorycznej po stronie instytucji kontrolujących projekty, co pomnaża pisanie wyjaśnień i uzasadnień do realizowanych zadań.
Jesteśmy partnerami w międzynarodowych projektach SEN i TESSEA, co umożliwia budowanie kontaktów roboczych z partnerami m.in. z Wielkiej Brytanii,
Włoch, Czech, Belgii, Szwecji i Finlandii (zarówno wśród organizacji pozarządowych jak i władz publicznych).
Prowadzimy sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, która obecnie
liczy 11 członków.
W obszarze związanym z partycypacją publiczną:
Wiele kontaktów nawiązaliśmy przy okazji pracy nad Kanonem lokalnych konsultacji społecznych. W tworzeniu grupy roboczej zależało nam na tym, żeby wyjść
poza krąg osób, instytucji czy organizacji, z którymi do tej pory współpracowaliśmy.
Stąd obecność związków samorządowych (aktywny był zwłaszcza Związek Miast
Polskich, a także Związek Powiatów Polskich), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
oraz przedstawicieli wybranych samorządów (Centrum Komunikacji Społecznej
Warszawa, Biuro Komunikacji Społecznej w Olsztynie), których bogate doświadczenie bardzo wiele wniosło. Wszystkie spotkania grupy odbywały się w siedzibie FISE.
Główny wkład merytoryczny wnosiła FISE – przygotowywała spotkania, prowadziła
je, sporządzała notatki, przygotowywała robocze wersje dokumentów, proponowała strukturę. Spotkania były intensywne i praca dość skomasowana. Za swój wkład
zespół FISE kilkakrotnie zbierał gratulacje od członków grupy.
Dodatkową okazją do rozbudowy sieci powiązań w kraju jest uczestnictwo
w pracach Rady ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydent Warszawy, w której zasiadają po stronie społecznej eksperci ds. budżetów partycypacyjnych,
a po stronie urzędowej m.in. przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy i radni miejscy.
W 2013 roku nawiązaliśmy również nowe kontakty międzynarodowe w trakcie wyjazdów studyjnych w celu badania dobrych praktyk oraz
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tworzenia antologii tekstów zagranicznych, m.in.: Observatorio Internacional de
la Democracia Participativa (OIDP, międzynarodowe obserwatorium samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich z siedzibą sekretariatu technicznego w Barcelonie), Action with Communities in Rural England (ACRE,
brytyjska federacja NGO zajmująca krzewiąca metodologię CLLD), Uniwersytet
w Bolonii, Peoples Observatory (jedna z czołowych organizacji pozarządowych
zajmujących się tematyką budżetów partycypacyjnych, Portugalia), Uniwersytet
Autonomiczny w Barcelonie (kontakt w szczególności cenny w zakresie zagadnienia ewaluacji działań partycypacyjnych), Fundacja Bertelsmanna (Niemcy), IBM
Center for Government (USA), Bank Światowy. Szczególnie ważne są również
kontakty nawiązane z odwiedzanymi zagranicznymi samorządami.
W obszarze rynku pracy:
Rozwijaliśmy współpracę z bibliotekami z całej Polski w trakcie szkoleń tematycznych w projektach „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku
pracy” oraz „RozPRACUJ to z biblioteką”.
Odświeżyliśmy kontakty z Fundacją Aktywizacja przy okazji dyskusji nad koniecznością konsolidacji środowiska organizacji pozarządowych świadczących usługi
rynku pracy. Wspólnie przygotowujemy kilka partnerskich projektów w tym
temacie. Regularnie współpracowaliśmy z Ranstadem przy okazji kwartalnych
konferencji prasowych.
Udało nam się też wypracować stałe kontakty z mediami w temacie rynku pracy m.in. Polsat Biznes, TVP, TOK FM czy PR.
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III. Kondycja fundacji
A. Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Na koniec 2013 roku w FISE na etatach zatrudnionych było 21 osób, to o 2 mniej niż
na koniec 2012 roku. W związku z zakończeniem części działań, głównie w projekcie
ZSWES zmniejszyła się liczba pracowników.
Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma ekspertami zewnętrznymi, trenerami
i doradcami. Kontynuowaliśmy poszerzanie grona zewnętrznych współpracowników, zwłaszcza w zakresie doradztwa z obszarów typowo biznesowych (strategia
rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, promocja, sprzedaż i marketing produktu,
etc.) przede wszystkim na potrzeby działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
i Szkoły Przedsiębiorczości FISE.
Rozpoczęliśmy starania o poszerzenie zespołu o wolontariuszy, udało nam się pozyskać osoby do współpracy przy projekcie SEN oraz do portalu Rynekpracy.org.
W 2013 roku skład Zarządu FISE pozostał bez zmian.

