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I. Wstęp

Prezentujemy Państwu sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych w roku 2014. 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 okre-
ślone jako promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

> rozwijania przedsiębiorczości,

> podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kultu-
ralnych,

> tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego skład-
nika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekono-
miczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku 
efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

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 za-
mierzającym 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;

f. podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;

g. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach 
z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przed-
sięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

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

i. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pra-
cy lub też chcące ją zmienić;

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 prowadzi swoją działalność statutową nie dla zysku. Zysk z działalności go-
spodarczej FISE przekazywany jest na realizację celów statutowych.

W 2014 r. Fundacja działała mając za busolę misję określoną w Strategii na lata 2012-
2018:

Misją FISE jest działanie na rzecz zmian służących aktywizacji, w szczególności zawo-
dowej, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Misja realizowana jest poprzez identyfikowanie, testowanie, upowszechnianie oraz 
włączanie do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywi-
zację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia.
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Dla realizacji misji zgodnie ze Strategią w latach 2012-2018 FISE koncentruje się 
na dwóch celach:

A. dywersyfikacji typów podejmowanych przez nas działań (w tym na rozwoju 
nowych działań, szczególnie w obszarze testowania oraz włączania do polity-
ki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawo-
dową 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 osiągnię-
cia Fundacji w pryzmacie pięciu kluczowych typów działania określonych w misji 
i Strategii na lata 2012-2018 wraz z próbą krytycznej analizy niepowodzeń oraz reko-
mendacje co do doskonalenia sposobu realizacji misji.

W kolejnej części opisujemy kondycję Fundacji – jej potencjał osobowy i organizacyj-
ny, informację o zapleczu technicznym i lokalowym oraz informację o ilości złożonych 
i wygranych wniosków o dotacje w 2014 roku. Prezentujemy także sprawozdanie fi-
nansowe.

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 zawo-
dową 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 obywatelska.

A1. Identyfikowanie

Identyfikowaniem określamy wszystkie działania Fundacji polegające na diagno-
zowaniu i analizowaniu nowych zjawisk, dobrych praktyk, ale również problemów 
do rozwiązania w obszarach tematycznych, w których działamy. Efektem działań po-
dejmowanych w nurcie „Identyfikowanie” są m.in. opisane modele działania, zaktu-
alizowane bazy danych, rozpoznani nowi partnerzy i odbiorcy działań FISE.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:

FISE prowadząc portal internetowy Ekonomiaspoleczna.pl stale aktualizuje bazy 
danych zawierające podstawowe informacje na temat działających ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej (OWES). W 2014 portal stał się głównym źródłem 
wiedzy na temat kryteriów i wymagań stawianych OWES-om zainteresowanych 
uzyskaniem akredytacji, potwierdzającej standard i jakość oferowanych usług dla 
podmiotów ekonomii społecznej. Warto nadmienić, że posiadanie akredytacji bę-
dzie kryterium dostępu do finansowania działalności OWES w nowej perspektywie 
finansowej. Na portalu pojawiają się teksty analizujące nowe zjawiska w ekono-
mii społecznej (ekonomia wspólnego dobra, prosumeryzm, energia odnawialna, 
lokalny rozwój kierowany przez społeczność). Stale publikowane są również teksty 
prezentujące nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne (PS).

Dzięki działaniu portalu FISE diagnozuje zmiany w sektorze, poprzez identyfikację 
nowych partnerów, podmiotów, które mogą być odbiorcami działań FISE, m.in.: 
Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, certyfikatu „Znak 
Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak [eS] ” oraz oferty szkoleniowej. 
W 2014 roku zaczęliśmy systematycznie publikować artykuły pisane przez prakty-
ków ekonomii społecznej, co pozwoliło wzmocnić głos sektora. Dzięki temu precy-
zyjnie wskazujemy potrzeby podmiotów ekonomii społecznej oraz bariery ograni-
czające możliwość ich rozwoju.

Komentarz:
Portal ekonomiaspoleczna.pl pozostaje ważnym źródłem informacji o pro-
blemach i wyzwaniach sektora, coraz więcej pojawia się w nim materiałów 
na temat nowych trendów, które – sądząc z ich odbioru (popularność w por-
talach społecznościowych, cytowalność, zainteresowanie mediów) – cieszą się 
dużym powodzeniem i wzmacniają opiniotwórczą rolę portalu.

Przyznając Znak [eS] identyfikujemy liderów sektora przedsiębiorstw społecznych. 
W 2014 roku zostało przyznanych 19 znaków. Dzięki temu zyskujemy wiedzę na te-
mat potencjału sektora dla rozwijania partnerstw międzysektorowych, by odpo-
wiednio budować ofertę szkoleniowo-doradczą dla tych przedsiębiorstw oraz dla 
podmiotów, z którymi współpracujemy w ramach pozostałych projektów (OWES, 
„W sieci dobrych połączeń”).

W 2014 roku pracowaliśmy nad zidentyfikowaniem sposobu przyciągnięcie „kla-
sycznego” biznesu i zainteresowanie go współpracą z FISE i promowanymi przez 
nas przedsiębiorstwami społecznymi. Rok 2014 upłynął również pod znakiem ba-
dania i analizowania potrzeb rozwojowych certyfikowanych przedsiębiorstw spo-
łecznych oraz następnie na próbach zidentyfikowania i zaproszenia do współpracy 
przedsiębiorców działających for-profit.
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Komentarz:
Wzrasta zainteresowanie przedsiębiorstwami społecznymi jako partnerami 
do realizacji działań z obszaru CSR oraz jako dostawcami dobrych jakościowo 
produktów i usług. Jednakże nawet wyróżnione jako sprawne przedsiębior-
stwa społeczne wymagają doskonalenia i definiują zakresy, w których potrze-
bują wsparcia. Prowadząc proces certyfikacji zmierzamy do tego, aby wspie-
rać wyróżnione przedsiębiorstwa merytorycznie i umożliwić im doskonalenie 
ich sposobu funkcjonowania. Cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców 
społecznych mogą być praktycy „klasycznego” biznesu działającego for-profit. 
Proces budowania relacji z biznesem, budowania zainteresowania tematem 
przedsiębiorczości społecznej i zrozumienia go jest długotrwały i żmudny. Tym 
nie mniej działania podjęte w 2014 r. są dobrym punktem startowym do kon-
tynuowania poszukiwania partnerów biznesowych.

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej diagnozowanie 
i analizowanie dotyczyło dwóch obszarów:

> modelu inkubacji i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych,

> modelu działania Ośrodka w ramach dotychczasowego partnerstwa i pro-
jektowanych ram realizacji projektów wsparcia ES w nowej perspektywie 
finansowej.

W związku z zakończeniem w styczniu 2014 roku projektu, w ramach którego 
wspieraliśmy fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą lub odpłatną statutową nasza oferta była ograniczona tylko do wspie-
rania spółdzielni socjalnych (15 podmiotów). W 2014 testowane były także wypra-
cowane w latach ubiegłych założenia co do pracy z grupami inicjatywnymi i przed-
siębiorcami społecznymi, o czym mowa szerzej w punkcie „testowanie”.

Działania w zakresie diagnozowania i analizowania modelu wsparcia dotyczyły 
w sposób szczególny budowania relacji między przedsiębiorstwami społecznymi 
a klientami indywidualnymi i biznesowymi:

> dokonaliśmy zmiany formuły naszego wydawnictwa „Inw [eS] torzy Społeczni”: 
album z 2014 roku jest zbiorem prezentacji oferty 29 przedsiębiorców społecz-
nych wraz z referencjami osób, firm i instytucji, które z ich oferty skorzystały;

> zmieniliśmy formułę spotkania wokół organizowanej cyklicznie wysta-
wy Inw [eS] torzy Społeczni: wg nowych założeń wernisażowi wystawy 

towarzyszyć ma Biznes Mixer, tj. spotkanie przedstawicieli biznesu i przed-
stawicieli podmiotów ekonomii społecznej, którego celem jest uzyskanie 
informacji zwrotnej na temat atrakcyjności oferty PS dla klientów oraz 
potencjalnie nawiązanie współpracy; na potrzeby tego wydarzenia wypra-
cowano kilkuwariantowy scenariusz.

Wśród podmiotów ekonomii społecznej przeprowadzono akcję zachęcającą do do-
dania własnego opisu lub aktualizacji stworzonego przez pracowników FISE rekor-
du organizacji na portalu www.wybieram.es. W akcji uwzględniono również grupę 
przedsiębiorstw społecznych reprezentujących tzw. „starą ekonomię”. W 2014 r. 
baza powiększyła się o 15 rekordów.

Zdecydowaliśmy się ubiegać o akredytację i dalsze finansowanie działalności Ośrodka 
w subregionie warszawskim w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego i Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
przyjmując funkcję lidera. Ponadto, zdecydowaliśmy o ubieganiu się o prowadzenie 
OWES w subregionie ostrołęckim we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS. W drugiej 
połowie 2014 przygotowaliśmy propozycję modelu działania ośrodka, która uwzględ-
nia wymagania, jakim (najprawdopodobniej) będziemy podlegać od 2015 roku.

Komentarz:
Dotychczasowa formuła realizacji projektów OWES w ramach partner-
stwa przewidywała podział zadań między partnerami ze względu na formę 
wsparcia i grupy odbiorców. Praktyka pokazała, że nie jest to rozwiązanie 
najtrafniejsze. Utrudnia zapewnienie spójności między różnymi elementami 
oferty Ośrodka i spójności pracy z odbiorcami wsparcia i jej ukierunkowanie 
na osiągniecie rezultatów ekonomicznych, zwłaszcza w ramach prowadzenia 
przez podmioty działalności gospodarczej. Zaproponowaliśmy większą inte-
grację działań i postawienie wszystkim członkom partnerstwa tych samych 
wymogów efektywności z wykorzystaniem dostępnych instrumentów wspar-
cia (praca animacyjna, szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje, wspar-
cie doradcze, wsparcie budowania partnerstw, wsparcie finansowe itd.). 
Wprowadzanie zmian w tak złożonych procesach jak wsparcie ekonomii spo-
łecznej wymagają czasu. Będziemy musieli czekać najwcześniej do końca 2016 
roku, aby zobaczyć czy „rewolucja” w systemie wsparcia inicjatyw ekonomii 
społecznej związana z Akredytacją OWES i nasze nowe pomysły na działanie 
przyczynią się do osiągania lepszych rezultatów.

http://www.wybiera.es/
http://www.wybiera.es/
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Działania Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w 2014 roku skupiły się na iden-
tyfikacji barier i możliwości rozwoju rynku pracy w kontekście osób niepełno-
sprawnych (liderem tego tematu było Stowarzyszenie EKON). W ramach działań 
patronackich SKES wspierał organizację Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku, identyfikując w ten sposób najsilniejszych partnerów w sektorze 
ekonomii społecznej. SKES zaangażował się również w organizację Ogólnopolskich 
Spotkań Ekonomii Społecznej, które w całości poświęcone były różnym aspektom 
pracy: organizacje członkowskie SKES były gospodarzami sesji tematycznych do-
tyczących wartości w sektorze ekonomii społecznej, potencjałowi rozwoju rynku 
pracy w sektorze ekonomii społecznej w kontekście zapisów krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyszłości polskiego rynku pracy.

W ramach sieci Social Enterpreneurship Network FISE uczestniczyła w zadaniach 
mających na celu identyfikację dobrych praktyk europejskich w dziedzinie wsparcia 
ekonomii społecznej w takich obszarach jak finanse, działania na rzecz wzmacniania 
kompetencji przedsiębiorstw społecznych oraz tożsamość i rozpoznawalność sekto-
ra. W wyniku tych działań FISE wraz z międzynarodowymi partnerami przedyskuto-
wała dokładnie 11 dobrych praktyk, rozważając m.in. możliwość ich implementacji 
w Polsce. Jedna z dobrych praktyk została przygotowana przez stronę polską.

Komentarz:
Kontakt z partnerami zagranicznymi i bardzo dokładne analityczne podejście 
sprzyja rzetelnemu pogłębianiu wiedzy w obszarze najlepszych praktyk eko-
nomii społecznej i pozwala budować kompetencje do efektywnych działań 
fundacji zarówno na poziomie systemowym, jak i na poziomie codziennych 
kontaktów z beneficjentami. Należy w przyszłości kontynuować zaangażo-
wanie w podobne inicjatywy, choć jednocześnie warto brać pod uwagę fakt, 
że nie wszystkie międzynarodowe projekty mają równie wysoki poziom mery-
toryczny, co sieć SEN.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską:

W ramach projektu „Decydujmy razem” zakończyliśmy prace nad identyfikacją do-
brych praktyk partycypacji obywatelskiej do elektronicznej „Bazy dobrych praktyk 
partycypacji” (www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl). Uzupełniliśmy Bazę o 10 
nowych przykładów. Ostatecznie znalazło się w niej 60 praktyk z Polski i zagranicy.

Zakończyliśmy również prace nad „Kanonem Lokalnych Konsultacji Społecznych” 
(www.kanonkonsultacji.pl) w trakcie których w ramach międzysektorowej grupy 

roboczej prowadzonej przez FISE identyfikowaliśmy bariery korzystania w samo-
rządach centralnego narzędzia dialogu obywatelskiego – konsultacji społecznych 
– i tworzyliśmy rekomendacje standardów dobrego prowadzenia procesów kon-
sultacyjnych.

Szeroki wachlarz metod i narzędzi partycypacji opisanych na tle konkretnych zasto-
sowań w Bazie dobrych praktyk pozwolił nam na wskazanie partnerom w projekcie 
„Decydujmy razem” miejsc w Europie szczególnie interesujących pod kątem orga-
nizacji wizyt studyjnych dla polskich samorządowców. Zorganizowane wyjazdy, po-
zwoliły na prezentację innowacyjnych rozwiązań w implementacji procesów party-
cypacyjnych (w 2014 r. były to Hiszpania – wyjazd z udziałem FISE – oraz Szwecja). 
Na seminariach powyjazdowych zorganizowanych przez FISE mieliśmy okazję oma-
wiać z uczestnikami wizyt studyjnych możliwości wykorzystywania zgromadzonych 
w trakcie wyjazdów doświadczeń, w szczególności forum obywatelskiego i innych 
odważnych na mieszkańców mechanizmów zarządzania partycypacyjnego.

Komentarz:
Pierwsze dwa kwartały 2014 r. były ostatnim półroczem realizacji systemo-
wego projektu „Decydujmy razem”. Rola fundacji polegała w nim przede 
wszystkim na zbieraniu wiedzy z pogranicza teorii i praktyki partycypacji 
obywatelskiej (publicznej), identyfikacji dobrych praktyk w tym zakresie 
na poziomie samorządów lokalnych oraz opisywaniu ich w prowadzonym 
serwisie: Bazie dobrych praktyk partycypacji. Prace te, trwające cztery i pół 
roku, pozwoliły na szerokie rozpoznanie stanu praktyki udziału mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji publicznych w Polsce i zidentyfikowanie kluczowych 
obszarów deficytów i szans rozwojowych w tym obszarze. Na podstawie ze-
branej wiedzy i doświadczeń uznaliśmy, że jednym z ważniejszych kierunków 
działania, mającego na celu szersze niż w dotychczasowej praktyce uspołecz-
nianie procesów decyzyjnych w samorządach i zmianę modelu zarządzania 
samorządami na partycypacyjny, jest wdrażanie i upowszechnianie wysokich 
standardów dialogu między władzami i społecznościami lokalnymi poprzez 
mechanizm konsultacji społecznych. Toteż zakończenie prac nad Kanonem 
Lokalnych Konsultacji Społecznych było dla FISE kluczowym wydarzeniem 
z punktu widzenia rozwoju tematyki partycypacji obywatelskiej jako jednego 
z trzech głównych obszarów działań fundacji. Prace nad jednolitym dokumen-
tem opisującym standardy kluczowego mechanizmu partycypacji obywatel-
skiej zapoczątkowane zostały w 2013 r. z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP 
i podjęte przez partnerstwo projektu „Decydujmy razem”. Z punktu widzenia 

http://www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/
http://www.kanonkonsultacji.pl/
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FISE ważne było ich uspołecznienie, tj. włączenie w nie przedstawicieli różno-
rodnych środowisk. Zaproponowaliśmy utworzenie międzysektorowej grupy 
roboczej i pod koniec 2013 oraz w pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzi-
liśmy cykl spotkań warsztatowych mających na celu wypracowanie spójnych 
standardów konsultacji społecznych z mieszkańcami na poziomie samorządo-
wym. Punktem wyjścia dla prac był roboczy dokument Kanonu przygotowa-
ny przez Instytut Spraw Publicznych. FISE sprawowała opiekę merytoryczną 
nad spotkaniami, a w ich wyniku zredagowała oraz wydała drukiem Kanon 
Lokalnych Konsultacji Społecznych. Naszymi partnerami w tym działaniu były: 
samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, resorty centralne oraz przed-
stawiciele akademii.

Działania w projekcie „Konsultacje z zasadami” (www.konsultacjezzasadami.pl) fi-
nansowego z programu Obywatele dla Demokracji i realizowanego wraz z Fundacją 
„Stocznia” skupiły się na identyfikacji samorządów gotowych na przemyślenie 
i aktualizację zasad prowadzenia konsultacji społecznych. Poszukiwaliśmy takich 
samorządów, pośród tych o wielkości od 40 do 400 tys. mieszkańców, w których 
będzie możliwa zmiana paradygmatu prowadzenia dialogu obywatelskiego na bar-
dziej otwarty i dostępny dla społeczności lokalnej. Zależało nam również na sa-
morządach, w których wspólnoty rozumiane jako łącznie: mieszkańcy, organiza-
cje pozarządowe, władze lokalne i urzędnicy, będą gotowe wejść we współpracę 
owocującą ustaleniami w postaci: regulaminów konsultacji społecznych, procedur 
konsultacji społecznych dla urzędów i planów konsultacji na najbliższy rok lub 
lata. Poszukiwania oparte były na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy FISE 
i „Stoczni”, analizie informacji dostępnych na stronach internetowych urzędów, kon-
takcie telefonicznym z urzędami i ostatecznie wizytach rekrutacyjnych. Zakończyły 
się one wejściem FISE w partnerstwo z pięcioma samorządami: Opolem, Tychami, 
Lublinem, Słupskiem i Gorzowem Wielkopolskim. Na procesie rekrutacyjnym zawa-
żyły również wyniki wyborów samorządowych na jesieni 2014 r. i zmiany we wła-
dzach samorządowych w szczególności w Słupsku i Gorzowie Wielkopolskim, które 
pozwoliły w naszej ocenie na trwałą i ambitną zmianę paradygmatu sprawowania 
władzy w tychże samorządach.

W ramach „Konsultacji z zasadami” identyfikowaliśmy również bariery wynikają-
ce z obecnych standardów konsultacji lokalnych które przyczyniają się do niskiego 
udziału tychże organizacji pozarządowych w konsultacjach prowadzonych przez wła-
dze samorządowe. Przeprowadziliśmy szereg wywiadów z organizacjami pozarządo-
wymi na potrzeby zebrania wiedzy potrzebnej do skutecznego wdrażania lepszych 

standardów konsultacji społecznych w samorządach-partnerach FISE realizujących 
z nami projekt „Konsultacje z zasadami”. W trakcie wizyt badawczych i rekrutacyj-
nych staraliśmy się również wyłaniać lokalnych liderów – NGO, które będą mogły 
udźwignąć ciężar pilnowania realizacji wypracowanych w projekcie standardów.

