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I. Wstęp

Prezentujemy Państwu sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych w roku 2015. 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 2015 r. Fundacja prowadziła działania w oparciu misję  przedstawioną 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 organiza-
cyjny, informację o zapleczu technicznym i lokalowym oraz informację o liczbie 
złożonych, wygranych i odrzuconych wniosków o dotacje w 2015 roku. Prezentujemy 
także sprawozdanie finansowe. 

Aneks jest opisem działań FISE przez pryzmat projektów i Szkoły Przedsiębiorczości 
FISE, i stanowi uzupełnienie części pt. „Działalność fundacji”.
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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 i rozwój lokalny (opisane pod wspólnym szyldem).

A1. Identyfikowanie

Identyfikowaniem określamy wszystkie działania Fundacji polegające na diagnozo-
waniu i analizowaniu nowych zjawisk, dobrych praktyk, ale również problemów do 
rozwiązania w obszarach tematycznych, w których działamy. Efektem działań podej-
mowanych w nurcie „Identyfikowanie” są m.in. opisane modele działania, zaktualizo-
wane bazy danych, rozpoznani nowi partnerzy i odbiorcy działań FISE.  

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną: 

Planowana na pierwszy kwartał 2015 roku akredytacja Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) została przez MRPiPS przesunięta na trzeci kwartał. 
W oczekiwaniu na akredytację kontynuowaliśmy standardowe działania Ośrodka, 
dzięki przedłużeniu projektu o 5 miesięcy (możliwość taką dały nam oszczędno-
ści Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL). 
Jednocześnie, przy okazji prowadzenia ewaluacji dotychczasowych działań, zbie-
raliśmy informacje o aktualnej sytuacji, kondycji, potrzebach i problemach wspie-
ranych przez nas podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecz-
nych (PS), tak by adekwatnie przygotować koncepcję funkcjonowania OWES na 
lata 2016-2018 do akredytacji. Wraz z partnerami opracowaliśmy zmodyfikowany 

w stosunku do dotychczasowych naszych wspólnych doświadczeń model działania 
OWES, zakładający dużo bardziej ścisłą współpracę partnerów. 

Komentarz: 
Niestety, model wypracowany w 2015 roku, w obliczu bardzo ograniczonego 
budżetu, jaki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) 
postanowił alokować na OWES-y na Mazowszu, będziemy musieli mocno 
okroić i dostosować do możliwości finansowych w ramach EFS, a także po-
szukać dodatkowych źródeł finansowania. Wraz z innymi OWES-ami oprote-
stowaliśmy pierwszy konkurs w 2015 r. na prowadzenie działań typu OWES, 
nie biorąc w nim udziału. Mimo, że podjęliśmy próbę dyskusji z UMWM nt. 
zwiększenia alokacji oraz zmiany warunków konkursu, na takie które realnie 
pozwolą nam spełnić warunki akredytacyjne i zrealizować zaplanowaną kon-
cepcję działań OWES, nie udało nam się porozumieć. Zaproponowane przez 
UMWM rozwiązanie nie satysfakcjonuje nas w pełni, jednak uzależnienie 
funkcjonowania OWES od środków EFS zmusza nas do udziału w kolejnym 
konkursie w 2016 roku. 

W 2015 r. po raz pierwszy zrealizowaliśmy cykl wydarzeń „Biznes Mikser”, łącznie 3 
spotkania dla ponad 30 osób. Spotkania te realizowane były w formule pitchingu, 
gdzie prezentującymi swoje oferty byli przedsiębiorcy społeczni posiadający cer-
tyfikat „Znak[eS]” oraz korzystający z usług naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. Słuchaczami byli zaś przedstawiciele biznesu, głównie dużych przedsię-
biorstw z branży finansów, telekomunikacji, doradztwa, mediów i komunikacji. Był 
to czas identyfikowania i testowania (o czym poniżej) optymalnej formuły dla tego 
wydarzenia, w tym: liczby prezentowanych przedsiębiorstw społecznych i liczby 
słuchaczy, sposobu rekrutowania prezentujących podmiotów i gości ze strony biz-
nesowej. Realizując „Biznes Miksery” nawiązaliśmy także nowe kontakty w świecie 
biznesu, doświadczenia opisane są w części B. Budowanie sieci powiązań. 