B. Sprawy organizacyjne
FISE od 2005 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, w ramach którego określone zostały wytyczne, w formie procesów i procedur, dotyczące
realizacji działań statutowych Fundacji, jak i prowadzonej przez nas działalności 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 audytów wewnętrznych).
Co roku jednostka certyfikująca Lloyd’s Register Quality Assurance Limited przeprowadza w Fundacji audyt kontrolny, w ramach którego przedłużany jest certyfikat ISO.
W 2013 r. po raz kolejny audyt jednostki certyfikującej przeszliśmy pomyślnie.
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FISE nadal zajmowała lokal przy ul. Szpitalnej 6 lok. 2/5. Jednak w związku z planem
rozszerzenia palety działań o bardziej lokalne FISE podjęła decyzję o udziale w konkursie Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy na operatora Warsztatu
przy Pl. Konstytucji 4. W grudniu 2013 roku podano wyniki konkursu, które były korzystne dla FISE. Z początkiem 2014 roku w lokalu miasta prowadzone będą działania
w ramach projektu Warsztat, OWES i innych nastawionych na wymiar lokalny i bezpośrednią pracę z mieszkańcami Warszawy. Dodatkowo rozpoczęliśmy poszukiwania
drugiego lokalu w okolicy Pl. Konstytucji, w którym będziemy realizować działania
związane z portalami, projektami systemowymi oraz Szkołą Przedsiębiorczości FISE.
Zmiana lokalizacji w powiązaniu z grantem z Urzędu m. st. Warszawy pozwoli znacznie obniżyć koszty utrzymania biura FISE.

C. Projekty
W 2013 roku zespół FISE przygotował 12 wniosków o dofinansowanie. Były to zarówno projekty na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Spośród przygotowanych przez nas wniosków cztery uzyskały dofinansowanie, zaś kolejnych osiem
zostało odrzuconych.
W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie, które przygotowywaliśmy jako lider
(samodzielnie lub w partnerstwie), zidentyfikowane przez nas przyczyny nieotrzymania dotacji można ująć w trzech grupach (w kolejności występowania):
>

bardzo duża konkurencja wśród wnioskodawców;

>

wysokie koszty utrzymania biura i personelu są naszą słabą stroną, z kart
oceny wniosków wynika, że kosztorysy były najsłabiej ocenianymi częściami
składanych wniosków;

>

ograniczona alokacja środków finansowych.
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Projekty, które uzyskały dofinansowanie:
l.p.

tytuł projektu

Fundusz

rola FISE

Uwagi

partner

Lider: CRZL, partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz
Spółdzielni Socjalnych, OZRSS, UW

EKONOMIA SPOŁECZNIA
1

Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości PO KL (projekt systemowy)
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy
i integracji społecznej”

1

Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych

RYNEK PRACY
FRSI

lider

PARTYCYPACJA PUBLICZNA
1

Warsztat

Urząd m.st. Warszawy

lider

2

„Konsultacje z zasadami”

Obywatele dla Demokracji
(Fundusz EOG)

lider

Partner Fundacja Stocznia

Projekty, które nie uzyskały dofinansowania:
l.p.

tytuł projektu

fundusz

rola FISE

Uwagi

EKONOMIA SPOŁECZNIA
1

Projekt „Zrób biznES – współpracuj”