W ramach działań nastawionych na analizę barier w szerszym udziale organizacji po-
zarządowych w konsultacjach społecznych byliśmy partnerem Fundacji „Stocznia” 
we współorganizacji seminarium „O zaangażowaniu organizacji pozarządowych 
w konsultacje społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym”.

Komentarz: 
Nasze poszukiwania zawęziliśmy do miast wielkości 40-400 tys. mieszkańców 
z uwagi na dostrzegany problem niewielkiego (w skali całego kraju) dotych-
czasowego zainteresowania tej wielkości samorządów tematyką partycypa-
cji obywatelskiej w porównaniu do metropolii i ośrodków wiejsko-miejskich, 
do których kierowane były działania systemowe. Wykonane prace pozwoliły 
na wyłonienie lokalnych liderów zmiany społecznej: samorządów i współpra-
cujących z nimi organizacji pozarządowych lub grup aktywnych obywateli 
i na rozpoczęcie procesów wdrażania standardów konsultacji społecznych 
opartych na „Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych” zaplanowanych 
na rok 2015.

Od stycznia 2014 r. prowadzimy „Warsztat”, centrum działań sąsiedzkich i obywa-
telskich przy pl. Konstytucji 4 w warszawskim Śródmieściu. „Warsztat” to miejsce 
otwarte dla Warszawiaków i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców naszego miasta. Istotną częścią projektu jest identyfikowanie po-
trzeb lokalnych społeczności (w tym grup sąsiedzkich), a następnie opracowywanie 
i wdrażanie modeli pracy z nimi w celu pobudzenia i wzmocnienia lokalnych więzi.

Realizację projektu zaczęliśmy od dość szeroko zakrojonej diagnozy społecznego 
i fizycznego otoczenia „Warsztatu”. W ramach działań diagnostycznych odbył się 
spacer badawczy, podczas którego pracownicy FISE starali się zaobserwować i spi-
sać interesujące miejsca, instytucje, organizacje pozarządowe, budynki. Wszystko 
to aby rozpoznać tryb życia Śródmieścia Południowego – dość specyficznej dzielni-
cy, w której mieszka wiele starszych osób oraz przebywa wiele młodych (młodzieży 
i młodych dorosłych) – pracując czy spędzając wolny czas. W ramach działań dia-
gnostycznych przeprowadziliśmy także szereg wywiadów z pracownikami organi-
zacji pozarządowych działających w śródmieściu i na rzecz mieszkańców tej dzielni-
cy oraz z pracownikami instytucji takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Urząd 

http://www.konsultacjezzasadami.pl/
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Dzielnicy. Badania niemal etnograficzne na temat mieszkańców Śródmieścia i osób 
tu przebywających dały obraz grupy niejednorodnej o bardzo zróżnicowanych 
potrzebach i zainteresowaniach. Aby wsłuchać się w głos samych mieszkańców 
zorganizowaliśmy także „Skup Pomysłów” czyli dni otwarte, podczas których nasi 
sąsiedzi mogli przy kawie i herbacie podzielić się z nami swoimi pomysłami i po-
trzebami w zakresie wydarzeń kulturalnych, szkoleń itp. Zebrane propozycje zajęć 
zawierały się w następujących kategoriach: ruchowe, integracyjne, komputero-
we, artystyczne, literackie, filmowe, teatralne, dla dzieci, językowe, historyczne, 
psychologiczne itp. Na podstawie analizy danych o mieszkańcach oraz zebranych 
informacji o osobach, które przebywają w Śródmieściu oraz w oparciu o wiedzę 
o aktywnych organizacjach pozarządowych i instytucjach działających w okolicy, 
a także przy wykorzystaniu zgłoszonych w trakcie „Skupu Pomysłów” propozycji 
stworzyliśmy ramy programu wydarzeń na cały rok 2014.

Komentarz:
W czasie „Skupu Pomysłów” i innych działań związanych z diagnozą po-
trzeb potencjalnych odbiorców „Warsztatu” mieliśmy okazję obserwować, 
że mieszkańcy Warszawy, szczególnie starsi, nie są zaznajomieni z ideą par-
tycypacyjnego tworzenia koncepcji czy programu działania miejsca takiego 
jak „Warsztat”. Niezbyt wysoka frekwencja podczas „Skupu Pomysłów” może 
dowodzić, że warszawiacy traktują takie wydarzenia nieufnie. Zauważalny 
odsetek uczestników wydarzenia to osoby, które przyszły do nas zapropono-
wać poprowadzenie jakiś zajęć – niestety nie w ramach wolontariatu. Idea 
miejsca, które jest dla tworzone przez mieszkańców dla mieszkańców, będzie 
potrzebować czasu, żeby trwale zagościć w świadomości Warszawiaków.

Istotnym elementem realizacji projektu „Warsztat” była bardzo ścisła współpraca 
z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Elementem tej współ-
pracy było także identyfikowanie optymalnego modelu współpracy z urzędem, 
pozwalającego na szybkie i sprawne rozwiązywanie kwestii budzących wątpli-
wości. Zarówno tak prozaicznych jak codzienne techniczne usterki w substancji 
lokalu, który wszak nie należy ani nie jest wynajmowany przez FISE od Urzędu 
Miasta, po zagadnienia programowe, merytorycznie związane z naszą obecnością 
w „Warsztacie”. Po roku współpracy można rzec, że wciąż docieramy się z urzęd-
nikami zarówno jeśli chodzi o sposób działania, jak i tempo rozwiązywania kwestii 
budzących wątpliwości.

Komentarz:
Początkowo różnice w kulturze organizacyjnej pomiędzy FISE a Urzędem m.st. 
Warszawy zdawały się być dość frustrujące. Nie pomagał fakt, że w zespole 
prowadzącym projekt po stronie urzędu zachodziło wiele zmian. Ostatecznie 
jednak udało nam się znaleźć wspólny język i sposób współpracy dający moż-
liwość sprawnej realizacji projektu.

Od kwietnia do grudnia 2014 r. prowadziliśmy „Kafejkę Międzypokoleniową” w ra-
mach projektu „Klubokawiarnia Obywatelska – aktywizacja warszawskich seniorów”. 
Założeniem projektu było wspólne z uczestnikami – seniorami opracowanie i realiza-
cja programu zajęć i spotkań w Kafejce oraz wydanie książki kucharskiej z przepisami 
warszawskich seniorów. Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników, 
wskaźniki projektu zostały zrealizowane w wymiarze przekraczającym czasem 200%.

Jednym z istotnych założeń projektów było wzmocnienie i zaktywizowanie senio-
rów poprzez zachęcenie ich do samodzielnego podejmowania inicjatywy zarówno 
jeśli chodzi o proponowanie tematów spotkań, jak i organizowanie i prowadzenie 
ich. Dzięki temu mogliśmy zidentyfikować potrzeby warszawskich seniorów w za-
kresie oferty kulturalno-edukacyjnej. I tak tematy proponowane lub najchętniej 
wybierane przez seniorów to: zajęcia teatralne, językowe, ruchowe, malarskie, 
komputerowe, muzyczne, wycieczki z przewodnikiem. Mimo dość szerokiej oferty 
zajęć skierowanej do tej grupy, popyt na takie zajęcia jest bardzo duży.

Część uczestników naszych zajęć była gotowa do większej aktywności niż samo uczest-
nictwo w zajęciach, czyli do poprowadzenia samodzielnie spotkań, chociaż nie wszyscy 
byli gotowi zrobić to w ramach wolontariatu. Po zakończeniu projektu, część uczest-
ników zdecydowała się na samodzielną aktywność i sami organizują różnego rodzaju 
spotkania jak np. Kluby języka francuskiego i angielskiego, spotkania osób, które prze-
żyły w Warszawie okupację niemiecką czy zajęcia rękodzielniczo-artystyczne.

Komentarz:
Realizacja projektu potwierdziła nasze przekonanie o dużym zapotrzebowaniu 
wśród seniorów na ciekawe, rozwijające zajęcia, ale też o potrzebie wzmac-
niania seniorów na różnych poziomach: od umożliwiania zawierania nowych 
znajomości, poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości (przez zdobywa-
nie nowych umiejętności i pozytywne informacje zwrotne) po promowanie 
większej samodzielności i decyzyjności.
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W obszarze rynku pracy:

W styczniu 2014 roku założony 11 lat wcześniej i prowadzony przez FISE por-
tal Bezrobocie.org.pl zmienił domenę i nazwę na Rynekpracy.org. Wiązało się 
to nie tylko z odświeżeniem wyglądu portalu, ale przede wszystkim ze zmianą cha-
rakteru portalu i redefiniowaniu grona jego odbiorców. Główną ich grupą mają być 
od tego momentu nie tyle poszukujący np. informacji o szkoleniach czy targach 
pracy, ale osoby zainteresowane samym rynkiem pracy, sposobem jego funkcjo-
nowania, relacjami pomiędzy aktorami i instrumentami, które na nim występu-
ją m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, publicyści, studenci 
i naukowcy, urzędnicy związani z instytucjami aktywnymi na rynku pracy. Portal 
ma więc „wspierać wspierających”, czyli publikować treści adresowane nie do osób 
szukających drogi do poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy, ale do instytucji 
publicznych, prywatnych i pozarządowych, które im w tych wysiłkach pomagają – 
szczególnie osobom oddalonym od rynku pracy. Praca portalu polega także m.in. 
na identyfikowaniu najważniejszych, a przy tym słabo opisanych lub wytłumaczo-
nych zjawisk na rynku pracy oraz elementów planowania, wdrażania, realizacji 
i ewaluacji biernych i aktywnych polityk zatrudnienia realizowanych przez admi-
nistrację.

Koncentrując się na działaniach na poziomie systemowym redakcja Rynekpracy.
org zaangażowała się w proces powstawania nowelizacji Ustawy o promocji za-
trudnienia (uczestnictwo w spotkaniach sejmowej Podkomisji ds. Rynku Pracy, 
przygotowywanie listów otwartych do posłów i organizacji pozarządowych itd.). 
Z tego doświadczenia rzeczniczego i lobbystycznego, a przede wszystkim ze spo-
tkań z podobnie myślącymi, aktywnymi organizacjami powstał naturalny sojusz 
z Fundacją Aktywizacja z Warszawy i Fundacją Imago z Wrocławia. Sojusz, który za-
owocował wspólnym wnioskiem projektowym i w końcu uzyskaniem finansowania 
na budowę Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP), realizowanym 
ze środków unijnych w ramach PO KL 5.4.2. Wstępny etap projektu uwzględnia 
identyfikację potrzeb organizacji zainteresowanych wejściem do sieci.

Komentarz:
Zmiana portalu Bezrobocie.org.pl w Rynekpracy.org miała charakter raczej 
ewolucyjny i na poziomie akcentów, a nie podstawowych celów i specyfi-
ki portalu. Od chwili założenia redakcja portalu przyjmowała stanowisko, 
że nie da się pisać o skali i przyczynach bezrobocia oraz metodach jego ogra-
niczania i wspierania osób bez pracy, analizować problematyki braku pracy 

i dyskryminacji na rynku, komentować i promować najlepszych rozwiązań 
wspomnianych problemów bez bardziej holistycznego podejścia, bez zmiesz-
czenia w obiektywie całego rynku pracy (wliczając tu zarówno pracujących, 
jak i biernych zawodowo), zwracając uwagę na jakość kontraktów, faktyczne 
stosowanie regulacji dotyczących zatrudnienia, jak i dotykając kwestii płac, 
nierówności, bezpieczeństwa zatrudnienia, urlopów rodzicielskich, demogra-
fii i składek do NFZ i ZUS/KRUS itd. Warto podkreślić także to, że przy oka-
zji zmian na portalu pojawiło się na nim narzędzie ułatwiające korzystanie 
z Rynekpracy.org osobom niedowidzącym.

Proces zabiegania o korzystne dla trzeciego sektora zapisy w Ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i o zapisy zapewniające 
większą logikę, spójność i efektywność polityki zatrudnienia już bez związku 
z NGO, zwrócił uwagę na problem braku reprezentacji PIRP w Polsce i skutecz-
nego lobbingu na rzecz organizacji pozarządowych współpracujących z urzę-
dami pracy.

Także obecność redaktora portalu Rynekpracy.org w dyskusjach panelowych 
i badaniach fokusowych organizowanych na zlecenie instytucji publicznych 
miała rolę identyfikującą – w szczególności udział w panelu badawczym doty-
czącym relacji pomiędzy urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i PIRP, 
a także panelu o jakości współpracy pomiędzy PUP i NGO. Obszar ten eksplo-
rowało spotkanie sieciujące inicjujące projekt „Sieć PIRP”, jakie miało miejsce 
14 września 2014 r.

W ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” 36 bibliotek publicznych z woje-
wództw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, zrealizowało zaplanowane 
przez siebie projekty grantowe na rzecz lokalnego rynku pracy. Granty – w wyso-
kości do 4400 zł na jeden projekt – były przyznawane przez FISE ze środków prze-
kazanych nam przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteki 
przygotowały szereg różnych pomysłów związanych z rynkiem pracy, z których 
część można wskazać jako dobre praktyki. Podobną identyfikację przeprowadzi-
liśmy w projekcie „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”, 
w którym analogicznie do projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” bibliotekarze zło-
żyli projekty grantowe (grant do 2000 zł na projekt) skierowane do uczestników 
rynku pracy.
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Komentarz: 
Specyfika składanych przez biblioteki projektów grantowych w jednym i dru-
gim projekcie była dość podobna (pomysły się powtarzały). W wielu przypad-
kach odnieśliśmy wrażenie, że biblioteki potrzebują podpowiedzi, co konkret-
nie mogłyby zrobić na rzecz rynku pracy, trudno było im tworzyć pomysły 
od zera. Stąd też, gdybyśmy realizowali podobne projekty w przyszłości, warte 
rozważenia byłoby przygotowanie bibliotekom propozycji różnego typu pro-
jektów, które zostałyby zaadaptowane do warunków lokalnych konkretnej 
biblioteki. Do podobnych wniosków doszła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Dlatego też w trze-
cim projekcie bibliotecznym, o którym mowa niżej, przygotowaliśmy tzw. pro-
jekty modelowe stanowiące zbiór inspiracji, przykładów i wskazówek w zakre-
sie działań, jakie biblioteki mogą podjąć w tematach związanych z rynkiem 
pracy.

W roku 2014 na zaproszenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zre-
alizowaliśmy projekt „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych” w ramach 
III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W zakresie identyfikacji, w ramach projektu 
opracowaliśmy cztery tzw. projekty modelowe, mające stanowić inspirację i zbiór 
praktycznych podpowiedzi dla bibliotekarzy nt. przygotowania i realizacji projek-
tów na rzecz osób dorosłych. Projekty modelowe, obejmujące cztery obszary te-
matyczne: rynek pracy, działalność gospodarczą, godzenie życia zawodowego i ro-
dzinnego oraz edukację ekonomiczną, zostały szczegółowo opisane w publikacji pt. 
„Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych” 
oraz opublikowane na portalu www.labib.pl integrującym środowisko pracowni-
ków bibliotek z całego kraju.

Projekt „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych” w pewnych aspektach 
potoczył się w innym kierunku, niż planowaliśmy. Główną przyczyną było niskie 
zainteresowanie bibliotekarzy podejmowaniem projektów skierowanych do doro-
słych w programie grantowym, który był realizowany przez podmiot inny niż FISE. 
Niskie zainteresowanie było skutkiem specyficznej konstrukcji programu polega-
jącej na tym, że bibliotekarze najpierw składali wnioski grantowe, decydując o ob-
szarze i charakterze swojego projektu, a dopiero potem brali udział w szkoleniach 
FISE, które okazały się najlepszą okazją do przekonania ich do poszerzania oferty 
bibliotecznej o projekty skierowane do dorosłych. Trenerzy FISE w czasie szkoleń 
często spotykali się z komentarzami uczestników ubolewających, że „dopiero te-
raz” wiedzą, jak się zabrać za tego typu projekty i że gdyby wiedzieli wcześniej, 

byliby bardziej skłonni złożyć je w programie grantowym. Jednak nie było możliwe 
przekonanie bibliotekarzy w inny sposób, niż przez edukację opartą na bezpośred-
nim kontakcie z trenerem i szkoleniową pracę na postawach. Nie pomogły działania 
podjęte przez FISE przed programem grantowym: ani cieszące się bardzo dobrymi 
ocenami webinarium, w czasie którego prezentowaliśmy obszar pracy z dorosłymi, 
ani opisy projektów modelowych na portalu bibliotecznym www.labib.pl, zawie-
rające praktyczne przykłady i wskazówki, ani zaproszenie na konsultacje bezpo-
średnie lub on-line. Wskutek tego zabrakło projektów, w których możliwa by była 
identyfikacja dobrych praktyk partycypacji dorosłych mieszkańców w planowaniu 
oferty bibliotecznej.

Komentarz:
Ryzyko niskiego zainteresowania projektami dla dorosłych przewidzieli-
śmy już na etapie przygotowania oferty współpracy z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego (dlatego zaplanowaliśmy szereg w/w działań 
zaradczych, które jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu). Niestety, 
FRSI z pewnych względów nie mogła zmienić konstrukcji programu. Uważamy 
jednak, że choć trudno było wyłonić dobre praktyki w omawianym zakresie, 
to jednak szkolenia dot. pracy z dorosłymi na tyle zainteresowały biblioteka-
rzy, że w ostatnim etapie projektu licznie skorzystali z doradztwa FISE w tych 
tematach. Można przypuszczać, że wsparcie to istotnie wzmocniło ich poten-
cjał organizacyjny i kompetencyjny, a to dało im podstawy do podejmowania 
trudnych wyzwań w przyszłości, w tym realizacji działań na rzecz dorosłych 
i angażowania ich w procesy partycypacyjne.

Bibliotekarze mieli możliwość wykorzystania projektów modelowych choćby 
w przygotowaniu aplikacji do konkursu grantowego w ramach III rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że nie wykorzystywali 
ich zbyt często, ponieważ osoby dorosłe są dla bibliotekarzy najtrudniejszą grupą 
docelową, a przygotowanie aplikacji miało miejsce jeszcze przed realizacją przez 
FISE szkoleń nt. projektów modelowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się 
inne grupy docelowe (dzieci, młodzież, seniorzy), w zakresie których bibliotekarzy 
przygotowywały inne organizacje pozarządowe.

http://www.labib.pl
http://www.labib.pl
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A2. Testowanie

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:

Wszystkie 12 spółdzielni socjalnych, które zostały wyinkubowane przez FISE 
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonuje na rynku poniżej trzech lat, 
pięć z nich w 2014 roku zamknęło pierwszy rok działania. A więc jest to wciąż okres 
początkowy rozwoju biznesów, nie mniej jednak szereg planów, zwłaszcza tych 
bardzo ambitnych już uległo weryfikacji i będące pod naszą opieką podmioty do-
stosowały przedmiot lub zakres działalności do sytuacji na rynku i swoich realnych 
możliwości. W przypadku części problemów przekonujemy się, że rynek subregio-
nu warszawskiego jest bardzo konkurencyjny i bardzo wymagający.