II. Działalność Fundacji
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Komentarz: 
Spotkania „Biznes Mikser” planujemy realizować cyklicznie raz na kwartał 
w ramach OWES-u. Liczymy, że pomogą nam one identyfikować kolejnych po-
tencjalnych biznesowych partnerów dla wspieranych przez nas PES, PS, a tak-
że dla FISE. Wiemy od uczestników prezentujących swoje oferty, że spotkania 
te miały dla nich ważny edukacyjny walor. Formuła w której w luźnej i nie-
nachalnej atmosferze mogą poznać się i porozmawiać przedstawiciele dość 
odległych na co dzień światów wciąż jest nowa i wzbudza zainteresowanie 
zarówno po stronie przedsiębiorców społecznych, jak i przedstawicieli sektora 
komercyjnego. Do stałej współpracy udało nam się zaprosić PwC oraz Koalicję 
Prezesi-wolontariusze. 

W 2015 r. FISE przeprowadziła dwa badania, których zakresy merytoryczne były 
przekrojowe. Tzn. uwzględniały zagadnienia zarówno z obszaru ekonomii spo-
łecznej, jak i rynku pracy czy aktywności lokalnej. Oba badania przeprowadzone 
zostały na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w ramach prowadzonej przez FISE 
działalności gospodarczej.

Pierwsze z nich to analiza lokalnych sfer aktywności w kontekście ewaluacji 
Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009-2020 prowadzonej w 2015 r. przez 
Urząd m.st. Warszawy. FISE uczestniczyła w procesie przygotowywania Społecznej 
Strategii Warszawy odpowiadając przygotowując w 2008 r. diagnozę warszaw-
skiego rynku pracy. Po 7 latach od tego doświadczenia, zostaliśmy zaproszeni do 
udziału w procesie ewaluacji i konstruktywnego komentowania sposobu realizacji 
założeń Strategii oraz planów na kolejnych 5 lat do końca jej obowiązywania.

Przygotowana i przeprowadzona analiza lokalnych sfer aktywności objęła badanie 
danych zastanych (desk research) oraz wywiady z przedstawicielami różnych grup, 
które uczestniczą w tworzeniu lokalnych sfer aktywności (lokalne sfery aktywności 
odnoszą się do przedsiębiorczości, wyjścia z szarej strefy, aktywizacji zawodowej 
osób defaworyzowanych, samopomocy, partycypacji społecznej, współistnienia 
i przenikania się działalności urzędów, przedsiębiorców, NGOs, grup nieformal-
nych). Raport przygotowany dla Urzędu m.st. Warszawy objął obraz mikro i małych 
przedsiębiorstw (ich kondycję, liczbę, przeżywalność potrzeby, sposób funkcjono-
wania, bariery dla rozwoju), informacje o grupie osób z grup o niskiej aktywności 
na rynku pracy (liczebność i struktura grupy, przyczyny niskiej aktywności, działa-
nia podjęte na rzecz aktywizacji), dane o rosnących w Warszawie zjawiskach eko-
nomii społecznej, samozaradności, ekonomii współdzielenia, ruchach sąsiedzkich, 

rosnącym zainteresowaniu mieszkańców miasta partycypacją społeczną. Wszystkie 
zebrane dane są opatrzone eksperckim komentarzem i rekomendacjami dotyczą-
cymi poszerzenia zakresu zdobywanych i analizowanych danych. Raport stworzony 
został z intencją sprawdzenia jakie informacje są dla urzędników dostępne, a ja-
kich brakuje aby stwierdzić czy Społeczna Strategia Warszawy z 2009 r. wdrażana 
jest skutecznie w życie. Drugim celem badania było sformułowanie rekomendacji 
co do skorygowania zapisów Strategii w obliczu szybko zachodzących zmian spo-
łecznych i gospodarczych. Przygotowany przez FISE raport był częścią szerszej 
ewaluacji, prowadzonej także w odniesieniu do innych obszarów uwzględnionych 
w Społecznej Strategii Warszawy. 

W 2015 r. FISE przygotowała także raport nt. wykluczenia ekonomicznego osób 
z grup defaworyzowanych i alternatywnych sposobach na wychodzenie z trudnej 
sytuacji (ekonomia społeczna, ekonomia współdzielenia). Raport powstał na zle-
cenie francuskiej organizacji Pour la Solidarité. Objął on obraz aktualnej sytuacji 
osób z grup defaworyzowanych (seniorów, osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, migrantów, osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej, tzw. pracu-
jących biednych) oraz konkluzje z wywiadów przeprowadzonych z reprezentantami 
tych grup w różnych częściach Polski. Podobne badania prowadzone były w innych 
krajach UE i posłużyły refleksji o sposobach radzenia sobie z problemami finanso-
wymi przez osoby z grup marginalizowanych w obliczu rosnącego rynku niewar-
tych zaufania i nieuczciwych kredytodawców (banków i instytucji parabankowych). 