PO FIO

lider

2

SUOń – Standaryzacja Usług OpiekuŃczych w przedsiębiorstwach społecznych

ASOS 2013

lider

3

Dobry wzór – design społecznie odpowiedzialny

Narodowe Centrum Kultury

lider

Partnerzy: Koło Młodych Stowarzyszenia
Projektantów Form Przemysłowych, Kairos Anna
Grabowska
Partner: Acumen Trust

RYNEK PRACY
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1

„Praca plus – kompleksowe centrum usług społecznych przezwyciężających
indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy”

PO KL

lider

2

“Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa
obywatelskiego” (Ukraina)

MSZ

lider

3

„Program SPADOCHRON narzędziem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Armenii”

MSZ

lider

4

Współ-PRACA – NGO dla zatrudnienia

MPiPS

lider

5

Library + school = conscious choice of profession

Komisja Europejska, Innowacje lider
Społeczne

Partner: Związek Powiatów Polskich
Partner: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
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Podobnie jak w poprzednim roku pod względem merytorycznym nasze projekty spotykały się z aprobatą oceniających.
Ponadto w 2013 roku kontynuowaliśmy realizację projektów wieloletnich:
>

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej,

>

Decydujmy razem,

>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Prowadziliśmy także Szkołę Przedsiębiorczości FISE.
Podstawowe informacje o projektach oraz najważniejszych osiągnięciach znajdują się
w Aneksie na końcu Sprawozdania.

D. Kondycja finansowa
Szczegółowa informacja finansowa znajduje się w zestawieniu poniżej. Generalnie
2013 był rokiem stabilnym finansowo, ze względu na stałe przychody w działalności statutowej, które zapewniały kontynuowane projekty systemowe (Zintegrowany
system wsparcia ekonomii społecznej, Decydujmy razem) oraz Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej. W związku zadłużeniem projektów systemowych wobec
środków własnych Fundacji, wynik finansowy jest ujemny (blisko minus 27 tys. zł).
Przyczyny tego problemu zarysowaliśmy już w poprzednim sprawozdaniu rocznym
(m.in. ryczałtowy sposób rozliczania kosztów pośrednich w dużych projektach systemowych oraz jego powiązanie ze stanem zatrudnienia w FISE, a także uzależnienie
od stanu wydatkowania innych partnerów w tychże projektach i zbyt wysokie koszty
utrzymania biura FISE).
Według naszych ostatnich prognoz, w zależności od kilku czynników (zmiana kosztów biurowych FISE, w tym zmiana lokalu na tańszy, liczba etatowych pracowników
FISE, liczba nowych projektów FISE, tempo wydatkowania środków przez partnerów
w projektach systemowych) poziom wkładu własnego FISE w koszty pośrednie projektów systemowych będzie na koniec 2014 roku wynosił od 150 tys. zł do 200 tys. zł.
Przy czym w momencie przygotowywania niniejszego sprawozdania nie mamy wystarczających danych by bardziej precyzyjnie go oszacować.
W celu minimalizacji ryzyka związanego z koniecznością wykorzystania środków własnych w kosztach pośrednich FISE podjęliśmy działania związane z obniżeniem kosztów biurowych FISE. Pod koniec 2013 roku udało nam się pozyskać na 2 lata bezpłatny
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lokal od miasta, w którym będziemy realizować część bardziej lokalnych działań FISE,
dodatkowo przeniesiemy pozostałych pracowników i działania systemowe oraz działalności gospodarczą do drugiego (wynajętego na warunkach komercyjnych) lokalu,
znacznie tańszego od siedziby na ul. Szpitalnej, z której wynajmowania rezygnujemy.
Wynik finansowy na działalności gospodarczej był znacznie lepszy niż w roku 2012,
chociaż mniejszy od zakładanych w Planach FISE na rok 2013 100 tys. zł, i wyniósł
blisko 67 tys. zł.
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IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi działalność gospodarczą.
Wynik finansowy z działalności gospodarczej za 2013 rok wyniósł 66 685,75 zł.
Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 8,30%.
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Przychody uzyskane w 2013 roku:
w tym:
> środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje):
> pozostałe dotacje
> darowizny
> inne przychody statutowe
> z działalności gospodarczej
> odsetki uzyskane
> pozostałe przychody operacyjne