W 2014 roku testowaliśmy założenie o większej efektywności i stabilności funkcjonowa-
nia spółdzielni socjalnych, które powstają jako spółdzielnie osób prawnych. Założenie 
to uwzględniało specyfikę subregionu w jakim działamy – aglomeracji warszawskiej, 
z dynamicznym, dającym dużo szans gospodarczych, ale i bardzo konkurencyjnym ryn-
kiem. Nasze ukierunkowanie przyniosło w większości przypadków pozytywne rezultaty. 
Wyjątek stanowiły te podmioty, w których przedstawiciele osób prawnych przy zaanga-
żowaniu w działalność podmiotów założycielskich nie dedykowali wystarczającej ilości 
czasu, aby działalność spółdzielni rozwijać, co stanowi istotne ograniczenie w tworzeniu 
tego typu podmiotów i jest ważnym czynnikiem wymagającym monitorowania zarówno 
na etapie tworzenia jak i w okresie pierwszych miesięcy działalności podmiotów.

Testowana była również nowa formuła naszego wydawnictwa promującego pod-
mioty ekonomii społecznej tj. albumu „Inw [eS] torzy Społeczni”. Wcześniejsze edy-
cje koncentrowały się na pokazaniu przemawiających historii osobistych osób za-
angażowanych w budowanie i działalność przedsiębiorstw społecznych (PS). Nasze 
kontakty z potencjalnymi odbiorcami PS pokazały, że w większości przypadków 
cele społeczne inicjatyw są czytelne dla odbiorców, mniej jednoznaczne jest w ja-
kim zakresie klienci lub partnerzy mogą współpracować i czy PS zapewni właściwą 
jakość produktów i usług. Zdecydowaliśmy, że edycja, kończąca etap działań OWES 
w latach 2009-2014 składać się będzie z 29 krótkich prezentacji ukierunkowanych 
na przekazanie informacji o PS, możliwych obszarach i formach współpracy, popar-
tych opiniami i referencjami dotychczasowych klientów i partnerów.

Komentarz:
Kompetencje osób tzw. trudnozatrudnialnych ograniczają możliwość tworze-
nia przedsiębiorstw o innowacyjnych profilach działalności, dla wielu osób 
proste prace to dobry, pierwszy krok powrotu lub wejścia na rynek pracy. 
Poważnym utrudnieniem rozwoju podmiotów działających w branżach nie-
wymagających złożonych kompetencji jest nieuczciwa konkurencja i czarny 
rynek.

W tym kontekście niepokojąca jest obserwacja, że samorządy lokalne na-
dal za główne kryterium oceny dostawców przyjmują kryterium ceny. Kilku 
z naszych przedsiębiorców starających się o zlecenia samorządowe zgłaszało, 
że kwoty zawieranych kontraktów ich zdaniem nie pozwalają na legalne za-
trudnienie pracowników z godziwym wynagrodzeniem. Oczywiście nie mamy 
dowodów, że pracownicy są zatrudniani nieuczciwie przy realizacji tego typu 
zleceń, nie mniej jednak sytuacją tego typu kontraktów i możliwością wystą-
pienia tzw. rażąco niskiej ceny powinna znaleźć się w obszarze naszego zainte-
resowania, analizy i komunikacji z samorządami.

Systemowy projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” 
w ramach którego przez ostatnie 4 lata organizowany był Konkurs na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz certyfikacja przedsiębiorstw społecznych 
pn. „Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak [eS] ” w 2014 r., mimo 
wcześniejszych zapowiedzi został przedłużony. Pozwoliło to sfinansować część 
kosztów operacyjnych realizacji Konkursu i certyfikacji ze środków projektowych. 
Tym nie mniej zaczęliśmy przygotowania do zbudowania mechanizmu finanso-
wania tych działań z innych źródeł. Udało nam się pozyskać do współpracy in-
stytucjonalnych partnerów strategicznych, którzy delegowali ekspertów ekono-
micznych do oceny wniosków konkursowych. Były to Fundacja BGK, Spółdzielnia 
Doradców Kredytowych ANG, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
SA. Dzięki współpracy merytorycznej mogliśmy obniżyć koszty operacyjne związa-
ne z wynagrodzeniem i podróżami na wizyty studyjne ekspertów ekonomicznych 
w Konkursie. To rozwiązanie było satysfakcjonujące dla obu stron. Partnerzy reali-
zowali współpracę w ramach swoich strategii CSR, angażując wolontariacko swo-
ich pracowników. Osoby zaangażowane w projekt podkreślały edukacyjny walor 
współpracy oraz poczucie sensu działania i jego wysoką merytoryczną wartość. 
Pozytywne doświadczenia w 2014 r. skłoniły nas do podjęcia współpracy na zasa-
dach wolontariatu ze wszystkimi ekspertami w roku 2015.
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Oprócz współpracy merytorycznej poszukiwaliśmy sposobów na pozyskanie sponso-
rów gotowych współfinansować działania organizacyjne (takie jak organizacja uroczy-
stej gali, zakup statuetek pamiątkowych, podróże na wizyty studyjne ekspertów spo-
łecznych) w Konkursie. Dzięki gościnności Kancelarii Prezydenta RP udało nam się także 
w 2014 r. nadać wyjątkowy charakter gali wręczenia nagród w Konkursie realizując 
ją w Pałacu Prezydenckim. Pozwoliło nam to także oszczędzić środki finansowe i wysiłki 
związane z pozyskaniem sponsorów. Jednak rozwiązanie polegające na tym, że gości 
nas Prezydent RP nie jest możliwe do replikowania co roku, tak więc w kolejnych latach 
stać będziemy przez wyzwaniem poszukiwania i testowania rozwiązań angażujących 
sponsorów gotowych ponieść koszty operacyjne (nie tak eksponowane jak nagrody).

Komentarz:
Pozyskiwanie sponsorów to proces trudny i długotrwały. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o temat nadal mało rozpoznawalny jak ekonomia społeczna. Wiemy z kampa-
nii społecznych prowadzonych w latach 2012 i 2013, że ten obszar naszej ak-
tywności jest wyjątkowo „niewdzięczny marketingowo”. Mimo konsekwent-
nie prowadzonych przez nas działań informacyjnych i edukacyjnych, nadal 
ekonomia społeczna nie jest zagadnieniem, które chętnie jest podejmowane 
przez przedsiębiorców for-profit w ramach ich działalności sponsoringowej 
czy związanej z włączeniem w szerzej zakrojone strategie CSR.

W ramach projektu systemowego „System wzmacniania potencjału i kompetencji 
sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucja-
mi rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” (w skrócie „W sieci dobrych 
połączeń”) planowaliśmy w 2014 roku przetestowanie mechanizmu tworzenia 
lokalnych sieci wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie powiatu. Sieci 
miały być złożone z przedstawicieli instytucji samorządowych (powiatowych 
i gminnych), w tym z urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, a w kolej-
nym kroku rozszerzane na partnerów niepublicznych. Jednak Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej pod wpływem decyzji Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury 
odrzuciło naszą propozycję budowania sieci w 50 powiatach i powróciło do pier-
wotnego zamysłu projektu tj. przeprowadzenia 200 jednodniowych szkoleń dla 
3000 uczestników przedstawicieli instytucji samorządowych (powiatowych i gmin-
nych), w tym z urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, bez udziału sektora 
pozarządowego i ekonomii społecznej. Zmuszeni byliśmy do diametralnej zmiany 
naszych założeń, przygotowania i przetestowania formuły jednodniowego szkole-
nia wprowadzającego nowy standard działania dotyczącego współpracy w zakresie 
ekonomii społecznej, w tym w szczególności wsparcia spółdzielczości socjalnej.

Komentarz:
Ostatecznie uczestnicy pozytywnie ocenili program szkolenia, my ze zmienio-
nej formuły jesteśmy mniej zadowoleni. Jednodniowe szkolenie nie pozwala 
na zbudowanie trwalszych relacji w powiecie, nie mówiąc już o zalążku sieci 
wsparcia. Tego typu działanie pozwala jedynie zainicjować pewne tematy 
i zainspirować do dalszych poszukiwań i współdziałania, nie mamy jednak 
wpływu na trwałość tych działań. Doświadczenia zebrane podczas realizacji 
projektów systemowych wskazują na specyficzne trudności pojawiające się 
we współpracy z instytucjami publicznymi. Wymagają one odpowiednich 
umiejętności współpracy, elastyczności, a niekiedy kompromisu.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską:

Realizacja projektu „Decydujmy razem” pozwoliła nam na przyjrzenie się z bliska 
i ocenę proponowanych modelowych rozwiązań dotyczących wdrażania partycy-
pacji obywatelskiej na poziomie lokalnym. Na koniec projektu dokonaliśmy oceny 
wybranymi przez nas kryteriami wszystkich 108 procesów partycypacyjnych doty-
czących wypracowywania wraz ze społecznościami lokalnymi polityk publicznych. 
Ważnym wnioskiem był również ten dotyczący prowadzenia ewaluacji interwencji 
projektowej. Brak jakościowej oceny prowadzonych działań w trakcie długoletnie-
go projektu i pozostawienie ewaluacji na sam jego koniec poskutkował krytyczną 
oceną podsumowującą bez możliwości implementacji działań naprawczych.

Z inicjatywy FISE w trakcie działań projektowych w 2014 roku przeprowadzono testo-
wanie narzędzia partycypacji w postaci narady obywatelskiej w trakcie konferencji 
Rzeczpospolita Lokalna. Co prawda nie wdrożono narzędzia w całości, jednak samo 
doświadczenie pozwoliło przekonać się organizatorom do wartości korzystania z in-
nowacyjnych metod pracy. Dla nas było to doświadczenie, dzięki któremu obserwo-
waliśmy w działaniu wcześniej opisane przez nas przykłady w Bazie dobrych praktyk.

Komentarz:
Wnioski z oceny interwencji zrealizowanej w „Decydujmy razem” przez na-
szych projektowych partnerów przekuliśmy na działania w rozpoczętym w 2014 
roku projekcie „Konsultacje z zasadami”. Stąd mniejsza skala interwencji bezpo-
średniej (razem siedem samorządów opracowujących wraz ze społecznościami 
lokalnymi zasady dialogu obywatelskiego), przywiązanie do spójnych i całościo-
wych działań obejmujących trwałą politykę dialogu ze społecznością, opartą 
o realne i możliwe do wdrożenia rozwiązania wypracowane w projekcie.
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W ramach planów dotyczących projektu „Konsultacje z zasadami” zakładaliśmy 
na rok 2014 wdrożenie standardów konsultacji społecznych w sześciu samorzą-
dach (w czterech we współpracy z FISE i dwóch we współpracy z naszym partne-
rem w projekcie: Fundacją „Stocznia”). W wyniku prac przygotowawczych i rekru-
tacyjnych liczba ta zwiększyła się do siedmiu samorządów (pięć współpracujących 
z FISE i dwa ze „Stocznią”), a z powodu przesunięć harmonogramowych w realizacji 
projektu i wyborów samorządowych jesienią 2014 r. wdrażanie zostało przesunięte 
na rok 2015.

Komentarz: 
Zmiana, którą chcemy uzyskać poprzez realizację „Konsultacji z zasadami” 
opiera się na założeniu, że poprzez odpowiedni dobór samorządów na potrze-
by wdrożenia wysokich standardów konsultacji społecznych będziemy w sta-
nie oddziaływać na inne samorządy – poszukiwaliśmy więc „championów 
zmian”: wspólnot samorządowych gotowych na szersze otwarcie na dialog 
obywatelski, w których aktywni obywatele, organizacje pozarządowe, urzęd-
nicy i władze samorządowe. Do testowania standardów konsultacji społecz-
nych wybraliśmy więc te miasta, w których dostrzegliśmy największy poten-
cjał wypracowania zasad konsultacji społecznych w oparciu o kontekst lokalny 
i wysokie standardy zawarte w „Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych”: 
Słupsk, Gorzów Wielkopolski, Opole, Tychy i Lublin. Na potrzeby pracy w tych 
samorządach opracowaliśmy i przygotowaliśmy do realizacji cykl seminaryj-
no-warsztatowy polegający na serii równoległych spotkań ze stroną społecz-
ną i urzędem/władzami miast. Uznaliśmy, że wypracowywanie praktycznych 
rozwiązań będzie przeplatało się z równoczesnym przekazywaniem wiedzy 
o standardach i najlepszych praktykach konsultacji społecznych. W fazie 
przygotowawczej i rekrutacyjnej zadbaliśmy również o trwałość wypracowy-
wanych w samorządach rozwiązań – współpracę oparliśmy o założenie, że po-
wstałym regulaminom i procedurom będzie towarzyszył plan konsultacji spo-
łecznych, czyli deklaracja lokalnych władz dotycząca tematów, które zostaną 
poddane pod konsultacje oparte o nowe zasady.

Odnośnie projektu „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych”, testowanie 
przez biblioteki publiczne działań partycypacyjnych związanych z angażowaniem 
mieszkańców w planowanie oferty bibliotecznej w obszarach: rynek pracy, działal-
ność gospodarcza, życie rodzinne i zawodowe oraz edukacja ekonomiczna, okazało 
się niemożliwe. Wyjaśnienie zamieściliśmy w rozdziale A1. Identyfikowanie.

W ramach pierwszego roku realizacji projektu „Warsztat” mieliśmy okazję przete-
stować program tematycznych warsztatów stworzony na podstawie zapotrzebo-
wania zgłoszonego przez uczestników między innymi podczas „Skupu Pomysłów”. 
W ciągu roku odbyło się ponad 230 h spotkań w ramach 23 różnych cykli, m.in. za-
jęcia historyczno-plastyczne dla dzieci „Zrób Sobie Grę”, wyplatanie biżuterii z pa-
pierowej wikliny, warsztaty napraw rowerowych, inauguracja biblioteki sąsiedzkiej, 
warsztaty z poszukiwania pracy, konwersacje językowe, edukacja seksualna, warsz-
taty kulinarne, warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne. W tym czasie mogli-
śmy obserwować, które spotkania cieszą się największym zainteresowaniem, kogo 
przyciąga nasza oferta i które zajęcia mają największe oddziaływanie integrujące.

Komentarz:
Specyfika warszawskiego Śródmieścia – dużo osób starszych oraz mło-
dych wynajmujących mieszkania, brak silnych więzi społecznych, nieufność 
mieszkańców wobec siebie – powodują trudność z lokalnym zakorzenieniem 
„Warsztatu”. W efekcie jesteśmy miejscem, z którego korzystają mieszkańcy 
całej Warszawy w różnym wieku, a nie przede wszystkim nasi sąsiedzi, jak 
wstępnie zakładaliśmy. Mijający rok nauczył nas też, że duże zainteresowanie 
danymi zajęciami (czyli ilość zgłoszeń) nie musi przekładać się na realną fre-
kwencję na zajęciach. Zwłaszcza w przypadku zajęć składających się z kilku 
części frekwencja na kolejnych spotkaniach cyklu była sporym problemem. 
Największym zainteresowaniem spośród proponowanych zajęć cieszyły się 
warsztaty poszukiwania pracy, napraw rowerowych, warsztaty kulinarne 
i różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Także odpowiedzi udzielone w an-
kiecie ewaluacyjnej, którą wypełniali uczestnicy pod koniec roku, wskazują 
na największe zainteresowanie właśnie takimi tematami (przede wszystkim 
rękodzieło). Pozostaje pytanie, czy są to potrzeby ważne dla ogółu mieszkań-
ców Warszawy, czy też „Warsztat” przyciągnął osoby o takich właśnie zainte-
resowaniach.

Z kolei w ramach działania „Niebieska Kamienica” mieliśmy możliwość przetesto-
wania zaproponowanego przez nas modelu współpracy animatora ze wspólnotą 
sąsiedzką przy diagnozowaniu potrzeb lokalnej społeczności i znajdowaniu dla nich 
rozwiązań. Cztery animatorki poszukiwały grup sąsiedzkich potrzebujących wspar-
cia przy wspólnym diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Trzy gru-
py przeszły z nami ten proces od początku do końca: od zebrania grupy, poprzez 
identyfikację wspólnej potrzeby po zaspokojenie jej, sześć grup zainteresowało 
się udziałem w działaniu, ale ostatecznie nie zdecydowało się na podjęcie pracy. 
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Zagadnienia, nad którymi grupy pracowały, to brak dostępu do tanich warzyw 
i owoców w najbliższej okolicy, brak informacji nt. udzielania pierwszej pomocy 
w środowisku osób starszych i potrzeba upamiętnienia historii kamienicy, w której 
uczestnicy zamieszkują.

Komentarz:
Decyzja o udziale w działaniu „Niebieska Kamienica” nie przychodziła war-
szawiakom łatwo – na jaw wychodziło dużo oporów przed wspólnym dzia-
łaniem – tak indywidualnych jak i wewnątrz grup. Dużą część swojego czasu 
animatorki poświęciły na spotkania z grupami, które wstępnie okazywały za-
interesowanie udziałem w projekcie, ale później nie znajdowały w sobie odpo-
wiedniej motywacji, żeby wziąć w nim udział. Czasem obserwowaliśmy wręcz 
wrogość części mieszkańców wobec działań podejmowanych przez jakąś gru-
pę. Ponadto proces dochodzenia do tego, jaka potrzeba jest dla danej grupy 
najważniejsza (i możliwa do zrealizowania w ramach projektu) był w każdej 
grupie inny. Im dłużej grupa współpracowała, tym więcej pojawiało się róż-
nych pomysłów, ale jednocześnie tym większa była szansa na zaangażowanie 
większej liczby mieszkańców w działanie. Np. grupa z Nowego Miasta, która 
początkowo chciała wymyślić coś co ożywi Rynek Nowego Miasta, ostatecz-
nie uznała, że najważniejszą potrzebą mieszkańców jest brak tanich, świeżych 
warzyw i owoców, i stworzyła projekt bazarku warzywnego, który chce zreali-
zować przy wykorzystaniu mechanizmu inicjatywy lokalnej.

Projekt „Klubokawiarnia Obywatelska” pozwolił nam przetestować partycypacyjne 
tworzenie programu spotkań dla seniorów oraz przyjrzeć się efektom zorganizowa-
nia konkursu kulinarnego (dla tej samej grupy wiekowej). Okazało się, że uczestnicy 
bardzo chętnie włączają się we współdecydowanie o tematyce zajęć. W czasie co-
miesięcznych spotkań dyskutowaliśmy nad programem, część uczestników po lek-
kiej zachęcie z naszej strony była gotowa sama organizować różne wydarzenia. 
Około 10 osób aktywnie prowadziło zajęcia, m.in. z rękodzieła, kultury Japonii, kul-
tury Indii i inne. Informacja zwrotna, jaką dostaliśmy w ankietach ewaluacyjnych, 
była bardzo pozytywna – prawie wszyscy uczestnicy wysoko ocenili spotkania 
w ramach projektu i poczuli się zachęceni do większej aktywności. Także uczest-
nicy konkursu kulinarnego wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. 
Warsztaty kulinarne, które były częścią konkursu, okazały się dla wszystkich bar-
dzo miłym wydarzeniem, a publikacja zwycięskich przepisów w książce kucharskiej 
była dla laureatów powodem do radości i dumy.