Komentarz:
FISE posiada renomę rzetelnego wykonawcy i jest znana z dobrze przygoto-
wanych materiałów merytorycznych w obszarach, w których się specjalizuje. 
Zaproszenia do przygotowania raportów, przyczyniły się do umocnienia na-
szej pozycji i rozbudowania sieci kontaktów z potencjalnymi przyszłymi zlece-
niodawcami na podobne zadania.

W 2015 r. portal Ekonomiaspoleczna.pl działał w znacznie okrojonym formacie ze 
względu na zakończenie finansowania ze źródeł projektu Zintegrowany System 
Wsparcia Ekonomii Społecznej i brak innych źródeł finansowania niż środki własne 
FISE. W związku z tym, zawężono zakres informacji, którymi zajmował się portal. 
Tematy, które pojawiały się najczęściej dotyczyły zmian w politykach publicznych 
(wprowadzenia systemu akredytacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej), wy-
darzeń integrujących środowisko ekonomii społecznej (Ogólnopolskie Spotkania 
Ekonomii Społecznej, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. 
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Jacka Kuronia), nowych trendów w ekonomii społecznej na świecie. Poza tym na 
portalu pojawiały się informacje lokalne i ogłoszenia dodawane bezpośrednio 
przez użytkowników.

Dla zapewnienia ciągłości finansowania portalu podjęto działania identyfikujące 
potencjał finansowania ze źródeł poza projektowych. Przeprowadzone rozezna-
nie wskazało niskie zainteresowanie współpracą ze strony instytucji publicznych, 
samorządowych, co spowodowane było niepewną sytuacją polityczną i przerwą 
w realizacji zadań ze środków finansowych Unii Europejskiej. 

Członkowie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w 2015 r. skupili się na dzia-
łaniach związanych z organizacją IX Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 
oraz monitorowaniu bieżących zmian w prawie (szczególnie ustawy o przedsię-
biorstwie społecznym). Pod koniec 2015 r. FISE, po ponad 10 latach, zrezygnowała 
z pełnienia funkcji sekretariatu SKES. Rolę tę od 2016 r. przejęła Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Komentarz:
Szczególnie istotne były prace na rzecz zidentyfikowania nowych kierunków 
działalności SKES i zmiany jej formuły. Ostateczne prace nad projektami będą 
kontynuowane w kolejnych latach.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:

Działania FISE w obszarze partycypacji obywatelskiej koncentrowały się na kon-
tynuacji systemowego projektu „Konsultacje z zasadami”, który realizowaliśmy 
wspólnie z partnerem, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
w ramach programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Obywatele dla 
demokracji”. Jednym z działań w projekcie była identyfikacja skutecznych sposo-
bów włączania organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w tworzenie 
lokalnych polityk publicznych poprzez ułatwienie im dostępu do dobrze zorgani-
zowanych procesów konsultacji społecznych. FISE zajmowała się komponentem 
lokalnym projektu, czyli współpracą z samorządami rozumianymi jako wspólnoty 
lokalne: społeczność, organizacje pozarządowe, władze, administracja. W 2015 r. 
celem współpracy w pięciu samorządach z szerokim gronem lokalnych aktorów 
było partycypacyjne wypracowanie standardów konsultacji społecznych i proce-
dur wewnątrz urzędowych. W ramach identyfikacji nasza praca polegała na roz-
poznaniu wyzwań i problemów partycypacyjnego tworzenia zasad dialogu obywa-
telskiego w trakcie wdrażania standardów konsultacji społecznych w wybranych 

samorządach. Efektem naszych działań była identyfikacja partnerów społecznych 
w wybranych społecznościach lokalnych zdolnych do poniesienia ciężaru partner-
skiego wypracowywania zasad dialogu. 

Komentarz:
Procesy partycypacyjne przeprowadzone w pięciu miastach (Opole, Lublin, 
Tychy, Gorzów Wielkopolski, Słupsk) wskazały na konieczność opierania się nie 
tyle na stronie pozarządowej, co było założeniem projektowym, ale na silnych 
ruchach miejskich (Gorzów), aktywnych mieszkańcach (Słupsk, Opole, Tychy) 
korzystających z bardziej popularnych niż konsultacje społeczne narzędzi par-
tycypacji, np. budżetu partycypacyjnego czy radnych osiedlowych (Lublin). 
We wszystkich jednak miastach FISE pozyskała nowych partnerów i wiedzę 
o tym, jak skutecznie organizować procesy partycypacyjne w niesprzyjających 
warunkach. Wiedza ta zostanie wykorzystana w pierwszej połowie 2016 r. 
w trakcie realizacji działań upowszechniających projektu „Konsultacje z zasa-
dami” w tym w szczególności w trakcie punktowo-szkoleniowych interwencji 
rozpoczynających w wybranych samorządach prace nad regulaminami kon-
sultacji społecznych.