5 460 649,10 zł

Koszty poniesione w 2013 roku:
w tym:
> koszty administracyjne
> koszty działań statutowych
> koszty działalności gospodarczej
> odsetki od kredytów, różnice kursowe, inne koszty
finansowe
> pozostałe koszty operacyjne

5 487 279,98 zł

4 177 016,61 zł
823 670,53 zł
32 647,00 zł
5 290,11 zł
416 353,58 zł
0,00 zł
5 671,27 zł

96 532,72 zł
5 030 977,25 zł
351 536,76 zł
4 271,28 zł
3 961,97 zł

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 21 osób (20
osób na pełny etat, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu) w tym 1 osoba w działalności
gospodarczej. Zatrudnienie obejmowało 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 18 pracowników na stanowiskach merytorycznych. 25 osób to całkowita liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż
23 osoby zatrudnione były w poszczególnych miesiącach.
Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2013 roku:
w tym:
> umowy o pracę
z tego
> wynagrodzenia
> premie za rok 2013
> umowy zlecenia, o dzieło
> w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej
> Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu

1 721 685,73 zł
1 269 217,81 zł
1 269 217,81 zł
– zł
452 467,92 zł
97 343,30 zł
209 718,55 zł

W 2013 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku na rachunkach bankowych Fundacji w Polskim Banku
Spółdzielczym w Ciechanowie – Oddział w Warszawie ulokowane były środki pieniężne o łącznej wartości 1 672 750,37 zł.
W 2013 roku Fundacja posiadała udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
o wartości 100 000,00 zł. W 2013 roku Fundacja nie nabyła nowych instrumentów
finansowych.
W 2013 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
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Na dzień 31.12.2013 Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość brutto):
–

urządzenia techniczne i maszyny – 15 376,14 zł;

–

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

–

wyposażenie lokalu biurowego – 44 287,98 zł.

W 2013 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.
Wartość aktywów i pasywów:
Zobowiązania:

2 091 098,81 zł
34 174,54 zł

z tego:
> podatek dochodowy od osób fizycznych

0,00 zł

> podatek dochodowy od osób prawnych

8,00 zł

> podatek od towarów i usług

0,00 zł

> zobowiązania ZUS

0,00 zł

W 2013 roku zrealizowała zamówienia dla administracji publicznej na kwotę
108 450 zł. Wynik finansowy tej działalności wyniósł 84 623 zł.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-11
i PIT-8A podatek od osób fizycznych, ZUS, VAT-7, CIT-8.
W 2013 roku w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: Zintegrowany
System Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
w subregionie warszawskim, Zrób biznES – budowanie partnerstw prywatno-społecznych, ponadto odnowienie certyfikatu ISO 9001:2008 Systemu Zarządzania
Jakością. Większych uchybień nie stwierdzono.
W maju 2013 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego
za 2012 rok. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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Magdalena Klaus

Magdalena Huszcza

Krzysztof Herbst

Prezes Zarządu

Pierwsza Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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V. ANEKS: Informacje o projektach
A. Obszar tematyczny: ekonomia społeczna
Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej
Lata realizacji projektu: lipiec 2009 – grudzień 2013
Budżet FISE w 2013: 1 600 475,60 zł
Pracownicy FISE: Magdalena Klaus (menadżer), Krzysztof Cibor, Ewa Hevelke,
Magdalena Huszcza, Katarzyna Jankowska, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Łukasz
Komuda, Agnieszka Krupa, Ewa Rościszewska, Barbara Wódkiewicz
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
>

odbyła się trzecia edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku, napłynęło 29 zgłoszeń, w dwóch kategoriach konkursowych wyłoniono 23 finalistów i 4 laureatów,

>

14 przedsiębiorstw społecznych uzyskało Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii
Społecznej – Znak ES,

>

przeprowadzono kampanię społeczną „Zrób Dobry Biznes” w okresie wrzesień-grudzień 2013 r.