Komentarz:
O ile seniorzy chętnie opiniowali propozycje zajęć i sami zgłaszali nowe po-
mysły, a nawet prowadzili zajęcia, to spotkania, które miały bezpośrednio 
zwiększyć ich wiedzę na temat aktywności obywatelskiej (np. „Odkryj swój 
potencjał”, zajęcia poświęcone animacji lokalnej czy partycypacji publicznej), 
nie przyciągnęły szerszej publiczności. Najwyraźniej samo hasło robienia cze-
goś dla innych (nawet jeśli chodzi o grupę, której jest się częścią) nie brzmi 
dla seniorów zachęcająco. Jeszcze wiele nam brakuje pod tym względem 
w porównaniu do bardziej rozwiniętych obywatelsko społeczeństw, gdzie 
wolontariat jest wręcz modny. Także jeśli chodzi o konkurs, dochodziły nas 
słuchy, że wiele osób nie miało odwagi przysłać swojego przepisu, oceniając, 
że jest zbyt zwykły. Zdecydowanie więc jest zapotrzebowanie na działania 
wzmacniające seniorów psychicznie, budujące ich poczucie własnej wartości 
i sprawstwa.

W obszarze rynku pracy:

Proces wdrażania zmian na portalu Rynekpracy.org poprzedzony był okresem 
sprawdzania funkcjonowania tegoż wraz z nowymi narzędziami – przede wszyst-
kim instrumentem służącym do prezentacji wykresów. Działania związane z przy-
gotowywaniem wniosku projektowego „Sieć PIRP” oraz pierwsze etapy realizacji 
projektu były natomiast świetną okazją do sprawdzenia wartości i sposobu funk-
cjonowania FISE we współpracy z partnerami przy budowie sieci.

Na początku 2014 roku portal stał się narzędziem pospolitego ruszenia organizacji 
pozarządowych walczących o korzystne dla III sektora – i przede wszystkim dla 
bezrobotnych – zmiany w projekcie nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia. 
W publikacjach zaprezentowane zostały niezbyt budujące obrazki ignorowania 
NGOsów (mimo ich potencjału i łącznej skali działania) w procesie tworzenia po-
lityki zatrudnienia. Rynekpracy.org relacjonował też ostateczne zmiany w Ustawie 
i ich znaczenie dla relacji pomiędzy sektorem pozarządowym i urzędami pracy – 
szczególnie chodziło tu o Program Aktywizacja i Integracja oraz tzw. duże i małe 
kontraktowanie.

W projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” 36 bibliotek publicznych wraz ze swoimi 
filiami (z województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego) testowały za-
planowane przez siebie działania (w formie projektów grantowych) na rzecz rynku 
pracy. Proces ten oznaczał zarówno testowanie samych rozwiązań, jak i bibliotek 
jako podmiotów działających na rzecz rynku pracy.
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Komentarz:
Na podstawie obserwacji postaw i twórczej pracy bibliotek, oceny ich aplikacji 
grantowych i realizacji projektów wnioskujemy, że skuteczność bibliotek jako pod-
miotów działających na rzecz rynku pracy zależy w dużej mierze od ich dojrzałości 
organizacyjnej, oznaczającej otwartość na trudne i nietypowe jak dla bibliotek 
wyzwania oraz potencjał kompetencyjny do ich podjęcia. Część bibliotek zdecy-
dowała się na zadania proste, bezpieczne w realizacji, ale też mało trwałe. Były 
jednak takie, które działania na rzecz rynku pracy wpisały na trwałe w swoją misję 
i wyraziły gotowość do ich kontynuacji niezależnie od wsparcia finansowego.

Odnośnie projektu „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych”, liczyliśmy 
na przetestowanie tzw. projektów modelowych (w obszarach: rynek pracy, dzia-
łalność gospodarcza, życie rodzinne i zawodowe oraz edukacja ekonomiczna). 
Niestety, jak już wspomnieliśmy w rozdziale A1. Identyfikowanie, ze względu 
na specyficzną konstrukcję III rundy Programu Rozwoju Bibliotek, nie mieliśmy do-
statecznej możliwości przekonania bibliotekarzy do podjęcia tego typu projektów 
przed terminem składania wniosków grantowych. Taka możliwość pojawiła się do-
piero w trakcie szkoleń FISE, mających miejsce po zamknięciu aplikacji.

W projekcie „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych” mieliśmy możliwość 
przetestować także nowy model 3-dniowych szkoleń i 3-dniowego doradztwa dla 
bibliotek obejmujących tematykę: rynku pracy, zakładania działalności gospodar-
czej, godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz edukacji ekonomicznej doro-
słych. Przeszkoliliśmy 92 bibliotekarzy z 43 bibliotek. 30 bibliotek skorzystało z do-
radztwa na miejscu w swoich bibliotekach.

Komentarz:
Według raportu cząstkowego z ewaluacji szkoleń, przeprowadzonej na zle-
cenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jakość szkoleń reali-
zowanych przez FISE została oceniona bardzo wysoko. Uczestnicy cenili sobie 
jakość pracy trenerów, formę szkolenia, metody pracy, wiedzę prowadzących 
i tematykę zajęć.

Kontynuowane były prace nad „Nawigatorem Przedsiębiorczości”, w którym FISE 
odpowiada za zawartość merytoryczną. Uczestniczyliśmy w jego testowaniu, zbie-
raniu uwag, propozycji udogodnień, a następnie wprowadzaliśmy poprawki i zmia-
ny zgodnie z potrzebami użytkowników opracowując finalną wersję Nawigatora.

Komentarz:
Ponieważ FISE jest jedynie podwykonawcą dla m.st. Warszawy, mamy ograniczo-
ny wpływ na ostateczny kształt narzędzia, szczególnie w aspekcie wyglądu, za-
proponowanych rozwiązań IT oraz samego wykonania od strony informatycznej. 
Chociaż niektóre elementy Nawigatora wymagają jeszcze dopracowania narzę-
dzie zostało na etapie testowania ocenione bardzo wysoko przez użytkowników.

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 dokumen-
ty, publikacje, spotkania i szkolenia cechowały się najwyższą jakością merytoryczną, 
lecz także dbałością o stronę estetyczną i ekologiczną. Promując nasze publikacje 
i wydarzenia staramy się dotrzeć z informacją o nich do odpowiednich grup odbior-
ców za pomocą trafnie dobranych kanałów i sposobów komunikacji. Dbamy także 
o to, aby tam gdzie to możliwe, monitorować czy i jak odbiorcy naszych działań ko-
rzystają z dostarczonej wiedzy i informacji.

We wrześniu 2014 r. uruchomiliśmy profil FISE na popularnym Facebooku. Zespół 
FISE prowadzi już trzy inne profile poświęcone konkretnym wycinkom naszej działal-
ności. Stwierdziliśmy jednakże, że warto zwiększać widoczność Fundacji jako całości 
i pokazywać szerokie spektrum naszych działań. W związku z tym zawiązała się grupa 
osób, które zaangażowały się w tworzenie profilu oraz zasilanie go treścią. W trakcie 
pierwszych czterech miesięcy działania profil zgromadził ponad 400 fanów, liczba 
ta wciąż rośnie. Na profilu FISE publikowaliśmy informacje o naszych działaniach, 
chwaliliśmy się osiągnięciami oraz publikowaliśmy wiadomości z innych naszych pro-
fili, aby zwiększać ich widoczność i ujawniać ich powiązanie z FISE.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:

Portal Ekonomiaspoleczna.pl zamieścił w 2014 roku ok. 150 publikacji, które 
promowały i upowszechniały działania w sektorze ekonomii społecznej w Polsce 
i na świecie. Teksty te to analizy przypadków, przekrojowe raporty, reportaże 
popularyzujące najnowsze zjawiska. Portal patronował kilkunastu wydarzeniom 
w sektorze (targom przedsiębiorstw społecznych, seminariom, konkursom, konfe-
rencjom), które miały miejsce w całej Polsce. Portal działa również poprzez strony 
na Facebooku oraz Tweeterze – gdzie zamieszcza informacje trafiając w ten sposób 
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do różnych grup odbiorców: FB – młodych, dynamicznych osób, które sieciują się 
w Internecie; Tweeter – do osób, które cenią sobie szybką informację i bez trudu 
posługują się nowymi technologiami, są otwarte na innowacje. Portal zanotował 
prawie 10% wzrost zainteresowania w stosunku do roku 2013 (mierzony liczbą 
sesji: 327 949; użytkowników: 229 647; odsłon: 615 738). Wzrosła liczba subskry-
bentów newslettera (do ok. 7 tys.). Portal stale jest źródłem materiałów dla innych 
mediów tego typu, nawiązane zostały relacje z portalami zajmującymi się podobną 
tematyką: JAK, Watchdogpfron.pl. Część publikacji na portalu była inspirowana 
materiałami zamieszczanymi w mediach zagranicznych, choć te działania trzeba 
będzie zintensyfikować, by przyniosły pożądany efekt.

Komentarz:
W roku 2014, mimo poszerzania tematyki portalu, zwiększania jego zasięgu 
oraz dalszej obecności w mediach, nie udało się znacząco wyjść poza krąg 
stałych odbiorców. Ze względu na brak mocy przerobowych, nie został uru-
chomiony blog z treściami dotyczącymi ekonomii społecznej. Nie doszła 
również do skutku współpraca z partnerami z Europy Środkowej, choć ak-
tywnie korzystaliśmy z materiałów w ramach międzynarodowej sieci Social 
Entrepreneurship Network.

W 2014 r. odbyła się także czwarta edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku. Stało się tradycją, że do Konkursu wpływa około 30-40 zgłoszeń 
i tak też się stało w tym roku. Jednakże rekord padł przy wyłanianiu finalistów – 
było ich aż 22. Silny efekt upowszechniania wiedzy o Konkursie i w ogóle przed-
siębiorczości społecznej dał fakt zorganizowania gali kończącej Konkurs w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. W odniesieniu do przedsiębiorstw społecznych wy-
różnionych certyfikatem Znak [eS] nieustannie promowaliśmy ich ofertę poszuku-
jąc potencjalnych partnerów biznesowych i CSR-owych dla wyróżnionych przez nas 
przedsiębiorców.

Komentarz:
Praca związana z promowaniem przedsiębiorczości społecznej oraz nawiązy-
waniem relacji z biznesem for-profit wymaga nieustannego zaangażowania 
i konsekwencji. Wzrasta, choć powoli, zainteresowanie i ciekawość Polaków 
przedsiębiorczością społeczną i pozytywne nastawienie do współpracy.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej upowszechnianie realizowane 
było przede wszystkim przez przygotowanie publikacji „Inw [eS] torzy Społeczni” 
oraz promowanie portalu www.wybieram.es. Do pracowników Ośrodka trafiają 
pytania o potencjalnych, profesjonalnych dostawców usług i produktów ekono-
mii społecznej, udzielając odpowiedzi zainteresowanym klientom odwołujemy 
ich do informacji zawartych na www.wybieram.es oraz portalu www.ekonomia-
spoleczna.pl

Komentarz:
Cieszy nas fakt, że traktowani jesteśmy jako źródło wiedzy i rekomendacji 
co do potencjalnych dostawców będących podmiotami ekonomii społecznej 
i zdarza się coraz częściej, że dzwonią do nas klienci, zarówno przedstawiciele 
administracji jak i klienci biznesowi pytając o dostawców. Upowszechnianie 
wiedzy o profesjonalnie działających podmiotach ekonomii społecznej, udzie-
lanie rekomendacji, tam gdzie mamy sami dobre doświadczenia ze współpra-
cy jest tym ważniejsze, że jedną z przeszkód w rozwoju ekonomii społecznej 
jest stereotypowe traktowanie PS jako niepewnego dostawcę, nierzetelnego 
kontrahenta.

Weryfikacji uległy nasze plany związane z uruchomieniem Klastra tj. dzia-
łalności pośrednictwa w zakresie produktów i usług oferowanych przez PS. 
Działanie jako mediator/integrator pomiędzy klientem a dostawcą/dostaw-
cami jest czasochłonne, zarazem cena jaką jest gotowy za produkt zapłacić 
klient nie pozwala na pokrycie dodatkowych kosztów naszego działania, 
zarazem nie posiadamy zasobów osobowych, które pozwoliłyby realizować 
takie wsparcie bezpłatnie. Wydaje się, bardziej prawdopodobne realizowanie 
tego typu usługi w ramach działań projektowych, gdzie bezpłatnie udostępnia 
się informacje na temat ofert oraz świadczy usługi ułatwiające nawiązanie 
współpracy między potencjalnymi kontrahentami. Przykładem takiego dzia-
łania jest sieć BBSEN w Wielkiej Brytanii, oferująca usługi sieciowania kon-
trahentów, finansowana z zasobów Lottery Fund i innych źródeł publicznych.

W ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spół-
dzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy 
oraz pomocy i integracji społecznej” przygotowaliśmy podręcznik dla samorzą-
dowców zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej do roz-
wiązywania problemów społecznych w swoich gminach i powiatach, prezentujący 
nowy standard współpracy międzyinstytucjonalnej w tym zakresie. Podręcznik 
upowszechnialiśmy w trakcie szkoleń w 75 powiatach dla 1074 uczestników, a także 

http://www.wybiera.es
http://www.wybieram.es
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
http://www.ekonomiaspoleczna.pl
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na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. Ponadto w ramach cyklu 10 publikacji 
w temacie możliwości wykorzystania przez samorząd przedsiębiorstw społecznych 
w celu realizacji zadań publicznych wydaliśmy pierwsze 3 publikacje, które roze-
słaliśmy (ze względu na ograniczony nakład – po 1000 egz. każda) do wybranych 
samorządów i instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

W ramach SKES zaangażowani byliśmy w organizację i przygotowanie merytorycz-
ne konferencji Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2014, która jest naj-
większym tego typu wydarzeniem w Polsce i najlepszą okazją, by zetknąć opinię 
publiczną z tematem ekonomii społecznej. Ogólnym tematem konferencji było za-
trudnienie i praca w przedsiębiorstwach społecznych. W konferencji wzięło udział 
około 400 osób. Ponadto SKES współorganizowała krakowski Międzynarodowy 
Kongres Psychiatrii Środowiskowej, gdzie odpowiedzialna była za sesję dotyczącą 
obecności osób chorujących psychicznie na rynku pracy.

Komentarz: 
Biorąc pod uwagę potencjał SKES działania w dziedzinie upowszechniania 
ekonomii społecznej w roku 2014 należy uznać za niewystarczające. Pod ko-
niec roku podjęto dyskusję na temat przyszłości SKES, gdzie padały m.in. ar-
gumenty dotyczące większej aktywności na polu informowania o problemach 
i wyzwaniach, ale także możliwościach ekonomii społecznej w Polsce.

FISE odpowiedzialna była za prowadzenie strony internetowej projektu „Social 
Entrepreneurship Network”, na której publikowane były wszystkie omawiane 
i współprodukowane w ramach projektu materiały, a także informacje z całej 
Europy dotyczące ekonomii społecznej i działań administracji publicznej mających 
na celu rozwój ekonomii społecznej. Strona prowadzona była w języku angielskim.

Komentarz:
Strona socialeconomy.pl może w przyszłości stać się platformą informacyjną 
na temat stanu rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych krajach UE. 
Niezbędne do tego będą jednak środki finansowe oraz umiejętne poszukiwa-
nie partnerów zagranicznych. Niemniej już teraz strona ta to kopalnia wiedzy 
o politykach publicznych w obszarze ekonomii społecznej w Europie.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską:

W projekcie „Decydujmy Razem” zakończonym w czerwcu 2014 r. nie byliśmy od-
powiedzialni bezpośrednio za upowszechnianie wyników naszej pracy – rolę tę peł-
nił jeden z partnerów projektu. Braliśmy jednak aktywny udział w działaniach upo-
wszechniających: m.in.: Rzeczpospolitej Lokalnej i konferencji podsumowującej 
projekt. Nasze wysiłki skupiały się szczególnie na podsumowaniu prac związanych 
z elektroniczną Bazą dobrych praktyk partycypacji i przystępnym opracowaniu 
zgromadzonych tam zasobów dla użytkowników. Wydaliśmy trzy publikacje pod-
sumowujące: „W 60 praktyk dookoła partycypacji”, „Partycypacja publiczna krok 
po kroku. Antologia tekstów” oraz „Zeszyt partycypacji 1-2/2014: angażowanie 
społeczności, zarządzanie partycypacyjne”. Pierwsza jest przeglądem zidentyfiko-
wanych i opracowanych dobrych praktyk. Druga jest praktycznym przewodnikiem 
dla osób wdrażających procesy partycypacyjne. „Zeszyt partycypacji” jest wyni-
kiem naszych działań upowszechniających realizowanych przy okazji organizo-
wanych przez naszych partnerów zagranicznych wyjazdów studyjnych do miejsc 
wytypowanych z udziałem FISE na podstawie naszych wskazań wybranych z Bazy 
dobrych praktyk partycypacji. W 2014 roku wzięliśmy udział w drugim takim wy-
jeździe zorganizowanym dla samorządowców biorących udział w projekcie. Na tej 
podstawie zorganizowaliśmy drugie seminarium podsumowujące wyjazd studyjny. 
Jego wyniki zostały zawarte w „Zeszycie partycypacji”.

Szczególnie ważnym dla nas wydawnictwem był w roku 2014 „Kanon Lokalnych 
Konsultacji Społecznych” – przekrojowa publikacja dotycząca standardów wdraża-
nia tego narzędzia w samorządach. Jest to wynik pracy grupy ekspertów i prakty-
ków wywodzących się z różnorodnych środowisk: samorządowców, akademików, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, resortów centralnych i związków samo-
rządowych. „Kanon” został zarekomendowany samorządom przez Zgromadzenie 
Ogólne Związku Miast Polskich.

Z innych działań nakierowanych na upowszechnianie dobrych praktyk partycypacji 
zrealizowaliśmy trzy filmy animowane dotyczące ważnych z naszego doświadcze-
nia zagadnień: standardów konsultacji społecznych, zarządzania partycypacyjnego 
w gminie oraz standardów budżetu partycypacyjnego. Filmy te wzbogaciły Bazę 
dobrych praktyk partycypacji.

W ramach promowania innowacyjnych narzędzi partycypacji obywatelskiej 
za rekomendacją FISE organizowana przez naszych projektowych partnerów 
Rzeczpospolita Lokalna (konferencja dla 150 osób) została przeprowadzona me-
todą narady obywatelskiej, na której opracowywano rekomendacje do systemu 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
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wsparcia partycypacji obywatelskiej. W trakcie tego wydarzenia nastąpiła rów-
nież premiera wydanej przez FISE na przełomie 2013 i 2014 r. gry komputerowej 
„PARTY-tura – partycypacja w turach” – wymyślonego i wydanego przez nas narzę-
dzia upowszechniania partycypacji.