We współpracy z europejską siecią miast i regionów REVES, FISE identyfikowała 
potencjalne możliwości rozwinięcia działalności z wykorzystaniem kontaktów 
międzynarodowych. Szczególnie podjęto próby wykorzystania synergii pomiędzy 
tematami, na których skupia się sieć REVES, a FISE zajmowała się w projekcie „eS 
– w sieci dobrych połączeń” – prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania 
i oddziaływania klauzul społecznych. Przygotowano projekt, które celem miało być 
wspólne wypracowanie modeli działania klauzul społecznych, lecz próba zdobycia 
dofinansowania ze środków EFS nie powiodła się.

Prowadząc „Warsztat Warszawski” kontynuowaliśmy działania zmierzające do 
zidentyfikowania potrzeb, zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu 
mieszkańców warszawy (seniorów, dorosłych, rodzin z dziećmi, zwłaszcza z okolicy 
Warsztatu). W 2015 r. prowadziliśmy w Warsztacie cykl warsztatów, który nazwa-
liśmy „Warsztat Wzmacnia”. Szczegóły opisane zostały w części A2. Testowanie. 

Komentarz:
Dwa lata, jakie spędziliśmy prowadząc „Warsztat Warszawski” dostarczyły 
nam wielu cennych spostrzeżeń o zainteresowaniach i potrzebach różnych 
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grup mieszkańców Warszawy. Oferta Warsztatowych zajęć budziła zainte-
resowanie, wielu gości wracało na kolejne oferowane przez nas wydarzenia. 
Niestety kapitał zbudowany przez dwa lata nie będzie mógł być w pełni wyko-
rzystany, gdyż Urząd m.st. Warszawy pod koniec 2015 r. zdecydował o nada-
niu „Warsztatowi” innego charakteru. Ma on się stać miejskim punktem infor-
macyjnym i inspirującym mieszkańców Warszawy do aktywnego działania na 
rzecz najbliższego otoczenia. Szczegóły tej zmiany zostały opisane z części A4. 
Włączanie do polityki publicznej.

W obszarze rynku pracy:  

W czerwcu 2015 r. swój finisz miał projekt „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku 
Pracy”, którego efektem było założenie wspomnianej w nazwie projektu Sieci PIRP 
razem z partnerami projektu – Fundacją Aktywizacja i Fundacją Imago. Do sieci 
przystąpiło do końca 2015 r. ok. 90 organizacji z całego kraju. 

Komentarz:
Pierwsze spotkania sieci PIRP – zarówno to zamykające projekt, na którym 
pojawiła się większość członków, jak i kolejne, w których udział brali już tylko 
delegaci członków zarządu sieci, pozwoliły wskazać główne problemy, z jaki-
mi borykają się organizacje pozarządowe działające na obszarze rynku pracy: 
m.in. brak koordynacji przedstawicieli sektora PIRP w relacjach z jednostkami 
samorządu terytorialnego (JST) oraz administracją centralną, „niewidzial-
ność” dla administracji, ograniczony udział w pracach legislacyjnych i opinio-
waniu przygotowywanych przez rząd i JST regulacji, brak wiedzy przedstawi-
cieli administracji i JST na temat sektora pozarządowego i jego potencjału. 
Wszystkie te bariery uniemożliwiają optymalne działania NGO-sów na polu 
aktywizacji zawodowej. Sieć, w której zarządzie przez pierwsze dwa lata za-
siadać ma przedstawiciel FISE, będzie próbowała poprawić realia działania 
PIRP-ów i zwiększyć skuteczność ich działania na obszarze rynku pracy.

Swoje funkcjonowanie kontynuował portal Rynekpracy.org, wskazując najważniej-
sze problemy polskiego rynku pracy, do których redakcja zaliczyła (i poświęciła im 
szereg artykułów): niskie wynagrodzenia (przekraczające granicę wyzysku), uśmie-
ciowienie rynku pracy (tworzenie się rynku dualnego: zupełnie inaczej działa on 
dla tych, którzy mają umowę o pracę, a inaczej dla większości tych, którzy jej nie 
mają) oraz nieprzestrzeganie regulacji obowiązujących na rynku pracy (do czego 

przyczynia się zarówno uśmieciowienie, jak i nieskuteczność Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz innych organów stojących na straży praworządności). Niestety, w dru-
giej połowie roku dla działalności w zakresie rynku pracy nie udało się pozyskać 
funduszy, dlatego aktywność portalowa (do której zaliczyć trzeba także fanpage’e 
na portalu Facebook) musiała zostać istotnie ograniczona, ze względu na ograni-
czone możliwości finansowania ze środków własnych FISE.