>

wydano publikację Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej 2013

www: www.ekonomiaspoleczna.pl/zswes, www.znak-es.pl/, www.konkurs-es.pl/
Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
Lata realizacji projektu: październik 2010 – styczeń 2014
Budżet FISE w 2013: 1 304 266,57 zł
Pracownicy FISE: Magdalena Czuchryta (menadżer), Marta Ciszewska, Małgorzata
Filipkowska, Magdalena Huszcza, Katarzyna Jankowska, Edyta Obłąkowska-Woźniak
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Tytuł projektu: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim
Lata realizacji projektu: maj 2012 – grudzień 2014
Budżet FISE w 2013: 1 251 888,94 zł
Pracownicy FISE: Magdalena Czuchryta (menadżer), Katarzyna Bober, Michalina
Laskowska, Agnieszka Krupa, Barbara Wódkiewicz
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
>

58 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z indywidualnych programów szkoleniowo-doradczych;

>

uruchomiono osiem podmiotów ekonomii społecznej, w tym sześć spółdzielni socjalnych;

>

utworzono 36 miejsca pracy, w tym 29 w ramach spółdzielni socjalnych

>

wsparcie przyczyniło się do utrzymania lub utrwalenia 80 wcześniej utworzonych miejsc pracy (w ramach projektów FISE oraz poza), w tym 32 w ramach spółdzielni socjalnych

>

zrealizowano 1 307 godzin szkoleniowych lub doradczych, umożliwiających
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym wiedzy i umiejętności
z zakresu branży działalności podmiotów;

>

udzielono dotacji i wsparcia pomostowego trzem spółdzielniom socjalnym
na łącznie 23 stanowiska pracy;

>

promowano ekonomię społeczną w postaci bieżących publikacji na portalu
Ekonomiaspoleczna.pl;

>

przygotowano publikację prezentującą dziewięć podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza pt. „Inw[eS]torzy Społeczni”.

www: www.owes.waw.pl
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E. Obszar tematyczny: partycypacja publiczna

F. Obszar tematyczny: rynek pracy

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

Tytuł projektu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy

Lata realizacji projektu: listopad 2009 – czerwiec 2014
Budżet FISE w 2013: 820 335 tys. zł
Pracownicy FISE: Ewa Rościszewska (menadżer), Oktawiusz Chrzanowski, Katarzyna
Jankowska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
W 2013 roku, zgodnie z planami i zadaniami zapisanymi w projekcie, FISE prowadziła
i uzupełniała bazę dobrych praktyk partycypacji publicznej (na stronie www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl).
Przeprowadzono następujące działania:
>

opisano i opublikowano na stronie projektu 11 przykładów partycypacji;

>

zrealizowano dwa filmy dokumentujące wybrane polskie dobre praktyki na temat: 1. Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy, 2. Budżetu Partycypacyjnego
w Domu Kultury Śródmieście. Filmy są dostępne na serwisach filmowych
(youtube.pl, vimeo.com), zasiliły także bazę dobrych praktyk;

Budżet FISE w 2013: 301 800 zł
Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (menadżer), Łukasz Komuda, Anna Kozik,
Michalina Laskowska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
>

opracowano materiały szkoleniowe – podręcznik „Doradztwo zawodowe”
oraz skrypt warsztatowy „Projektowanie działań biblioteki na lokalnym rynku pracy”;

>

przeprowadzono cztery 6-dniowe szkolenia dla bibliotekarzy (w tym 4 dni
z elementów doradztwa zawodowego, 2 dni warsztatów kreatywności i projektowania scenariuszy lokalnych działań na rynku pracy);

>

wypracowano podczas warsztatów scenariusze pracy bibliotekarzy z użytkownikami bibliotek, na których realizację biblioteki miały możliwość otrzymania grantu do 2 000 zł;

>

opracowano Regulamin przyznawania grantów określający zasady aplikowania i kryteria oceny wniosków;

>

przyznano granty 22 bibliotekom w wysokości 2 000 zł na realizację własnego scenariusza działań na lokalnym rynku pracy – scenariusze te biblioteki
wypracowały w trakcie warsztatów kreatywności;

>

wydano drukiem publikację „Elementy partycypacji”

>

trwały prace nad publikacją „Partycypacja krok po kroku” oraz multimedialną grą edukacyjną „PARTYtura”.