Komentarz:
Know-how partycypacji obywatelskiej wraz z narzędziami opracowanymi przez 
FISE w trakcie projektu „Decydujmy razem” (elektroniczna baza dobrych prak-
tyk wraz z rozbudowaną skrzynką z narzędziami partycypacji, wyróżniające 
się formą i przystępnością prezentowanych treści publikacji, gra komputero-
wa, filmy animowane) były i są bardzo dobrze przyjmowane przez praktyków 
partycypacji obywatelskiej. Otrzymujemy informacje o tym, że są wykorzysty-
wane w praktyce w trakcie szkoleń i warsztatów. Służą również jako postawa 
merytoryczna do rozważań zarówno teoretycznych w obszarze standardów 
partycypacji jak i praktycznych – tych dotyczących rekomendacji najlepszych 
praktyk partycypacji. Szczególnie dobrze odebrane są filmy dokumentalne, 
zwłaszcza „Nic o nas bez nas – strategia estetyzacji Olsztyna” i „Tam, gdzie 
powstają przedszkola”. Animacja „Standardy budżetów partycypacyjnych” 
pomyślana jako ilustracja do publikacji Fundacji „Stocznia” o tym samym 
tytule (FISE uczestniczyła w pracach nad tymi standardami w roku 2013) cie-
szyła się bardzo dużą popularnością w intrenecie. O popularności „Kanonu 
Lokalnych Konsultacji Społecznych” jako punkcie wyjścia do tworzenia prawa 
miejscowego dotyczącego konsultacji społecznych świadczy wykorzystywanie 
go przez samorządy tworzące regulaminy konsultacji.

Działania w projekcie „Konsultacje z zasadami” jako swoista kontynuacja doświad-
czeń FISE z projektu „Decydujmy razem” są również upowszechnianiem wyprodu-
kowanej wiedzy. Stąd przygotowując prace w samorządach nad regulaminami i pro-
cedurami konsultacji społecznych wykorzystywaliśmy materiały opracowane przez 
nas wcześniej. Zdecydowaliśmy również o kontynuacji serii „Zeszyty partycypacji” 
i przygotowaliśmy numer 3/2015 dotyczący zagadnień konsultacji społecznych.

Komentarz:
Cieszy nas możliwość wykorzystywania materiałów upowszechniających 
wiedzę o partycypacji obywatelskiej przygotowanych w działaniach wcze-
śniejszych i konsekwentnej realizacji działań upowszechniających o spójny, 
cały czas poszerzany kanon wiedzy. Chcemy również, aby partycypacja jako 

jeden z głównych obszarów działalności FISE wyrabiała fundacji partycypa-
cyjną markę, czemu służyć ma chociażby tworzenie własnej serii wydawniczej 
dotyczącej najważniejszych z naszego punktu widzenia zagadnień, które wią-
żą się bezpośrednio z naszymi działaniami. Tak jak w pozostałych obszarach 
tematycznych FISE posiada silną pozycję ekspercką, również dzięki tworzeniu 
najważniejszych serwisów internetowych, weszliśmy w 2014 roku w partner-
stwo z Fundacją „Stocznia”, którego istotą jest połączenie naszej Bazy do-
brych praktyk partycypacji z najważniejszym obecnie portalem dotyczącym 
partycypacji: www.partycypacjaobywatelska.pl. Chcemy wspólnie rozwijać 
posiadane zasoby.

Odnośnie projektu „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych”, plan doty-
czący upowszechniania dobrych praktyk z zakresu angażowania społeczności lo-
kalnej w proces planowania oferty bibliotek publicznych w obszarach: rynek pracy, 
działalność gospodarcza, życie rodzinne i zawodowe oraz edukacja ekonomiczna, 
nie został zrealizowany. Wyjaśnienie zamieściliśmy w rozdziale A1. Identyfikowanie.

Nasze działania w „Warsztacie” ściśle wiążą się z naszą obecnością w internecie – 
poprzez prowadzenie bloga: www.warsztatwarszawski.blogspot.com oraz profilu 
„Warsztatu” na portalu Facebook.com. Od stycznia do grudnia 2014 r. opublikowa-
liśmy ponad 130 wpisów na blogu, a średnia ilość wyświetleń miesięcznie wzrosła 
z 1000 do 4000. Z kolei na Facebooku zanotowaliśmy przyrost liczby fanów prawie 
o 100% – z ok. 1100 na początku 2014 r. do około 2100 w lutym 2015 r., a miesięcz-
nie notujemy średnio 10 000 odsłon.

Komentarz: 
Doświadczenie prowadzenie profilu portalu Ekonomiaspoleczna.pl 
na Facebook.com dało nam wiedzę o tym jak należy prowadzić działania 
w internecie, aby zwiększać liczbę fanów i odbiorców publikowanych treści. 
Zachęciły nas także do stworzenia profilu FISE na Facebooku, co jest szansą 
na zmniejszenie dystansu między naszą organizacją a jej interesariuszami oraz 
poszerzenie działań upowszechniających nasze osiągnięcia.

Organizując w ramach projektu „Klubokawiarnia Obywatelska – aktywizacja war-
szawskich seniorów” konkurs kulinarny „Warszawskie Historie Kuchenne” stawia-
liśmy sobie trzy cele: wydobycie na światło dzienne wspaniałych przepisów funk-
cjonujących do tej pory w obiegu rodzinnym, dowartościowanie seniorów poprzez 
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pokazanie im, że ich umiejętności kulinarne mogą być powodem do dumy oraz 
polepszenie społecznego wizerunku osób starszych – pokazanie ich jako osób ak-
tywnych, kreatywnych i ciepłych. W ramach konkursu wydaliśmy książkę kuchar-
ską „Warszawskie Historie Kuchenne” – w wersji papierowej (500 sztuk książek 
w twardej oprawie) oraz elektronicznej (pdf) – zawierającą 32 nagrodzone przepisy 
wraz ze zdjęciami autorów oraz krótkimi anegdotkami związanymi z ich powsta-
niem. Książkę w wersji papierowej dystrybuowaliśmy w „Warsztacie” (była dostęp-
na bezpłatnie), poprzez partnerów i patronów projektu (Kukbuk, JemRadio, Okno 
na Warszawę, Kuchnia+, Warsaw Slow Design) i zainteresowane nim media (m.in. 
Gazeta Stołeczna, blogi kulinarne i inne). Natomiast wersję pdf można było prze-
czytać na stronie www.warsztatwarszawski.blogspot.com lub pobrać na swój kom-
puter (odnotowaliśmy ponad 500 pobrań). Publikacja wywołała żywy oddźwięk 
w mediach – gościliśmy w programie CookNews w Kuchnia+ http://www.kuchnia-
plus.pl/program/wideo/programy/cook-news-odc-41_1463.html, w Dzień Dobry 
TVN http://dziendobry.tvn.pl/wideo, 2064,n/najlepsza-na-swiecie-szarlotka-bab-
ci-zosi, 155607.html, w programie Pytanie na Śniadanie http://pytanienasniadanie.
tvp.pl/18632135/dieta-dla-seniora, w audycjach w Radiu PR24, Radiu Kampus 
i Radiu Plus, a także w informacjach Radia Eska. Bardzo pozytywne recenzje książki 
ukazały się na blogach Smakocie i Łakołyki http://www.smakocie.com/2015/01/
warszawskie-historie-kuchenne-ksiazka.html i 356 Dni Dookoła Kuchni http://w-
-zielonej-kuchni.blogspot.com/2015/01/warszawskie-historie-kuchenne-recenzja.
html. Zainteresowanie mediów tym tematem przyczyniło się do wzmocnienia efek-
tu naszych działań, a szczególnie do zmiany – oczywiście w takim zakresie, w jakim 
jest to możliwe – wizerunku osób starszych.

W obszarze rynku pracy:

Portal Rynekpracy.org promował uznane przez ekspertów za racjonalne i użytecz-
ne – elementy reformy urzędów pracy poprzez zarówno publikacje i wystąpienia 
medialne, jak i własne zaangażowanie w organizowanie spotkań (m.in. cokwar-
talnego współudziału przy konferencji „Monitor Rynku Pracy” przygotowywa-
nej przez firmę Randstad), debat w ramach OSES czy spotkania sieciującego re-
alizowanego przy projekcie „Sieć PIRP”. Wśród nich warto wyróżnić szczególnie 
Program Aktywizacja i Integracja (PAiI) oraz tzw. małe kontraktowanie (art. 61b 
Ustawy o promocji zatrudnienia) – oba te instrumenty Powiatowe Urzędy Pracy 
(PUP) mogą realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi, do czego 
zachęcały publikacje na portalu i wystąpienia przedstawicieli Fundacji. Narzędzia 
te zostały dokładnie opisane na portalu.

Zarówno wyżej wymienione rozwiązania, jak i wszelkie inne korzystne zmiany 
polityki zatrudnienia były upowszechniane i promowane także poprzez fanpage 
portalu założony w pierwszej połowie 2014 roku na Facebooku. Portal i fanpage 
podejmowały misję edukacyjną, zajmując się jednocześnie promocją budowanej 
sieci PIRP. Ruszyły także prace przy tworzeniu dodatkowych narzędzi komunikacyj-
no-konsultacyjnych dla PIRP: forum internetowego, narzędzia do zbierania opinii, 
mapy pokazującej pejzaż sektora PIRP w Polsce i specyfikę działania każdej z or-
ganizacji. Portal zaczął też gromadzić wiedzę na temat PIRP i opublikował m.in. 
analizę zbierającą wszelkie dostępne źródła informacji o tym profilu działalności 
organizacji pozarządowych, których liczbę różne źródła szacują na od kilku setek 
do nawet 10 tysięcy.

Zgodnie z planami na rok 2014, projekt budowy Sieci PIRP pozwolił na przygotowa-
nie spotkania organizacji działających na obszarze aktywizacji zawodowej i szeroko 
pojętego rynku pracy – jak wspomniano wcześniej miało ono miejsce w Warszawie 
we wrześniu 2014 r. i zgromadziło ok. 80 osób reprezentujących blisko 50 organi-
zacji, w tym kilka urzędów pracy zainteresowanych tworzoną przez FISE i naszych 
partnerów Siecią. Spotkanie pozwoliło na nawiązanie kontaktu z aktywnymi i szu-
kającymi wartościowego sojuszu organizacjami oraz zainicjowanie prac przy kon-
stytuowaniu zasad porządkujących pracę Sieci.

Łącznie w 2014 roku na portalu ukazało się ponad 40 publikacji merytorycznych, 
a na fanpage’u ok. 50 krótszych i 150 dłuższych wpisów. Trudno ocenić wpływ 
zmian adresu portalu oraz korekty jego grupy docelowej na jego oglądalność – 
na skutek zmian technicznych i kłopotów konfiguracyjnych od połowy stycznia 
do połowy maja 2014 roku (czyli z okresu 5 z 12 miesięcy roku) brakuje danych 
na temat liczby użytkowników, odsłon i sesji. W drugim półroczu portal osiągnął 
59,3 tys. sesji, pojawiło się na nim 47,7 tys. użytkowników, którzy dokonali 86,6 tys. 
odsłon, co oznaczało ok. 20% spadek ruchu na portalu (w II połowie 2013 roku ruch 
na portalu Bezrobocie.org.pl wyglądał następująco: 72,5 tys. sesji, 58,6 tys. użyt-
kowników i 123,7 tys. odsłon). Wynikało to po pierwsze ze zmiany adresu strony, 
po drugie – z modyfikacji grupy docelowej (rezygnacja z generujących największy 
ruch ogłoszeń o szkoleniach), a po trzecie z korzystania w praktyce wyłącznie z dar-
mowych form promocji portalu (utrzymanie użytkowników jest przy braku działań 
promocyjnych wyzwaniem). Jednak do ruchu na portalu doliczyć trzeba użytkow-
ników fanpage’a Rynekpracy.org na Facebook – tygodniowa liczba odsłon infor-
macji publikowanych na tym fanpage’u w drugiej połowie 2014 roku przekraczała 
już 1000, a liczba polubień fanpage’a sięgnęła 500.
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Komentarz:
Dowodem na opiniotwórczość i oddziaływanie portalu jest rosnąca obecność 
medialna redaktora Rynekpracy.org, który w 2014 roku zabierał głos na te-
mat polskiego rynku pracy przeszło 10 razy w różnych stacjach telewizyjnych 
i przeszło 25 razy w różnych rozgłośniach radiowych oraz udzielił przynajmniej 
dziesięć komentarzy do prasy. Najważniejsze wystąpienia zostały odnotowane 
na portalu w dziale „Zdaniem naszych ekspertów”, gdzie znaleźć można także 
dowody obecności medialnej innych ekspertów i przedstawicieli Fundacji.

W roku 2014 kontynuowaliśmy upowszechnianie serwisu praca-enter.pl skiero-
wanego do osób poszukujących pracy i planujących ścieżkę zawodową, będącego 
rezultatem projektów „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pra-
cy” oraz „RozPRACUJ to z biblioteką” poprzez następujące działania:

> dystrybucję drukowanej i elektronicznej wersji „Przewodnika metodycz-
nego po serwisie praca-enter.pl” i ulotek do ponad 300 powiatowych 
urzędów pracy w Polsce,

> zawarcie serwisu w materiałach i rekomendacjach dla ok. 60 bibliotek 
(ponad 200 bibliotekarzy) uczestniczących w projektach „RozPRACUJ 
to z biblioteką” i „Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych” w celu 
polecania serwisu osobom z grupy docelowej oraz prowadzenia działań 
w obszarze rynku pracy przy jego wykorzystaniu,

> rekomendowanie serwisu w trakcie szkoleń prowadzonych przez FISE, 
związanych z rynkiem pracy, np. Spadochron,

> współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie 
promocji serwisu w projekcie FRSI „Link do przyszłości”, polegającym na orga-
nizacji w placówkach bibliotecznych i szkolnych spotkań młodzieży z przedsta-
wicielami zawodów rozwojowych (liczba uczestników: ok. 10 000 uczniów),

> kampania linków sponsorowanych (AdWords) promująca serwis na porta-
lach związanych z google.

Komentarz:
Jak wykazują statystki google, serwis praca-enter.pl cieszy się rosnącym zain-
teresowaniem internautów. Na dzień 28.05.2015 r. serwis zanotował ponad 
67 000 odsłon miesięcznie (za ostatnie 30 dni), na dzień 31.12.2014 r.: 45 000 

odsłon, na dzień 31.05.2014 (a więc rok wcześniej) 35 000 odsłon. Planując 
projekt, założyliśmy wskaźnik 40 000 odsłon miesięcznie w przynajmniej jed-
nym miesiącu trwania projektu. Od lipca 2013 r. serwis odwiedziło 322 000 
użytkowników. Do tej pory spływają ankiety ewaluacyjne od internautów, 
którzy skorzystali z zamieszczonego w serwisie narzędzia badania preferencji 
zawodowych „Twój potencjał”. Ankiety w zdecydowanej większości przypad-
ków wyrażają pozytywne oceny. Wyniki te uważamy za satysfakcjonujące. 
Uważamy, że utrzymanie serwisu należy kontynuować.

Zrealizowaliśmy także założenia związane z upowszechnianiem dobrych praktyk 
w zakresie projektów bibliotek na rzecz rynku pracy. W 2014 roku wydaliśmy na-
stępujące publikacje:

> „Biblioteka na rynku pracy. Przykłady, porady i inspiracje na bazie projektu 
Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” – mającą 
na celu zainspirowanie i zachęcenie bibliotek spoza tego projektu do reali-
zacji działań na rzecz rynku pracy, przekazanie im know-how, a także uka-
zanie innym instytucjom (np. PUP-om, samorządom), jak biblioteka może 
wspierać wdrażanie lokalnej polityki rynku pracy; publikację tę rozesłali-
śmy do ok. 400 instytucji, w tym wszystkich wojewódzkich i powiatowych 
urzędów pracy.

> „Praca, rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla 
dorosłych” – promującą cztery tzw. projekty modelowe mające stanowić 
inspirację i zbiór praktycznych podpowiedzi dla bibliotekarzy nt. przygo-
towania i realizacji projektów na rzecz osób dorosłych w obszarach: rynek 
pracy, działalność gospodarcza, godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
oraz edukacja ekonomiczna. Publikacja została przekazana uczestnikom 
szkoleń w ramach projektu. Jest także dostępna na bibliotecznym portalu 
www.labib.pl (w miejscach promujących poszczególne projekty modelo-
we) oraz portalu Rynekpracy.org, na którym zamieściliśmy szereg innych 
materiałów stanowiących produkty trzech projektów FISE w obszarze bi-
bliotek i rynku pracy.

Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu innowacyjnego przez m.st. Warszawa 
przesunięciu uległy działania upowszechniające Nawigator Przedsiębiorczości. 
Będą one realizowane w roku 2015. W minionym roku prace nad narzędziem pole-
gały głównie na jego testowaniu co zostało opisane wyżej.

http://praca-enter.pl
http://praca-enter.pl
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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 spo-
łecznej i partycypacji publicznej, jak również biorąc czynny udział w konsultacjach do-
kumentów i strategii przygotowywanych przez instytucje odpowiedzialne za obszary 
tematyczne, którymi zajmujemy się w swojej działalności.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:

W tym wymiarze szczególnie istotna jest działalność portalu Ekonomiaspoleczna.
pl, gdzie między innymi publikowane były teksty analityczne, dotyczące zmian 
ustawodawstwa (zmian dotyczących klauzul społecznych w zamówieniach pu-
blicznych, zmian w ustawach: o rozwoju lokalnym zarządzanym przez społeczność, 
o odnawialnych źródłach energii).

Ponadto w ramach działania w obszarze włączania do polityki publicznej zespół 
ośrodka wsparcia ekonomii społecznej był zaangażowany w kolejnych etapach po-
wstawania koncepcji Standardów Akredytacji AKSES (czyli akredytacji ośrodków 
wsparcia ekonomii społecznej), byliśmy zapytywani o nasze doświadczenia i pro-
pozycję zapisów do standardów regulujących proces wsparcia inicjatyw ekonomii 
społecznej oraz proces udzielania wsparcia finansowego. Kilkakrotnie zgłaszaliśmy 
nasze uwagi do Zespołu Akredytacyjnego przy Departamencie Pożytku Publicznego 
MPiPS w zakresie zapisów standardów, które były niejednoznaczne, a więc trudne 
do oceny z perspektywy organizacji prowadzących OWES, czy są możliwe do reali-
zacji.

W związku ze zmianą roli regionów w zakresie wspierania ekonomii społecznej ro-
śnie znaczenie współpracy OWES FISE z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. 
Podobnie jak w przypadku systemu akredytacji, pracownicy OWES FISE uczestni-
czyli w konsultowaniu szeregu zagadnień związanych z nową perspektywą finan-
sowania i nowymi planami działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
na Mazowszu.

W drugim kwartale 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Społecznym 
Rzecznika Praw Obywatelskich, przedmiotem tej współpracy jest promowanie 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawicielka FISE 

wspierała doradczo przedstawicieli ww. Zespołu w zakresie działalności na rzecz 
inicjowania powstawania spółdzielni socjalnych z udziałem samorządu lokalne-
go, zatrudniających osoby niepełnosprawne. Poprawa sytuacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną należy do jednego z priorytetów działalności Rzecznika. 
Współpraca z RPO miała również swój praktyczny wymiar w postaci zlecenia dwóm 
przedsiębiorstwom społecznym będącym pod opieką FISE zadań związanych z or-
ganizacją i obsługą konferencyjną RPO.