Istotnym elementem poszukiwań w celu identyfikacji barier dla sprawniejszej ak-
tywizacji zawodowej był przypieczętowany umową o współpracy udział redaktora 
Rynekpracy.org w przygotowaniu, relacjonowaniu i komentowaniu badań „Monitor 
Rynku Pracy”, realizowanych co kwartał przez agencję zatrudnienia Randstad.

Komentarz:
Portal informował także na bieżąco o postępach tworzenia się Sieci PIRP, 
a w połowie roku uruchomiony został osobny podportal siecpirp.rynekpracy.org 
służący wyłącznie potrzebom Sieci PIRP.

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: 

W 2015 r. wraz z partnerami (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Stowarzyszenie BORIS) przygotowaliśmy, w oparciu o dotychczasowe doświadcze-
nia zdobyte w latach 2009-2015 oraz wymogi akredytacyjne, koncepcję funkcjo-
nowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2016-2018, która miała 
być wdrożona przy wykorzystaniu środków z EFS. Zakładała ona ściślejszą współ-
pracę miedzy partnerami, większe skupienie na tworzeniu nowych miejsc pracy, 
zwłaszcza dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, większy nacisk 
na ekonomizację organizacji pozarządowych i innych PES, w tym na wzrost ich ob-
rotów, optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych wszystkich 
partnerów, bardziej ostre kryteria rekrutacji i selekcji – gdyż takie były wymogi 
akredytacyjne. Z drugiej strony, bazując na własnych doświadczeniach, stawialiśmy 
też na mocno zindywidualizowany proces pracy z poszczególnymi inicjatywami, 
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prowadzenie całego procesu przez doradców kluczowych od A do Z, którzy mak-
symalnie elastycznie dostosowując do potrzeb odbiorców proponowane wsparcie.

Komentarz:
Wypracowany na nowo model będzie testowany w praktyce dopiero w roku 
2016, ze względu na liczne opóźnienia w dystrybucji środków EFS oraz 
utrudnienia w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w kwestii zapisów konkursu na prowadzenie OWES.

Realizując piątą edycję Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 
w 2015 r. testowaliśmy przede wszystkim kanały i sposoby pozyskiwania spon-
sorów na realizację części operacyjnych przy obsłudze Konkursu. Ta najmniej 
wdzięczna z punktu widzenia sponsora część budżetu, jest jednocześnie kluczowa, 
aby Konkurs mógł się odbywać. Testowaliśmy ścieżki pozyskiwania darowizn na 
konkretne elementy wymagające dofinansowania jak np. pokrycie kosztów dojaz-
dów ekspertów na wizyty studyjne. Niestety nasze wnioski o darowizny pozostały 
bez odpowiedzi. Odbywaliśmy także rozmowy z dużymi przedsiębiorstwami o wie-
lokanałowych ścieżkach współpracy. Niestety działania podjęte w 2015 r. nie przy-
niosły pozytywnych skutków.  

Komentarz:
Niestety, dość frustrujące jest powtarzanie konkluzji o tym, że ekonomia 
społeczna, a zwłaszcza działania prowadzone „na zapleczu” (jak obsługa 
Konkursu[eS]) nie stanowią dla potencjalnych partnerów atrakcyjnego pola 
do współpracy. Ważną nauką z kolejnego roku bezskutecznego poszukiwania 
nowego partnera/sponsora jest refleksja o tym, że tylko nieustanne i usilne 
wysyłanie ofert współpracy, uczestniczenie w spotkaniach oraz wsparcie 
umocowanych w biznesie przyjaciół Fundacji może przełożyć się na sukces 
w tym zakresie.