>

przygotowano i przeprowadzono seminarium po wyjeździe studyjnym
do Wielkiej Brytanii, organizowanym przez partnera projektu Fundację
Fundusz Współpracy

>

ogłoszono dodatkowy konkurs, w którym 8 bibliotek mogło otrzymać kolejny grant do 2 000 zł; zgłoszonej bibliotece przyznano dotację;

>

zapewniono zdalne doradztwo bibliotekom realizującym swoje projekty;

przygotowano merytorycznie i zorganizowano prace grupy roboczej tworzącej Kanon lokalnych konsultacji społecznych

>

zaprezentowano serwis praca-enter.pl w trzech bibliotekach podczas realizacji projektów bibliotecznych;

Zgodnie z planami na koniec 2013 roku baza miała zawierać 50 przykładów polskich
i zagranicznych, ostatecznie znalazło się ich tam 45, jednak rozpoczęto prace nad
kolejnymi 10.

>

wystosowano listy gratulacyjne do wójtów/burmistrzów, zachęcających
do dalszego wspierania działań podjętych przez bibliotekę;

>

opracowano plakat, ulotkę i broszurę metodyczną promującą oraz wyjaśniającą zawartość serwisu praca-enter.pl;

>

www: www.decydujmyrazem.pl, www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
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Lata realizacji projektu: czerwiec 2012 – lipiec 2013

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2013 roku

>

wykorzystano 5 narzędzi badawczych (Google Analytics, statystyki z systemu informatycznego serwisu, anonimowa ankieta wśród użytkowników
bibliotek, anonimowa ankieta on-line badająca opinię o serwisie, Rozmowy
z doradcami zawodowymi lub osobami związanymi z rynkiem pracy) dla zbadania popularności, funkcjonalności i przydatności serwisu praca-enter.pl.

www: http://rynekpracy.org/x/851106, www.praca-enter.pl
Tytuł projektu: RozPRACUJ to z biblioteką

Tytuł projektu: „Praca. Rodzina. Finanse. Biblioteka dla dorosłych”
Lata realizacji projektu: grudzień 2013 – wrzesień 2014
Budżet FISE w 2013: 0 zł
Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (menadżer), Anna Kozik
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
>

przygotowano webinarium przedstawiające cele i tematykę oferty edukacyjnej FISE, formy wsparcia i założenia organizacyjne szkoleń;

>

opracowano 4 projekty modelowe jakie może realizować biblioteka w obszarach: rynek pracy, działalność gospodarcza, życie zawodowe i rodzinne,
edukacja ekonomiczna.

Lata realizacji projektu: wrzesień 2012 – lipiec 2014
Budżet FISE w 2013: 626 761 zł
Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (menadżer), Anna Kozik
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
>

ukończono komponent narzędzia ICT „Twój potencjał” stanowiący integralną
część serwisu www.praca-enter.pl. Serwis ten jest finansowany z dwóch
projektów: niniejszego oraz w/w „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce
informacji o rynku pracy”;

>

przeprowadzono 10 szkoleń blendeed-learningowych dla bibliotekarzy z 37
bibliotek z 3 województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego;
w tym na danę grupę 2 dni szkolenia stacjonarnego i 3 tygodnie szkolenia
e-learningowego;

>

przeprowadzono osiem 4-dniowych szkoleń dla bibliotekarzy pt. „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy”; zagadnienia na szkoleniu obejmowały: wprowadzenie do doradztwa zawodowego – rola doradcy zawodowego w bibliotece; rodzaje doradztwa, modele i techniki działań doradcy; podstawowe
umiejętności komunikacji w doradztwie; elementy wiedzy o zawodach,
zarządzanie informacją zawodową; indywidualne plany działania; przykłady
narzędzi doradczych

>

przeprowadzono sześć 2-dniowych warsztatów tworzenia projektów, na których wprowadzono podstawowe zagadnienia dotyczące myślenia projektowego;