W czwartym kwartale 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 
do FISE zaproszenie do udziału w dialogu na temat możliwych rozwiązań skierowa-
nych do osób dorosłych z niskimi kwalifikacjami podstawowymi (czytanie ze zrozu-
mieniem, umiejętności numeryczne, wykorzystanie narzędzi IT do rozwiązywania 
problemów), które pozostają bez zatrudnienia i nie korzystają z żadnej z dostępnych 
form uzupełnienia lub rozwoju kompetencji. Przedstawicielka FISE uczestniczyła 
w konferencji „Moc w regionach” dotyczących wyzwań stojących przed systemem 
edukacji w okresie nowej perspektywy finansowania, gdzie przedstawiła możliwo-
ści jakie daje ekonomia społeczna w działaniach na rzecz ww. osób. Zaproszenie 
wynika z rozpoznania przez MEN konieczności budowania powiązań międzyresor-
towych oraz synergii działań zmierzających do poprawy sytuacji zatrudnieniowej 
osób o niskich kompetencjach podstawowych.

Komentarz:
Sektor ekonomii społecznej jest naturalnym adresatem pytań o rozwiązania 
w obszarze zatrudnieniowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, nasz udział w powyższym dialogu jest ważny z perspektywy wskazy-
wania możliwych rozwiązań, ale również racjonalizowania oczekiwań wobec 
ekonomii społecznej, w zakresie możliwości wpływania na poprawę sytuacji 
osób bezrobotnych z niskimi kompetencjami. Nie jest tak, że wszystkie osoby 
dorosłe, które „wypadły” z systemu edukacyjnego lub nawet ukończyły tzw. 
edukację inicjalną, ale nie nabyły kompetencji pozwalających na znalezie-
nie zatrudnienia, mogą zostać zaopiekowane przez system wsparcia ekono-
mii społecznej. Cieszy nas zaproszenie do dialogu, ale musimy jasno mówić, 
że rozwiązaniem nie jest np. likwidacja szkół dla dorosłych i oddanie benefi-
cjenta do OWES.

FISE i SKES w 2014 roku wzięły udział w działaniu interwencyjnym, lobbingowym 
na rzecz utrzymania Intergurpy ds. ekonomii społecznej w Parlamencie Europejskim. 
Ponadto delegatka SKES zasiadała w Komitecie Akredytacyjnym Systemu Wsparcia 
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oraz Komitecie Monitorującym PO KL. Dwójka przedstawicieli SKES było również 
członkami Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej 
przy Prezesie Rady Ministrów. Pod koniec roku SKES popierał osoby na członków 
Komitetu Monitorującego PO WER.

Komentarz:
Biorąc pod uwagę potencjał SKES oraz jego wcześniejsze doświadczenia, na-
leży uznać aktywność w tym obszarze jako niewystarczającą. Winą za to być 
może należy obarczyć nadmierną inercję w podejmowaniu decyzji oraz brak 
jasno ustalonych zasad dotyczących obszarów i poziomów, na których SKES 
jest aktywna jako rzeczniczka. Sytuacja ta powinna zostać uregulowana 
w roku 2015.

Sieć Social Entrepreneurship Network jest oparta na aktywności zarówno przed-
stawicieli organizacji ekonomii społecznej jak i osób z instytucji zarządzających 
Europejskim Funduszem Społecznym w poszczególnych krajach wchodzących 
w skład sieci. Dzięki temu działania podejmowane w ramach SEN miały szanse bez-
pośrednio wpływać na polityki publiczne w obszarze ekonomii społecznej.

Komentarz:
Jakość dialogu między przedstawicielami administracji i sektora ekonomii 
społecznej w ramach SEN była bardzo wysoka. Warto przyglądać się temu 
jako dobremu przykładowi i w miarę możliwości wprowadzać podobne stan-
dardy w działaniach na szczeblu krajowym i regionalnym.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską:

Głównym rezultatem projektu „Decydujmy Razem” jest System wsparcia party-
cypacji publicznej (obywatelskiej) w Polsce, którego właścicielem po zakończe-
niu projektu została Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie prac nad systemem FISE starała się wpływać 
na jego kształt m.in. w ramach prac partnerstwa projektowego z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju na czele. Szczególnie zależało nam na oparciu systemu 
na istniejących w Polsce instytucjach działających w obszarze partycypacji publicz-
nej. Dzięki naszym staraniom została przeprowadzona kwerenda tych podmiotów 
i praktyk, z których korzystają.

Braliśmy również udział w ocenie wyników działań wdrożeniowych projektu – sfor-
mułowaliśmy nasze własne wnioski dotyczące jakości przeprowadzonych procesów 
partycypacyjnych zrealizowanych w projekcie. Przeprowadzona ewaluacja to jedna 
z podstaw do dalszych działań systemowych dotyczących partycypacji w Polsce.

Rekomendacja wcześniej wspomnianego „Kanonu Lokalnych Konsultacji 
Społecznych” przez Związek Miast Polskich jest również niewątpliwym sukcesem 
FISE na polu wdrażania wysokich standardów dialogu obywatelskiego w polskich 
samorządach.

Komentarz:
Nie jesteśmy zadowoleni z ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących Systemu 
wsparcia partycypacji – brakuje w nim precyzyjnie określonych działań ma-
jących wsparcie w deklaracjach realizacji przez administrację centralną. Z na-
szego punktu widzenia główną wadą prac nad systemem było ich długotrwałe 
ograniczenie do partnerstwa projektu w wymiarze praktycznym oraz brak wy-
raźnego wskazania precyzyjnych źródeł finansowania prac wdrożeniowych. 
Będziemy starali się jednak dalej uczestniczyć w pracach nad rozwijaniem 
tego, co zostało do tej pory osiągnięte poszukując koalicji z innymi organiza-
cjami pozarządowymi i samorządowymi, a także współpracując z resortami 
centralnymi.

Uczestnictwo w Radzie ds. Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie pozwala nam 
na próby włączania najlepszych praktyk realizacji tego narzędzia w wymiarze prak-
tycznym. To między innymi z inicjatywy FISE dochodzi do dyskusji o łączeniu i uspój-
nianiu narzędzi partycypacji obywatelskiej przez warszawski ratusz: uspołecznienia 
procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta, budżetu partycypacyjnego, konsulta-
cji społecznych budżetu miasta. Nasz głos jest również ważny w dyskusji o standar-
dach i przyszłości samego budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Komentarz:
Współpraca w Radzie pozwala nam na bieżąco komentować i opiniować 
standardy działania Centrum Komunikacji Społecznej urzędu miasta i jego 
innych jednostek organizacyjnych przyczyniając się do podwyższania standar-
dów współpracy administracji samorządowej w Warszawie z mieszkańcami 
i mieszkankami miasta.
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W ramach działań dotyczących standardów konsultacji społecznych w samorzą-
dach zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Batorego do prac nad propozycją sekto-
ra obywatelskiego do zmian w prawie samorządowym.

Komentarz:
Wynikiem prac koalicji organizacji pozarządowych będzie przedłożenie wspól-
nej propozycji pani premier Ewie Kopacz, a samo uczestnictwo w pracach 
pozwala nam na dalsze poszerzanie kręgów zainteresowanych podnoszeniem 
jakości dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Projekt „Warsztat” o tyle może mieć wpływ na polityki publiczne, że jest realizowany 
w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i nasze doświadczenia oraz ja-
kość naszych relacji mogą pośrednio przełożyć się na to, w jakiej formie Urząd Miasta 
będzie wspierał bądź prowadził miejsca aktywności lokalnej takie jak „Warsztat”.

Komentarz:
Sposób pracy polegający na nieustannej wymianie informacji oraz doskonale-
niu działań w porozumieniu obu stron jest bardzo efektywny i ma wpływ za-
równo na realizację projektu, jak i doskonalenie sposobu działania partnerów.

W obszarze rynku pracy:

Zaangażowanie się przedstawicieli FISE podczas prac nad nowelizacją Ustawy 
o promocji zatrudnienia było okazją do działań rzeczniczych (w imieniu całego 
sektora pozarządowych instytucji rynku pracy) oraz lobbystycznych na rzecz ko-
rzystnych z punktu widzenia rynku pracy (bezrobotnych) rozwiązań, które mogłyby 
wykorzystać potencjał PIRP. Działania te były uzupełniane o śledzenie i aktywność 
podczas prac zespołów parlamentarnych pracujących m.in. nad ustawą o asysten-
turze społecznej osób niepełnosprawnych.

Komentarz:
Sama budowa sieci PIRP ma służyć skuteczniejszemu oddziaływaniu na proces 
kreowania i realizacji polityki zatrudnienia w Polsce. Sieć ma być partnerem 
dla resortu pracy w pracach nad kolejnymi regulacjami i rozporządzeniami, 
mającymi wpływ na funkcjonowanie wprowadzonych narzędzi aktywnych po-
lityk rynku pracy. Sieć jest z resztą odpowiedzią na zarzuty MPiPS dotyczące 
braku partnera ze strony trzeciego sektora.

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 2014 rok, który suk-
cesywnie realizowaliśmy.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:

Portal Ekonomiaspoleczna.pl w 2014 roku przygotowywał się do zmiany systemu 
finansowania, co wymagać będzie w kolejnym roku nawiązania kontaktów partner-
skich z biznesem oraz instytucjami publicznymi. Pod koniec 2014 roku trwały prace 
koncepcyjne dotyczące opracowania strategii pozyskiwania sponsorów i partnerów.

Prowadząc działania w ramach Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku oraz certyfikację przedsiębiorstw społecznych „Znakiem [eS] ” nieustannie 
zmierzaliśmy do utrzymywania relacji z już posiadanymi partnerami oraz certy-
fikowanymi przedsiębiorcami społecznymi, jak również do pozyskania nowych 
sponsorów i utrzymania zainteresowania certyfikowanych podmiotów. W 2014 r. 
kontynuowaliśmy współpracę merytoryczną z PwC, partnerem Konkursu od po-
czątku oraz ze Spółdzielnią Doradców Kredytowych ANG, która wsparła Konkurs 
finansowo oraz delegując ekspertów ekonomicznych do oceny wniosków konkur-
sowych. Nawiązaliśmy także współpracę z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego, 
która zdecydowała się wejść z nami w długotrwałą współpracę polegającą na fun-
dowaniu jednej z nagród w Konkursie oraz delegowaniu ekspertów ekonomicznych 
do oceny zgłoszeń w Konkursie. Do grona Partnerów Strategicznych w Konkursie 
dołączyło także Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA decydując 
się na ufundowanie nagród finansowych dla finalistów Konkursu oraz delegując 
eksperta ekonomicznego do oceny wniosków. Współpraca polecająca na dele-
gowaniu ekspertów była kontynuacją działań z poprzednich lat. W 2014 r. po raz 
pierwszy przedstawicielka TISE SA weszła do Rady Konkursu.

Rozpoczęliśmy także tworzenie oferty wsparcia certyfikowanych przedsiębiorstw 
społecznych. Proces ten rozpoczął się od rozpoznania potrzeb PS posiadających 
„Znak [eS] ”, jednak został zainicjowany dość późno – w ostatnim kwartale 2014 r. 
dlatego też działania związane z pozyskiwaniem partnerów biznesowych gotowych 
wesprzeć PS, głównie merytorycznie przesunęły się na 2015 r. Zainicjowane na po-
czątku 2014 r. rozmowy o współpracy z Thomson Reuters Fund utknęły w mar-
twym punkcie, przedstawiciele fundacji nie odpowiedzieli na przedstawioną im 
propozycję współpracy.
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Nieustannie staraliśmy się utrzymywać zainteresowanie przedsiębiorców społecz-
nych posiadaniem i przedłużaniem certyfikatu „Znaku [eS] ”. Jest to dla nas szcze-
gólnie istotne, aby tworzyć swego rodzaju „środowisko” certyfikowanych PS, które 
będą chciały doskonalić swoje działanie z pomocą doświadczonych przedsiębior-
ców for-profit w ramach oferowanych przez nas webinariów i innych form spotkań 
jak np. Biznes Mikser. Działania te są kontynuowane i rozwijane w 2015 r.

Działania OWES związane z budowaniem sieci powiązań dotyczyły rozwoju współ-
pracy z m.st. Warszawą w związku z przygotowaną w roku 2013 procedurą zle-
cania przez miasto usług przy wykorzystaniu mechanizmu klauzul społecznych. 
Przedstawicielka OWES w ramach grupy roboczej dotyczącej wypracowania ww. 
procedury przygotowała aktualizację informacji o potencjale ekonomii społecznej 
w Warszawie oraz spoza Warszawy (w przypadku produktów i usług, które mogą 
być zamawiane poza Warszawą), stanowiącą punkt wyjścia dla pracowników admi-
nistracji poszczególnych dzielnic w zakresie rozpoznania możliwości zlecania kon-
kretnej usługi lub zakupu konkretnego produktu. Promowany był portal wybieram.
es jako źródło aktualnych informacji w tym zakresie.

Prowadzone były działania w zakresie pozyskania nowych kontaktów biznesowych 
wspierających działalność i rozwój będących pod naszą opieką przedsiębiorców 
społecznych. Rezultatem tych działań było kilka zleceń pozyskanych przez PS oraz 
uzyskana w toku kontaktów wiedza pozwalająca korygować sposób pracy z grupa-
mi, wspierać rozwój ich oferty. Okazją do szerszego pokazania potencjału będących 
pod naszą opieką przedsiębiorstw społecznych, niejako pochwalenia się, ale też 
pozyskania nowych kontaktów były Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, 
w których organizacji i obsłudze uczestniczyło pięć przedsiębiorstw społecznych 
będących pod opieką FISE.

W ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spół-
dzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pra-
cy oraz pomocy i integracji społecznej” współpracowaliśmy z nowymi i znanymi 
już partnerami: Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, 
Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Instytutem Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Liderem projektu, jest Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich.

W ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” konty-
nuowaliśmy współpracę z Partnerami projektu: Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni 
Socjalnych, Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych i wspo-
mnianym już Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W związku ze zmianą systemu finansowania działań podejmowanych przez SKES, 
podjęto w 2014 roku działania na rzecz pozyskania partnerów współpracujących 
przy organizacji Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2015, których głów-
nym organizatorem będzie FISE.

FISE w 2014 roku, realnie rozpoczęła współpracę z międzynarodową siecią European 
Network of Cities and Regions for Social Economy (REVES). Część działań dotyczyła 
interwencji w Parlamencie Europejskim. Podjęte zostały działania na rzecz budowy 
partnerstw z poszczególnymi członkami sieci REVES, by w 2015 roku realizować 
wspólne działania finansowane ze środków Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Współpraca w ramach Social Entrepreneurship Network pozwoliła nam nawiązać 
bliskie kontakty z przedstawicielami kilkunastu organizacji oraz instytucji samorzą-
dowych i rządowych z różnych krajów UE.

Komentarz:
Uczestniczenie w tego typu sieciach, praca warsztatowa, regularne spotkania, 
to wszystko składa się na potencjalny sukces tego typu sieciowania.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską:

W ramach prowadzonych w 2014 roku działań współpracowaliśmy z nowymi 
i znanymi już partnerami. W projekcie „Decydujmy razem” współpracowali-
śmy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Instytutem Spraw Publicznych, 
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem C.A.L. oraz Fundacją 
Fundusz Współpracy. Nawiązaliśmy nowe kontakty z samorządowcami dzięki re-
alizacji seminariów dotyczących zagranicznych praktyk partycypacji, prowadzeniu 
warsztatu konsultacyjnego w trakcie Rzeczpospolitej Lokalnej, wyjazdu studyjnego 
do Hiszpanii. Udział w panelu w konferencji kończącej projekt zaowocował współ-
pracą z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów.

Kontynuacja działań w postaci projektu „Konsultacje z zasadami” zaowocowała 
rozbudowaniem sieci powiązań. Z jednej strony odnowiliśmy kontakty z operato-
rem grantu, z którego realizowany jest projekt: Fundacją Batorego. Z drugiej strony 
weszliśmy w stałą współpracę z najważniejszym ośrodkiem w Polsce zajmującym 
się tematyką partycypacji: Fundacją „Stocznia”. Działania przygotowawcze i rekru-
tacyjne pozwoliły nam nawiązać szereg kontaktów z samorządami i organizacjami 
pozarządowymi na terenie całego kraju. W szczególności cenne są te, które pozwo-
lą na współpracę wypracowywaniu lokalnych standardów konsultacji społecznych.

http://mediacje.wpia.uw.edu.pl/andrzej-szpor/
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Braliśmy udział jako organizacja partnerska w 1. Forum Praktyków Partycypacji 
organizowanym przez Fundację „Stocznia”. Udział w wydarzeniu pozwolił na na-
wiązanie nowych relacji z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy także 
obecni na nieformalnych spotkaniach instytucji zajmujących się tematyką partycy-
pacji organizowanych przez Fundację „Stocznia” (śniadania partycypacyjne).

Równie cennym nabytkiem jest kontakt z radiem TOK FM, w którym członek ze-
społu FISE jest stałym komentatorem zagadnień z zakresu dialogu obywatelskie-
go i demokracji partycypacyjnej. Komentowaliśmy także dla Gazety Stołecznej 
czy Dziennika Gazety Prawnej.

Komentarz:
Konsekwentnie rozwijamy kontakty i powiązania na wszystkich szczeblach ad-
ministracji i z organizacjami pozarządowymi, które pozwalają nam na skutecz-
niejsze dotarcie z naszymi działaniami do samorządów realizujących działania 
w obszarze partycypacji obywatelskiej lub rzecznictwo na poziomie centralnym.

Prowadzenie przez FISE „Warsztatu” przyczyniło się do zainicjowania kontaktów 
między nami a nowym rodzajem partnerów – organizacji pozarządowych działa-
jących lokalnie w Warszawie i Śródmieściu, przede wszystkim w dziedzinach kul-
tury, edukacji i pomocy społecznej. Przede wszystkim poznajemy te organizacje 
udostępniając im – jako operator „Warsztatu” – przestrzeń na organizowane przez 
nie wydarzenia. W ciągu ostatniego roku z „Warsztatu” skorzystało ponad 100 or-
ganizacji i nieformalnych grup mieszkańców, które zorganizowały u nas blisko 300 
wydarzeń (pojedynczych lub cykli spotkań).

W ramach projektu w 2014 r. zorganizowaliśmy także – wspólnie z Dzielnicową 
Komisją Dialogu Społecznego dzielnicy Śródmieście, platformy skupiającej ponad 
70 organizacji pozarządowych – wydarzenie „Śródmieście Działa! Święto Inicjatyw 
Społecznych”, mające na celu promocję „Warsztatu” i śródmiejskich NGO. Wzięło 
w nim udział ponad 40 organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. 
Wydarzenie odbyło się 17 maja 2014 r. na skwerze na pl. Konstytucji 4 przed 
„Warsztatem” i we wnętrzu „Warsztatu”. Od godz. 11 do 18 uczestniczące orga-
nizacje w ramach kameralnych stoisk prezentowały warszawiakom swoją ofertę, 
organizowały różne aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak warsz-
taty artystyczne, studio fotograficzne, zajęcia kulinarne, pokaz tańca i szermierki 
i inne. Mieszkańcy Warszawy mogli wziąć udział w grze miejskiej, w ramach której 
odwiedzali siedziby śródmiejskich NGO, uzyskać poradę na interesujące ich tematy 

czy wziąć udział w potańcówce. Mimo niesprzyjającej pogody szacujemy, że w wy-
darzeniu wzięło udział ponad 300 osób, były na niej obecne także media.