W 2015 r. trzykrotnie zrealizowaliśmy spotkanie „Biznes Mikser” dla podmiotów 
korzystających ze wsparcia OWES oraz posiadających certyfikat „Znak[eS]”. Za 
każdym razem testowaliśmy inną formułę spotkania aby sprawdzić w której z nich 
największą korzyść odniosą uczestnicy – przedsiębiorcy społeczni oraz przedsta-
wiciele świata biznesu. Pierwsze spotkanie przyjęło formę publicznych prezentacji 
oferty PS i komentowania przez gości ze świata biznesu obejrzanych prezentacji na 
forum. Spotkanie to było jednak zbyt długie i męczące dla wszystkich. Prezentacji 

PS było ponad 10, spotkanie przedłużyło się i pod koniec nie było już w uczestni-
kach po obu stronach energii do pełnego zaangażowania. Drugie spotkanie zostało 
zorganizowane w podobnej formule, lecz prezentacji przedsiębiorców społecznych 
było 5, a gości ze świata biznesu dwukrotnie więcej. Była więc przestrzeń na rze-
czową wymianę informacji zwrotnych o zaprezentowanych ofertach. Trzecie spo-
tkanie przyjęło inną formułę: każdy przedsiębiorca społeczny prezentował swoją 
ofertę trzykrotnie przed audytorium złożonym przez maksymalnie 2 słuchaczy. 
Po 3-minutowej prezentacji, mówca otrzymywał precyzyjne informacje zwrotne 
o przedstawionej ofercie, jej treści oraz sposobie prezentacji. Ostatnie spotkanie 
zarówno w ocenie przedsiębiorców społecznych, jak i gości ze świata biznesu było 
najbardziej satysfakcjonujące.

Komentarz: 
Spotkania „Biznes Mikser” okazały się bardzo dobrą formułą w której przed-
siębiorcy społeczni mają szansę na sprawdzenie swojej oferty i sposobu pre-
zentowania jej przed słuchaczami, którzy są doświadczonymi pracownikami 
sektora biznesowego. Goście z biznesu uczestniczący w „Biznes Mikserach” 
również wykazywali dużą satysfakcję z możliwości wsparcia przedsiębiorców 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Podkreślali także korzyść z możliwości pozna-
nia sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i ich oferty.

Portal Ekonomiaspoleczna.pl publikował serię artykułów, które przedstawiały do-
bre praktyki ekonomii społecznej. W formie rozbudowanych reportaży zaprezen-
towano innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne. Regularnie zamieszczane były 
informacje na temat zmian prawnych, szczególnie dotyczących procesu akredytacji 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i realizacji zapisów Krajowego Programu 
Ekonomii Społecznej.

Komentarz:
Przekrój tematyczny publikowanych materiałów wskazuje, że przed ekonomią 
społeczną w Polsce stają nowe wyzwania oraz nisze, które może z sukcesem 
wykorzystać: zmiany klimatyczne, ekonomia współdzielenia.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:

Projekt „Konsultacje z zasadami” był okazją do przetestowania założeń dotyczących 
pracy nad rozwijaniem i implementacją standardów konsultacji społecznych na 
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lokalnym poziomie administracji, wypracowanych pod przewodnictwem i z udzia-
łem FISE na przełomie lat 2013 i 2014 r. w ramach międzysektorowej grupy roboczej. 
Owocem tych prac jest Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych precyzujący stan-
dardy organizacji i prowadzenia procesów konsultacyjnych w samorządach. Prace 
w ramach w prowadzonego projektu będą więc testowaniem opracowanych wcze-
śniej rozwiązań odniesieniu do jednego z najważniejszych mechanizmów zarówno 
dialogu społecznego, jak i partycypacji obywatelskiej. Testowaliśmy partycypacyj-
ne tworzenie regulacji lokalnego dialogu obywatelskiego w pięciu miastach: Opolu, 
Lublinie, Słupsku, Gorzowie Wielkopolskim oraz Tychach. W wyniku przeprowadze-
nia cykli warsztatowo-szkoleniowych w pięciu miastach (dla urzędników miejskich, 
władz lokalnych oraz społeczności i organizacji pozarządowych) powstały dla każ-
dego z nich regulaminy konsultacji społecznych. Dla czterech z nich (Lublin, Opole, 
Gorzów, Słupsk) zostały wypracowane również szkice wewnątrz urzędowych pro-
cedur konsultacji społecznych. W 2015 roku Gorzów przyjął uchwałą Rady Miasta 
wypracowany w projekcie regulamin konsultacji społecznych. Pozostałe regulami-
ny zostały przekazane władzom miast do poddania pod obrady Rad Miejskich. 