>

przeprowadzono konkurs grantowy dla bibliotek, w którym dotację
do 4 400 zł na realizację własnych projektów otrzymało 36 bibliotek.

www: www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka; www.praca-enter.pl
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G. Szkoła Przedsiębiorczości FISE
Zespół merytoryczny: Przemysław Kozak (menadżer), Natalia Grzywalska
Specyfika szkoły
FISE od 4 maja 1994 roku prowadzi placówkę edukacyjną pod nazwą Szkoła
Przedsiębiorczości, która została zarejestrowana w Ewidencji Szkół i Placówek
Niepublicznych, prowadzonej przez powiat warszawski, pod numerem 212 K.
Głównym kierunkiem działań szkoły od 2002 roku jest podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy: urzędów pracy, biur karier, lokalnych animatorów
i liderów, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy.
W 2013 roku staraliśmy się bardziej intensywnie docierać z ofertą szkoleniową
do tradycyjnych i potencjalnych grup odbiorców czego efektem było 12 grup szkoleniowych w ramach szkoleń otwartych. 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.
Szkolenia przeprowadzone w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE
W 2013 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanych było 12 szkoleń,
na które prowadzony był otwarty nabór oraz 3 szkolenia zrealizowane na zlecenie.
Szkolenia przygotowane na zlecenie zostały opisane poniżej w tabeli pt. Szkolenia
zlecone.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2013 roku

Rozkład zrealizowanych szkoleń otwartych, liczbę uczestników oraz informację o prowadzących trenerach zawiera poniższa tabela:
Nazwa szkolenia

Liczba szkoleń

Szkolenie trenerów programu Spadochron
Metoda hiszpańska – Rozwijanie indywidualnych
cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia
Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu
działalności gospodarczej
Szkolenie z techniki i umiejętności trenerskich
Skuteczne wsparcie osób zagrożonych utratą pracy
Psychologia wsparcia i motywacji

6

Liczba osób
przeszkolonych
59

2

19

1

8

1
1
1

6
9
6

Lp.
1
2
3
4
5
6

W 2013 r. utrzymano 85% próg stanowiący cel w szkoleniach otwartych. Rozkład
wyników ocen w poszczególnych obszarach ewaluacji przedstawiono na wykresie
poniżej.

Szkolenia zlecone
Lp.
Temat szkolenia
1. „Akademia
Pełnomocników
NGO”

Zleceniodawca
Stowarzyszenie
BORIS

2.

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

„Współpraca OPS,
PCPR z PUP”

Tematyka
Szkolenie (2 grupy) dla pełnomocników ds.
organizacji pozarządowych działających
w jednostkach samorządu terytorialnego
w województwie mazowieckim z zakresu
współpracy z NGO.
Szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia z województwa mazowieckiego
w zakresie podejmowania wspólnych działań
służących integracji społecznej i zawodowej.

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 raz na kwartał i zamieszczana na stronie www.fise.org.pl.
Wyszkoleni przez FISE trenerzy w 2013 roku przeprowadzili 24 programy „Spadochron”
dla 269 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 instytucjach jak ośrodki pomocy społecznej
czy prywatne firmy.
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Inne rodzaje działalności gospodarczej
Nawigator Przedsiębiorczoci
W ramach działalności gospodarczej opracowana została treść Nawigatora
Przedsiębiorczości – multimedialnego narzędzia dedykowanego dla osób z grupy
50+, które planują założenia działalności gospodarczej. Narzędzia zostało opracowane na zlecenia m.st. Warszawy.
Sprzedaż publikacji
W 2013 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 694 egzemplarzy książek:
>

„Spadochron” materiały szkoleniowe – 639 egzemplarzy

>

Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? – 55 egzemplarzy.

Budżet
Przychody uzyskane w 2013 roku w Szkole Przedsiębiorczości FISE (wydzielona jednostka działalności gospodarczej) to: 416 353,58 zł, koszty: 351 536,76 zł. W 2013 r.
Szkoła Przedsiębiorczości FISE zanotowała zysk w wysokości 64 816,82 zł.