Komentarz:
W 2015 r. planujemy kolejną edycję „Śródmieście Działa”. Jedna z pracownic 
FISE została członkinią prezydium DKDS, dzięki czemu nasza współpraca bę-
dzie jeszcze bliższa.

Osiem miesięcy trwania projektu senioralnego „Klubokawiarnia Obywatelska” po-
zwoliło nam zbudować sieć znajomości z osobami indywidualnymi i organizacjami 
posiadającymi ciekawą ofertę kulturalno-edukacyjno-aktywizacyjną przeznaczoną 
dla osób starszych, takimi jak Fundacja Artystyczna Teatr ME/ST, Stowarzyszenie 
Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, Stowarzyszenie Akademia Łucznica 
i inne. Zarówno my, jak i uczestnicy naszych działań, wysoko oceniliśmy działalność 
większości osób i organizacji, z którymi współpracowaliśmy, i planujemy korzystać 
z ich zasobów przy okazji przyszłych działań skierowanych do seniorów, ale też 
innych grup wiekowych. Organizacja konkursu kulinarnego „Warszawskie Historie 
Kuchenne” pozwoliła nam z kolei na nawiązanie bliższych relacji z mediami takimi 
jak Radio PR24 czy Radio Kampus, które – mamy nadzieję – będą procentować 
w przyszłości większym zainteresowaniem naszymi innymi działaniami.

Komentarz: 
O jakości nawiązanych przez nas relacji może świadczyć fakt, że po zakończe-
niu projektu część osób prowadzących zdecydowała się kontynuować zajęcia 
dla uczestników bez pobierania wynagrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim 
seniorów, którzy byli jednocześnie uczestnikami i prowadzącymi zajęcia.

Członek zespołu FISE zasiada jako przedstawiciel strony społecznej w Radzie ds. 
Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy. Daje to okazję na przyj-
rzenie się realizacji jednego z narzędzi partycypacji obywatelskiej w praktyce, a tak-
że możliwość wpływania na kształt warszawskiego budżetu partycypacyjnego (BP).

Komentarz: 
Szczególnie zależy nam wprowadzeniu takich rozwiązań, które pozwolą 
na ściślejsze związanie BP z innymi narzędziami partycypacji obywatelskiej 



 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2014 roku

28

stosowanymi przez warszawski urząd miasta i połączenie BP z otwartą dys-
kusją i konsultacjami społecznymi całego budżetu miejskiego i aktualizacją 
strategii miasta. Podnosimy również kwestię dobrze zaplanowanej ewaluacji 
kroczącej z rozbudowanym komponentem jakościowym. Prace w Radzie ds. 
Budżetu Partycypacyjnego uważamy na ważne z uwagi na to, że rozwiązania 
przetestowane w Warszawie są punktem odniesienia dla innych miast w za-
kresie wdrażania tego narzędzia. Pozwalają również budować obraz pracy sa-
morządu testującego partycypację obywatelską – dają nam wgląd w praktykę 
i pragmatykę działań urzędu w tym kontekście oraz barier, z którymi należy się 
uporać planując działania partycypacyjne w skali metropolii.

W obszarze rynku pracy:

Projekt „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” był okazją do budowania 
bliższych relacji z organizacjami działającymi na szeroko pojętym rynku pracy 
i zajmujących się aktywizacją zawodową. Przede wszystkim praca przy wniosku 
projektowym, a potem przy samym projekcie była okazją do lepszego poznania 
metod i wymiany doświadczeń z partnerami – Fundacją Aktywizacja i Fundacją 
Imago. Po drugie, w ramach projektu utworzona została Grupa Robocza pracująca 
nad zasadami i celami działania Sieci – weszli do niej przedstawiciele Fundacji Bez 
Względu Na Niepogodę, Fundacji Innowacja i Wiedza oraz Stowarzyszenia SPOZA. 
Docelowo oczywiście sama Sieć będzie formułą budującą powiązania z innymi pod-
miotami pozarządowymi, ale też administracją samorządową i centralną, czego 
dowodem mogło być pierwsze spotkanie inaugurujące proces budowy sieci, jakie 
miało miejsce w Warszawie we wrześniu 2014 roku, a na które przybyli nie tylko 
szefowie i specjaliści z NGOsów, ale także przedstawiciele MPiPS oraz kilku powia-
towych urzędów pracy.

Komentarz:
Po uruchomieniu Sieci PIRP będzie ona platformą budowy relacji z szeregiem 
organizacji aktywnych na rynku pracy i gotowych do wspólnych działań 
rzeczniczych i zabiegania o uznanie roli i potencjału sektora PIRP na polskim 
rynku pracy. Celem wskaźnikowym projektu jest zgromadzenie 22 członków 
z Mazowsza i 19 ze Śląska, jednak docelowo Sieć ma obejmować cały kraj 
i włączyć w swoje szeregi znacznie więcej podmiotów. Proces rekrutacji za-
cznie się w maju 2015 roku.

Realizując projekty włączające biblioteki do działań na rzecz rynku pracy, umocniliśmy 
współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz nawiązaliśmy 
współpracę z nowymi bibliotekami. W efekcie współpracy realizowanej w 2013 r., 
z początkiem roku 2014 dwie biblioteki (Biblioteka Powiatowa w Przasnyszu oraz 
Wojewódzka w Kielcach) zaprosiły nas do realizacji warsztatów planowania projek-
tów w ramach prowadzonej przez FISE działalności gospodarczej.

Komentarz:
Kontakty z bibliotekami oraz wypromowaną wśród nich dobrą markę FISE 
chcielibyśmy wykorzystać w ramach działalności gospodarczej FISE poprzez 
wyjście do środowiska bibliotecznego z ofertą szkoleń.
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A. Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Na koniec 2014 roku w FISE na etatach zatrudnionych były 22 osoby (17,9 etatu).

Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma ekspertami zewnętrznymi, trenerami 
i doradcami. Kontynuowaliśmy poszerzanie grona zewnętrznych współpracowni-
ków, 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.

Poszerzyliśmy zespół o wolontariuszy i praktykantów, którzy okresowo wspierali 
w szczególności działania „Warsztatu” oraz projektu „Konsultacje z zasadami”, łącz-
nie w 2014 roku było to 9 osób.

W 2014 roku skład Zarządu FISE pozostał bez zmian.

B.Sprawy organizacyjne
FISE od 2005 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, w ra-
mach którego określone zostały wytyczne, w formie procesów i procedur, dotyczące 
realizacji działań statutowych Fundacji, jak i prowadzonej przez nas działalności go-
spodarczej. 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 przepro-
wadza w Fundacji audyt kontrolny, w ramach którego przedłużany jest certyfikat 
ISO. W 2014 r. po raz kolejny audyt jednostki certyfikującej przeszliśmy pomyślnie. 
Jednakże praktyka codziennego funkcjonowania Fundacji i analiza dokumentacji ISO 
tworzonej i wielokrotnie modyfikowanej przez ostatnie 10 lat pokazały, że system 
zarządzania jakością w obecnej formule przestał spełniać swoją podstawową funkcję 

porządkującą i wyznaczającą ścieżki realizacji poszczególnych zadań. Mnogość i za-
wiłość zapisów nie sprzyja łatwemu ich przyswajaniu, konieczność szybkiego i ela-
stycznego reagowania na okoliczności (oferty Szkoły Przedsiębiorczości, nowe for-
muły współpracy z grantodawcami itp.) wymagają dużo bardziej otwartych zapisów, 
mniejszej liczby wzorów dokumentów (bo i tak w każdej sytuacji tworzone są do-
kumenty dopasowane do okoliczności) czy mniej sztywnych reguł postępowania. 
Dyskusja o tym czy zachować system zarządzania jakością na kolejne lata pozostaje 
otwarta. Zbiega się to w czasie z planowanymi na wrzesień 2015 r. zmianami w nor-
mie ISO 9001 w znaczący sposób upraszczającymi ją i „odchudzającymi” jeśli chodzi 
o wymaganą dokumentację. Na początek 2015 r. zaplanowane jest szkolenie z no-
wej wersji normy, w którym wezmą udział Prezes Zarządu i Pełnomocnik Zarządu ds. 
ISO. Poznawszy nową wersję normy Zarząd wraz z Pełnomocnikiem podejmą decyzję 
o zmianie dokumentacji i dostosowaniu jej do nowych warunków lub o rezygnacji 
z przedłużania certyfikatu i przyjęciu innego porządkującego rozwiązania. Nowe roz-
wiązanie oparte byłoby w dużej mierze na doświadczeniach z prowadzenie systemu 
zarządzania jakością, jednakże nie generowałoby corocznych kosztów prowadzenia 
obowiązkowych audytów systemu.

W maju 2014 r. FISE opuściła lokal przy ul. Szpitalnej 6 lok. 2/5, przenosząc się 
do mniejszego biura przy Pl. Konstytucji 5/14. Było to możliwe dzięki wygranej 
w konkursie ogłoszonym przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy 
na operatora Warsztatu przy Pl. Konstytucji 4. Od stycznia 2014 roku w lokalu miasta 
prowadzone były działania w ramach projektu Warsztat, OWES i innych nastawio-
nych na wymiar lokalny i bezpośrednią pracę z mieszkańcami Warszawy. Pozwoliło 
to w sposób znaczący obniżyć miesięczne koszty utrzymania infrastruktury Fundacji. 
Lokal Warsztat, w którym przebywa stale 10 pracowników FISE został przekazany 
Fundacji nieodpłatnie. FISE ponosi zatem jedynie koszty utrzymania biura przy pl. 
Konstytucji 5/14.

III. Kondycja fundacji



 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2014 roku

30

C. Projekty
W 2014 roku zespół FISE przygotowała 9 wniosków o dofinansowanie. Były to zarów-
no projekty na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Spośród przygotowa-
nych przez nas wniosków trzy uzyskały dofinansowanie, zaś kolejnych sześć zostało 
odrzuconych.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie, które przygotowywaliśmy jako lider, 
zidentyfikowane przez nas przyczyny nieotrzymania dotacji można ująć w dwóch gru-
pach (w kolejności występowania):

> bardzo duża konkurencja wśród wnioskodawców i związane z tym niewy-
starczające fundusze;

> w dwóch przypadkach projekty odpadły ze względu na błędy formalne 
we wnioskach.

Ponadto w 2014 roku kontynuowaliśmy realizację projektów wieloletnich:

> Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej,
> Decydujmy razem,
> Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
> RozPRACUJ to z biblioteką,
> Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych,
> Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy.

Prowadziliśmy także Szkołę Przedsiębiorczości FISE.

Podstawowe informacje o projektach oraz najważniejszych osiągnięciach znajdują się 
w Aneksie na końcu Sprawozdania.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie:
l.p. tytuł projektu Fundusz rola FISE Uwagi

EKONOMIA SPOŁECZNIA
1 System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdziel-

czości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet 1 Partner Projekt został złożony w DWF już w 2013 roku, jednakże negocjacje do-
tyczące warunków jego realizacji trwały blisko rok, ostatecznie umowa 
dotacji została zawarta w 2014 roku.

RYNEK PRACY
1 Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) PO KL Priorytet 5.4.2. Lider Partnerzy: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Imago

PARTYCYPACJA PUBLICZNA I ROZWÓJ LOKALNY
1 Klubokawiarnia Obywatelska – aktywizacja warszawskich seniorów Rządowy Program Aktywizacji 

Osób Starszych 2014-2020
Lider

Projekty, które nie uzyskały dofinansowania:

l.p. tytuł projektu fundusz rola FISE Uwagi
PARTYCYPACJA PUBLICZNA I ROZWÓJ LOKALNY

1 Miasto wspólnot Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Lider

2 Wielka Księga
Biuro Edukacji m.st Warszawy i Biuro Kul-
tury dzielnicy Śródmieście (mały grant) Lider

3 Kafejka Międzypokoleniowa w Warsztacie Fundacja Kronenberga Lider Projekt miałby być realizowany w 2015 roku w lokalu Warsztat
4 Rodzinny Klub Książki Urząd m.st. Warszawy Lider Projekt miałby być realizowany w 2015 roku w lokalu Warsztat
5 Kafejka Międzypokoleniowa w Warsztacie Urząd m.st. Warszawy Lider Projekt miałby być realizowany w 2015 roku w lokalu Warsztat
6 Rodzinny Klub Książki Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Lider Projekt miałby być realizowany w 2015 roku w lokalu Warsztat
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D. Kondycja finansowa
Szczegółowa informacja finansowa znajduje się w zestawieniu poniżej. Ogólnie 2014 
był rokiem stabilnym finansowo, ze względu na stałe przychody w działalności sta-
tutowej, które zapewniały kontynuowane projekty systemowe („Zintegrowany sys-
tem wsparcia ekonomii społecznej”, „Decydujmy razem’, a także nowo rozpoczęty 
projekt „W sieci dobrych połączeń”) oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
W związku zadłużeniem projektów systemowych wobec środków własnych Fundacji, 
wynik finansowy jest ujemny (blisko minus 200 tys. zł). Przyczyny tego problemu za-
rysowaliśmy już w poprzednim sprawozdaniu rocznym (m.in. ryczałtowy sposób roz-
liczania 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 (obniżenie kosz-
tów biurowych FISE, utrzymanie lokalu bezpłatnie udostępnionego przez miasto, licz-
ba etatowych pracowników FISE, liczba nowych projektów FISE, tempo wydatkowania 
środków przez partnerów w projektach systemowych, ewentualny okres wydłużenia 
realizowanych projektów systemowych) poziom wkładu własnego FISE w koszty po-
średnie projektów systemowych będzie na koniec 2015 roku wynosił od 200 tys. zł 
do 250 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 bez-
płatny lokal od miasta, w którym będziemy realizować część bardziej lokalnych dzia-
łań FISE, dodatkowo przenieśliśmy 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 zrezy-
gnowaliśmy. Dzięki temu zyskaliśmy średnio miesięcznie blisko 10 000 zł oszczędno-
ści na kosztach biurowych (dla porównania w 2013 roku średnio miesięczne koszty 
biurowe to 28 tys. zł, w 2014 roku – 24 tys. zł, ale w drugiej połowie roku po uregulo-
waniu wszystkich kosztów biura na Szpitalnej to już średnio 18,5 tys. zł), co pozwoli 
nam w dłuższej perspektywie zmniejszyć wkład ze środków własnych do projektów, 
w których ze względu na wytyczne nie jesteśmy w stanie rozliczyć realnych kosztów 
biurowych.

Wynik finansowy na działalności gospodarczej to blisko minus 63 tys. zł
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Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi działalność gospodarczą.

Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągnię-
tego z pozostałych źródeł wyniósł 2,94%.

Przychody uzyskane w 2014 roku: 4 914 522,25 zł
w tym:

> środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje):  3 869 961,33 zł
> pozostałe dotacje  375 064,34 zł
> darowizny  155 920,00 zł
> inne przychody statutowe 263 193,30 zł
> z działalności gospodarczej 140 459,78 zł
> odsetki uzyskane 0,00 zł
> pozostałe przychody operacyjne 109 923,50 zł

Koszty poniesione w 2014 roku: 5 112 999,07 zł
w tym:

> koszty administracyjne  144 533,37 zł
> koszty działań statutowych  4 696 926,86 zł
> koszty działalności gospodarczej  157 291,66 zł
> odsetki od kredytów, różnice kursowe, inne koszty finansowe  4 321,49 zł
> pozostałe koszty operacyjne  109 925,69 zł

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 22 osoby (14 osób 
na pełny etat, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu, 1 osoba na 3/5 etatu, 1 osoba na 4/5 
etatu, 5 osób na ½ etatu) w tym 1 osoba w działalności gospodarczej. Zatrudnienie 
obejmowało 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 19 pracowników 
na stanowiskach merytorycznych. 24 osoby to całkowita liczba pracowników zatrud-
nionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 22 osoby zatrudnione były w poszcze-
gólnych miesiącach.

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2014 roku:  1 482 455,68 zł
w tym:

> umowy o pracę  1 089 315,26 zł
 z tego

> wynagrodzenia  1 089 315,26 zł
> premie za rok 2014  – zł
> umowy zlecenia, o dzieło  393 140,42 zł
> w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej  54 088,47 zł
> Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu  214 667,36 zł

W 2014 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na rachunkach bankowych Fundacji w Polskim Banku 
Spółdzielczym w Ciechanowie – Oddział w Warszawie ulokowane były środki pienięż-
ne o łącznej wartości 877 118,69 zł.

W 2014 roku Fundacja posiadała udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych 
o wartości 100 000,00 zł. W 2014 roku Fundacja nie nabyła nowych instrumentów 
finansowych.

IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2014
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W 2014 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Na dzień 31.12.2014 Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość 
brutto):

> urządzenia techniczne i maszyny – 15 376,14 zł;

> wyposażenie lokalu biurowego – 28 825,98 zł.

W 2014 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.

Wartość aktywów i pasywów:  1 310 915,84 zł
Zobowiązania: 31 070,39 zł
z tego:

> podatek dochodowy od osób fizycznych  0,13 zł
> podatek dochodowy od osób prawnych  0,00 zł
> podatek od towarów i usług  0,00 zł
> zobowiązania ZUS  0,00 zł

 

W 2014 roku zrealizowała zamówienia dla administracji publicznej na kwotę 314 
313,91 zł. Wynik finansowy tej działalności wyniósł 7 656,43 zł.

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

W 2014 roku w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: Zintegrowany 
System Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES), Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim oraz 
odnowienie certyfikatu ISO 9001:2008 Systemu Zarządzania Jakością. Większych 
uchybień nie stwierdzono.