Komentarz: 
Testowanie partycypacyjnego budowania standardów dialogu tworzonych 
zgodnie z wytycznymi Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych dało zgod-
ne z założeniami rezultaty. Wyszliśmy na przeciw problemom i wyzwaniom 
społeczności lokalnych, z którymi pracowaliśmy związanymi z niskimi standar-
dami dialogu prowadzonego przez administrację samorządową. Konfrontacja 
oczekiwań strony społecznej i urzędowej doprowadziła każdorazowo do wy-
pracowania wysokiej jakości rozwiązań w zakresie standardów. Samorządy, 
z którymi pracowaliśmy zadeklarowały przyjęcie wypracowanych rozwiązań 
(regulaminy i procedury) w 2015 (Gorzów) i 2016 r. (pozostałe). W wyniku re-
alizacji działań przetestowane zostały wytyczne Kanonu Lokalnych Konsultacji 
Społecznych – okazał się on doskonałym kompasem wskazującym kierunki 
pozytywnych zmian w samorządach. Prowadząc działania korzystaliśmy rów-
nież z wcześniejszego dorobku i know-how FISE testując przydatność zebranej 
wiedzy, w szczególności filmów dokumentalnych dotyczących partycypacji 
obywatelskiej i publikacji zrealizowanych w latach 2010-2014. Spotkały się 
one z szerokim zainteresowaniem i ułatwiały prowadzenie realizowanych pro-
cesów partycypacyjnych.

W 2015 r. kontynuowaliśmy prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego” w ramach 
dwuletniej umowy z Urzędem m.st. Warszawy. Wiele wydarzeń zorganizowanych 

przez nas w 2015 r. odbywało się pod hasłem „Warsztat wzmacnia”, ponieważ 
doszliśmy do wniosku, że nie chcemy poprzestawać na organizacji samych zajęć 
o ludycznym charakterze (a takie przede wszystkim zgłaszali uczestnicy „Skupu 
Pomysłów” zorganizowanego w 2014 r.), ale zależy nam na tym, żeby uczestnicy wy-
nieśli z zajęć coś więcej niż tylko przyjemnie spędzony czas. Stąd większa obecność 
zajęć rozwijających kompetencje społeczne. Liczbowo najwięcej było z kolei zajęć 
dla seniorów (prowadzonych stricte wolontariacko), które były efektem projektu 
senioralnego „Klubokawiarnia obywatelska” zrealizowanego w 2014 r. Projekt za-
owocował dużą liczbą seniorów chcących działać na rzecz swojej grupy wiekowej. 
Poszerzyliśmy też ofertę zajęć dla dzieci i nawiązaliśmy współpracę z instytucja-
mi i przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w okolicach placu Konstytucji, z któ-
rymi wspólnie zorganizowaliśmy wydarzenia „Przygoda na MDM-ie” i „Zimowa 
Przygoda na MDM-ie”.

W 2015 r. zorganizowaliśmy około 251 wydarzeń, które można podzielić w nastę-
pujące grupy tematyczne:

1. Warsztaty dla osób młodych i dorosłych, łącznie 30 spotkań, w tym warsz-
taty rozwijające kompetencje społeczne: „Oswoić zmianę”, „Zarządzenie 
sobą w czasie, czyli zwiększanie osobistej efektywności”, „Zarządzanie 
domowym budżetem”, „Ja kobieta”, cykl coachingowy dla kobiet „Poczuj 
siebie tu i teraz”, warsztaty „Nie taki rynek pracy straszny jak go malują” 
o tym jak poruszać się po rynku pracy, warsztaty podstawowych napraw 
rowerowych dla kobiet i nie tylko z „Projektem Zębatka” – warsztaty, któ-
re nie tylko uczą praktycznej umiejętności dokonywania prostych napraw 
roweru, ale też wzmacniają poczucie sprawczości i niezależności kobiet, 
a dzięki temu ich kompetencje społeczne. Wzięliśmy także udział w obcho-
dach Warszawskiego Dnia Sąsiada i wspólnie z instytucjami, kawiarniami 
i sklepami z okolic placu Konstytucji zorganizowaliśmy „Przygodę na MDM-
ie” i „Zimową Przygodę na MDM-ie” – dwie edycje gry miejskiej, piknik na 
skwerze przed Warsztatem „Śródmieście działa! Święto inicjatyw społecz-
nych” (w czerwcu), wspólne gotowanie potraw świątecznych i spotkanie ze 
Św. Mikołajem (w grudniu). Wydarzenia te promowały sąsiedzkość, MDM 
i oczywiście organizacje biorące w nich udział. Zorganizowaliśmy także 
Społeczno-Ekonomiczny Klub Książki – spotkania mające na celu promocję 
czytelnictwa, zwłaszcza książek o tematyce społecznej i ekonomicznej. 