W maju 2015 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego 
za 2014 rok. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Magdalena Klaus

Prezes Zarządu

Magdalena Huszcza

Pierwsza Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Herbst

Wiceprezes Zarządu
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A .Obszar tematyczny: ekonomia społeczna
Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Lata realizacji projektu: lipiec 2009 – grudzień 2014

Budżet FISE w 2014: 1 009 000 zł

Pracownicy FISE: Magdalena Klaus (koordynator), 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 czwarta edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku, napłynęło 27 zgłoszeń, w dwóch kategoriach konkursowych wyłonio-
no 22 finalistów i 5 laureatów,

> 10 przedsiębiorstw społecznych uzyskało Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii 
Społecznej – Znak ES, a 10 kolejnych przedłużyło prawo do posługiwania się 
certyfikatem.

www: www.ekonomiaspoleczna.pl/zswes, www.znak.es, www.konkurs-es.pl

Tytuł projektu: System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdziel-
czości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz 
pomocy i integracji społecznej (nazwa skrócona: W sieci dobrych połączeń)

Lata realizacji projektu: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Budżet FISE w 2014: 760 000 zł

Pracownicy FISE: Magdalena Huszcza (koordynator), Magdalena Klaus, Katarzyna 
Jankowska, Marta Ciszewska, Anna Kozik, Katarzyna Zyskowska, Paulina Klepka

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> przygotowano podręcznik dla samorządowców zainteresowanych wyko-
rzystaniem narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów 
społecznych w swoich gminach i powiatach, prezentujący nowy standard 
współpracy międzyinstytucjonalnej w tym zakresie;

> przeprowadzono w oparciu o ww. podręcznik i opracowany na jego bazie 
program szkolenia w 75 z 200 planowanych na cały projekt powiatów, wzięło 
w nich udział 1074 pracowników samorządów, powiatowych urzędów pracy 
oraz instytucji pomocy i integracji społecznej;

> wydano i rozdystrybuowano w nakładzie po 1000 egz. 3 podręczniki dot. te-
matyki usług użyteczności publicznej i sposobów ich realizacji w samorządzie 
przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

www: www.ekonomiaspoleczna.pl

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Lata realizacji projektu: październik 2010 – styczeń 2014

Budżet FISE w 2014: 142 000 zł

Pracownicy FISE: Magdalena Czuchryta (koordynator), Marta Ciszewska, Małgorzata 
Filipkowska, Magdalena Huszcza, Katarzyna Jankowska, Edyta Obłąkowska-Woźniak

Styczeń 2014 roku był ostatnim miesiącem działalności projektu poświęconym 
na zamknięcie procesów pracy z PS, przygotowanie do finalnych rozliczeń i sprawoz-
dawczości. W maju 2014 roku projekt przeszedł kontrolę Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych z wynikiem pozytywnym.

V. ANEKS: Informacje o projektach

http://www.znak.es/
http://www.konkurs-es.pl/
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Tytuł projektu: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

Lata realizacji projektu: maj 2012 – czerwiec 2015

Budżet FISE w 2014: 1 246 400 zł

Pracownicy FISE: Magdalena Czuchryta (koordynator), Edyta Obłąkowska, 
Agnieszka Krupa, Małgorzata Mielniczek, Marta Ciszewska, Natalia Grzywalska, Julia 
Koczanowicz-Chondzyńska, Łukasz Komuda, Ewa Hevelke

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> działalność uruchomiły cztery spółdzielnie socjalne, które zatrudniły 42 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 13 osób wspomagających 
ich pracę (zatrudnienie w głównej mierze w oparciu o umowy zlecenia);

> kontynuowana była opieka nad 8 spółdzielniami powołanymi przy wspar-
ciu FISE w okresach wcześniejszych oraz w miarę dostępności oferty innymi 
spółdzielniami z subregionu warszawskiego;

> przygotowano publikację „Inw [eS] torzy Społeczni” zawierającą oferty 29 
podmiotów ekonomii społecznej, 14 z nich to podmioty wcześniej nie pre-
zentowane; na prezentację składa się opis oferty, komentarze i referencje 
odbiorców/klientów oraz zdjęcia prezentujące inicjatywy;

> przygotowano materiały fotograficzne na wystawę „Inw [eS] torzy Społeczni” 
wraz ze scenariuszem wydarzenia towarzyszącego – Biznes Mixer;

> zrealizowano 270 godzin szkoleniowych i doradczych na rzecz podmiotów 
ekonomii społecznej;

> pracownicy zespołu OWES na bieżąco służyli wsparciem doradczym w za-
kresie wdrażania wcześniej wypracowanych planów rozwoju, ich dostoso-
wania do zmieniających się warunków gospodarczych, a także w kwestiach 
proceduralnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem podmiotu 
i rozliczeniem otrzymanych środków finansowych;

> periodycznie odbywały się spotkania konsultacyjne z nowymi grupami za-
interesowanymi powołaniem spółdzielni socjalnych (rekrutacja nowych ini-
cjatyw na kompleksowy program wsparcia nie była prowadzona ze względu 
na wyczerpanie oferty, zainteresowanym osobom udzielane były informa-
cje, w tym o innych, dostępnych w Warszawie instrumentach wsparcia);

> udzielono wsparcia finansowego w kwocie 565 200 zł i na bieżąco monitoro-
wano działalności podmiotów, którym udzielono wsparcia finansowego;

> prowadzono bieżącą działalność w zakresie publikacji informacji oraz tek-
stów i opracowań na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl;

> pracownicy OWES uczestniczyli w organizacji Ogólnopolskich Spotkań 
Ekonomii Społecznej, spotkaniach i szkoleniach branżowych.

B. Obszar tematyczny: partycypacja obywatelska
Tytuł projektu: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych 
w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Lata realizacji projektu: listopad 2009 – czerwiec 2014

Budżet FISE w 2014: 339 000 zł

Pracownicy FISE: Ewa Rościszewska (koordynator), Oktawiusz Chrzanowski, 
Katarzyna Jankowska

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> zakończono prace projektowe nad Bazą dobrych praktyk partycypacji uzu-
pełniając ją o 10 opisów praktyk (wskaźnik całkowity projektu: 50 opisów, 
wskaźnik zrealizowany: 60);

> przygotowano i wydano publikacje upowszechniające dobre praktyki party-
cypacji:

> podsumowanie Bazy dobrych praktyk partycypacji: „W 60 praktyk dookoła 
partycypacji”,

> praktyczny przewodnik po zagadnieniach partycypacji: „Partycypacja pu-
bliczna krok po kroku”,

> wydano grę komputerową „PARTY-tura – partycypacja w turach”;

> zakończono prace zespołowe, zredagowano, skonsultowano i wydano 
„Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych” (działanie nie planowane w zało-
żeniach projektu, zrealizowane dodatkowo przez FISE);

> zorganizowano seminarium dla samorządowców na temat zagranicznych 
praktyk partycypacji;
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> wydano „Zeszyt partycypacji 1-2/2014” jako podsumowanie w/w semina-
rium i zainicjowano tym samym serią wydawniczą;

> wyprodukowano trzy filmy animowane dotyczące partycypacji i opubliko-
wano je w Bazie dobrych praktyk partycypacji.

www: www.decydujmyrazem.pl, www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl

Tytuł projektu: Konsultacje z zasadami

Lata realizacji projektu: kwiecień 2014-marzec 2016

Budżet FISE w 2014: 153 200 zł

Pracownicy FISE: Oktawiusz Chrzanowski (koordynator), Maciej Konieczny, 
Katarzyna Jankowska, Ewa Rościszewska

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> przygotowano szczegółową koncepcję działań projektowych;

> zrekrutowano 5 samorządów (jeden więcej niż założone w projekcie 4) 
do współpracy w projekcie;

> przygotowano koncepcję wdrożenia standardów konsultacji społecznych 
do prawa miejscowego i praktyki działania samorządów;

> wykonano przegląd praktyk konsultacyjnych i aktów prawa miejscowego 
dotyczącego konsultacji w 106 samorządach;

> przeprowadzono badanie jakościowe dotyczące barier udziału NGO 
w konsultacjach (wywiady indywidualne) z 15 organizacjami pozarządowymi 
i opracowano wyniki;

> przeprowadzono przegląd stanu wiedzy o jakości prowadzenia procesów 
konsultacyjnych w Polsce;

> przygotowano połączenie portali: Baza dobrych praktyk partycypacji 
i Partycypacjaobywatelska.pl;

> opracowano i wyprodukowano materiały promocyjne.

www: www.konsultacjezzasadami.pl

Tytuł projektu: Warsztat

Lata realizacji projektu: styczeń 2014 – listopad 2015

Budżet FISE w 2014: 150 000 zł

Pracownicy FISE: Julia Koczanowicz-Chondzyńska (koordynator), Natalia Grzywalska

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> piknik” Śródmieście Działa” zrealizowany we współpracy ze śródmiejskimi 
NGOs i Urzędem m.st. Warszawy;

> trzy akcje „Niebieska Kamienica” w trakcie których przy wsparciu animato-
rów grupy sąsiedzkie wspólnie zdefiniowały potrzebę lub problem dotykają-
cy danej grupy i znalazły sposób na rozwiązanie go;

> 28 spotkań tematycznych w ramach INFOpunktu, spotkania były otwarte dla 
mieszkańców Warszawy, dotyczyły tematów aktualnych i ważnych dla każ-
dego warszawiaka, jak np. budżet partycypacyjne, inicjatywa lokalna, zieleń 
i hałas w mieście, prawa konsumenckie, zaangażowanie wolontariackie itp.;

> 26 warsztatów (lub cykle) tematycznych otwartych dla Warszawiaków z za-
kresu m.in. rękodzieła i sztuki, bezpieczeństwa w internecie, fotografii i sztuk 
wizualnych, umiejętności odnalezienia się na rynku pracy;

> funkcjonująca pod adresem https://warsztatwarszawski.crowdmap.com 
i obejmująca ponad 200 rekordów mapa warszawskich rzemieślników, pu-
blicznych i pozarządowych instytucji kultury, pomocy społecznej i rynku pracy;

> niemal podwojona liczba fanów na profilu Facebook.com/warsztatwarsza-
wa, ponad 300 subskrybentów newslettera.

www: www.warsztatwarszawski.blogspot.com

Tytuł projektu: Klubokawiarnia Obywatelska – aktywizacja warszawskich seniorów

Lata realizacji projektu: maj – grudzień 2014

Budżet FISE w 2014: 147 120 zł

Pracownicy FISE: Natalia Grzywalska (koordynator), Marta Ciszewska, Agnieszka 
Krupa

http://www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl
http://www.konsultacjezzasadami.pl
https://warsztatwarszawski.crowdmap.com
http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com
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Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> zorganizowano 185 spotkań o łącznej długości 429h, tematyka spotkań 
to warsztaty malarskie, warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia języ-
kowe, rękodzieło;

> w spotkaniach wzięło udział co najmniej 191 osób w wieku 60+;

> wydano książki kucharskiej „Warszawskie Historie Kuchenne” z 32 najlepszy-
mi przepisami nadesłanymi przez seniorów na konkurs kulinarny.

www: warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kafejka-miedzypokoleniowa.html

C. Obszar tematyczny: rynek pracy

Tytuł projektu: Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Lata realizacji projektu: czerwiec 2014-czerwiec 2015

Budżet FISE w 2014: 73 450 zł

Pracownicy FISE: Łukasz Komuda, Sławomir Cabajewski

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> spotkanie podczas OFIP inaugurujące prace dot. powstania sieci PIRP

> prace na portalu dot. stworzenia narzędzi komunikacyjno-konsultacyjnych 
dla członków sieci

www: rynekpracy.org

Tytuł projektu: RozPRACUJ to z biblioteką

Lata realizacji projektu: wrzesień 2012 – lipiec 2014

Budżet FISE w 2014: 245 213 zł

Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (koordynator), Anna Kozik

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> przyznano granty oraz sprawowano nadzór nad realizacją przez biblioteki 36 
projektów grantowych (każdy grant o wartości dotacji FISE do 4400 zł).

www: www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka; www.praca-enter.pl

Tytuł projektu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy (pro-
mocja projektu)

Lata realizacji projektu: styczeń – maj 2014

Budżet FISE w 2014: 15 936 zł

Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (koordynator), Anna Kozik

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> wydano podręcznik promujący dobre praktyki wypracowane w projekcie 
„Biblioteka na rynku pracy. Przykłady, porady i inspiracje na bazie projek-
tu Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy” i wysłano 
go w formie papierowej do ok. 400 instytucji, w tym wszystkich wojewódz-
kich i powiatowych urzędów pracy. W tej samej wysyłce rozesłaliśmy także 
wydany w 2013 roku „Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl”;

> druk i wysyłka ulotek promujących serwis praca-enter.pl (2000 szt.);

> w celu promocji serwisu praca-enter.pl korzystaliśmy z usługi linków sponso-
rowanych (AdWords).

Tytuł projektu: Praca. Rodzina. Finanse. Biblioteka dla dorosłych

Lata realizacji projektu: grudzień 2013 – wrzesień 2014

Budżet FISE w 2014: 327 007 zł

Pracownicy FISE: Sławomir Cabajewski (koordynator), Anna Kozik, Julia Koczanowicz-
Chondzyńska

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:

> opracowano cztery tzw. projekty modelowe w obszarach: rynek pracy, dzia-
łalność gospodarcza, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, edukacja 
ekonomiczna oraz opublikowano je na bibliotecznym portalu www.labib.pl;

http://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/kafejka-miedzypokoleniowa.html
http://www.biblioteki.org/pl/rozpracuj_to_z_biblioteka
http://www.praca-enter.pl
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> opracowano przewodnik po czterech tzw. projektach modelowych („Praca, 
rodzina, finanse. Przewodnik po bibliotecznych projektach dla dorosłych) 
i przekazano go w formie drukowanej wszystkim uczestnikom szkoleń;

> przeprowadzono sześć trzydniowych szkoleń nt. projektów modelowych;

> przeszkolono 92 bibliotekarzy z 43 bibliotek z całej Polski;

> przeprowadzono 72 dni doradztwa na miejscu w bibliotece dla 30 bibliotek 
w obszarach związanych z projektami modelowymi.

D. Szkoła Przedsiębiorczości FISE

Zespół merytoryczny: Przemysław Kozak (koordynator), 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 pra-
cowników instytucji rynku pracy: urzędów pracy, biur karier, lokalnych animatorów 
i liderów, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy 
i ekonomii społecznej. Ponadto celem szkoły jest wspieranie realizacji projektów 
FISE, poprzez udostępnianie zasobów (programy szkoleniowe, trenerzy) lub budo-
wanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnych projektów oraz 
generowanie zysku przeznaczanego na działalność statutową FISE.

Szkolenia przeprowadzone w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE

W 2014 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowano 3 szkolenia trener-
skie „Spadochron”, na które prowadzony był otwarty nabór oraz 2 szkolenia zreali-
zowane na zlecenie.

W szkoleniach otwartych programu „Spadochron” wzięło udział łącznie 22 osoby.

W szkoleniach zleconych udział wzięło łącznie 34 osoby. Tematyka szkoleń dotyczyła 
planowania projektów, a uczestnikami byli pracownicy bibliotek publicznych z woje-
wództwa świętokrzyskiego.

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 2014 roku przeprowadzili 43 programy „Spadochron” 
dla 494 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenia organizowane były m.in. 
w powiatowych urzędach pracy, akademickich ośrodkach kariery oraz w organiza-
cjach pozarządowych, a także w takich instytucjach jak ośrodki pomocy społecznej 
czy prywatne firmy.

W 2014 r. utrzymano 85% próg stanowiący cel w szkoleniach otwartych. Rozkład 
wyników ocen w poszczególnych obszarach ewaluacji przedstawiono na wykresie 
poniżej.

http://www.fise.org.pl
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Inne rodzaje działalności gospodarczej

Nawigator Przedsiębiorczości

W ramach działalności gospodarczej kontynuowane były prace nad Nawigatorem 
Przedsiębiorczości – multimedialnym narzędziem dedykowanym osobom z grupy 50+, któ-
re planują założenia działalności gospodarczej. Narzędzie opracowywane na zlecenie m.st. 
Warszawy w 2014 r. podlegało ocenie, testowaniu oraz wprowadzane były poprawki i aktu-
alizacje. Prace te będą kontynuowane zgodnie z umową również w roku 2015.

Sprzedaż publikacji

W 2014 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 770 egzemplarzy książek:

> „Spadochron” materiały szkoleniowe – 715 egzemplarzy

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

Ocena działalności

W 2014 r. zarówno ilość grup szkoleniowych jak i przychody ze szkoleń były na niższym 
poziomie niż zakładano. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienić należy:

> Mniejsze zainteresowanie szkoleniami ze strony pracowników urzędów pracy, 
co wiążemy z wdrażaną reformą w urzędach spowodowaną zmianą ustawy.

 Jedną z podstawowych grup odbiorców naszych szkoleń otwartych są pra-
cownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, których działalność reguluje Ustawa 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rok 2014 było rokiem 
bardzo istotnej nowelizacji ustawy wprowadzającej zmiany w funkcjono-
waniu urzędów pracy m.in. wprowadzenie doradców klienta, profilowanie 
bezrobotnych, realizację programów aktywizacja i integracja. Konieczność 
przygotowania się do tych zmian oraz ich wprowadzanie (np. obowiązek 
przeprofilowania wszystkich bezrobotnych) spowodowały, iż pracownicy 
PSZ w mniejszym stopniu mieli możliwość rozwoju zawodowego poprzez 
udział w szkoleniach. Powyższą tezę potwierdzały m.in. informacje uzyskane 
bezpośrednio od dyrektorów i pracowników PUP obecnych na szkoleniach 
„eS – nowy standard działania”.

> Mniejszy popyt na szkolenia w związku z przerwą w finansowania projektów EU.
 Źródło finansowania udziału w szkoleniach dla dużej części uczestników 

stanowiły do tej pory środki UE dostępne w ramach realizowanych przez 

ich macierzyste instytucje projektów (np. powiatowych urzędów pracy, biur 
karier, organizacji pozarządowych). W roku 2014, w związku z wyczerpywa-
niem środków UE, instytucje publiczne w mniejszym stopniu były skłonne 
wysyłać na szkolenia swoich pracowników, gdyż wiązało się to z finansowa-
niem z własnego budżetu. Obserwowaliśmy za to więcej zapytań o szkolenia 
bezpłatne przy czym instytucje publiczne wprost informowały, że nie dyspo-
nują środkami na udział w szkoleniach komercyjnych.

> Przejście osoby zajmującej się szkoleniami otwartymi do pracy w „Warsztacie” 
w ramach działalności statutowej.

 Na początku 2014 roku zmniejszony został wymiar etatu koordynatora 
Szkoły Przedsiębiorczości FISE (do ⅗ etatu) i zatrudniona została druga osoba 
(w wymiarze ½ etatu), której zadaniem było m.in. promocja oferty szkoleń 
otwartych (Newsletter FISE), kontakt z uczestnikami i obsługa szkoleń otwar-
tych. Wraz ze zmianą siedziby FISE w maju 2014 r., rozpoczęciem działalności 
„Warsztatu” osoba ta skierowana została do realizacji działań w Warsztacie 
i koordynacji projektu „Kafejka Międzypokoleniowa”.

> Zaangażowanie w prace nad Nawigatorem Przedsiębiorczości, które spo-
wodują wzrost przychodów w 2015 r. (zgodnie z umową z Urzędem m.st. 
Warszawy 2014 r. brak przychodów z tego tytułu).

 W 2014 r. kontynuowane były prace nad Nawigatorem Przedsiębiorczości 
na zlecenie m.st. Warszawy. Prace te miały przede wszystkim charakter 
testujący i służyły wprowadzaniu zmian i poprawek do narzędzia. Zgodnie 
z obowiązującą umową z Urzędem Miasta Warszawy pomimo kontynuacji 
prac nad narzędziem przychody dla FISE z tego tyłu zrealizowane zostaną 
w roku 2015. W roku 2014 brak wpływów z tego tytułu ma ujemny wpływ 
na saldo działalności gospodarczej.

Budżet

Przychody uzyskane w 2014 roku w Szkole Przedsiębiorczości FISE (wydzielona jed-
nostka działalności gospodarczej) to: 103 504 zł, koszty: 166 688 zł. W 2014 r. Szkoła 
Przedsiębiorczości FISE zanotowała stratę w wysokości 63 184 zł.
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