2. Zajęcia dla seniorów – „Kafejka Międzypokoleniowa” – około 200 spotkań 
– najliczniejszą grupą były spotkania dla seniorów (prowadzone wolonta-
riacko i w dużej mierze organizowane przez samych seniorów). Spotkania 
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te były pokłosiem projektu „Klubokawiarnia Obywatelska – aktywizacja 
warszawskich seniorów”, który prowadziliśmy w zeszłym roku. Zachęcani 
przez nas seniorzy zaczęli w 2014 r. prowadzić własne zajęcia i kontynuują 
je w „Warsztacie”. W ramach Kafejki seniorzy sami organizowali nastę-
pujące wydarzenia: klub internetowy, klub angielski, klub francuski, klub 
historii (spotkania dzieci okupowanej Warszawy), spotkania rękodzielnicze 
(hafciarskie, papierowa wiklina, decoupage i inne), towarzystwo pastelo-
we (wspólne rysowanie), krótki cykl o zdrowiu dojrzałych kobiet. Udało 
nam się pozyskać także różnych prowadzących, którzy jednorazowo lub 
cyklicznie prowadzili wolontariacko zajęcia dla seniorów.

3. Warsztaty dla dzieci (uwrażliwiające małych uczestników na przyrodę 
i wspólną przestrzeń), łącznie 21 spotkań, w tym warsztaty historyczne dla 
dzieci „Warszawska Pętla Czasu”, ekologiczno-artystyczny mini cykl „Jak 
działa drzewo”, cykl comiesięcznych warsztatów architektonicznych, zaję-
cia „Reklam(A)kcja” dotyczące przestrzeni publicznej i reklamy, świąteczne 
fotograficzne warsztaty dla dzieci i dorosłych.  

Komentarz: 
Po dwóch latach funkcjonowania „Warsztat” pozostał jednym z warszawskich 
„miejsc aktywności lokalnej”, ale nie został zakwalifikowany przez Centrum 
Komunikacji Społecznej jako „dom sąsiedzki” – czyli miejsce, gdzie okoliczni 
mieszkańcy spotykają się i wspólnie spędzają czas. Faktycznie „Warsztat”, 
mimo że wytworzyło się wokół niego liczne grono uczestników (przede wszyst-
kim seniorów), nie przyciągnął stricte mieszkańców Śródmieścia, ale całej 
Warszawy. W kolejnych latach funkcja sąsiedzka „Warsztatu” będzie jeszcze 
bardziej ograniczona, ze względu na formułę projektu „Warszawa Lokalnie”, 
którego częścią „Warsztat” będzie w latach 2016-2018.

Ważną częścią projektu „Warsztat” było działanie „Niebieska Kamienica”, w ra-
mach którego mieliśmy możliwość dalszego testowania zaproponowanego przez 
nas modelu współpracy animatora ze wspólnotą sąsiedzką przy diagnozowaniu 
potrzeb lokalnej społeczności i znajdowaniu dla nich rozwiązań. Animatorki (w tym 
jedna pracowniczka FISE) współpracowały z grupami sąsiedzkimi potrzebującymi 
wsparcia przy wspólnym diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów. 
Pięć grup przeszło z nami ten proces od początku do końca: od zebrania grupy, 
poprzez identyfikację wspólnej potrzeby po zaspokojenie jej (w tym dwie grupy, 

które zgłosiły się w 2014 r., ale wtedy z różnych względów nie podjęły wówczas 
współpracy z nami).

Zagadnienia, nad którymi grupy pracowały, to potrzeba upamiętnienia historii ka-
mienicy, z którą uczestnicy są emocjonalnie związani przez zamieszczenie tablicy 
pamiątkowej, chęć zmiany nawyków sąsiadów i sąsiadek niesprzątających po swo-
ich psach, chęć przywrócenia na skwer rzeźby, która kiedyś na nim stała, potrzeba 
integracji organizacji, mającej siedzibę w kamienicy, z jej mieszkańcami, chęć bliż-
szego zapoznania się w ramach sąsiedztwa.

Komentarz: 
Nasze doświadczenie pokazuje, że działania w rodzaju „Niebieskiej Kamienicy” 
mają największy sens, kiedy są zaplanowane na kilka lat. Rok to dla wielu grup 
za mało, żeby przejść przez cały proces poznawania się, inkubacji pomysłów 
i ich realizacji, zwłaszcza kiedy trzeba wypełnić biurokratyczne procedury, 
takie jak uzyskiwanie pozwoleń na zamieszczenie tablicy czy na zajęcie prze-
strzeni. Wskazuje na to m.in. fakt, że aż dwie z grup, z którymi zrealizowaliśmy 
działania w 2015 r. to były grupy, które pojawiły się na chwilę w 2014 r., ale nie 
podjęły wtedy działań. Większość grup, z którymi współpracowaliśmy w 2014 
i w 2015 r. chciała zresztą współpracować z nami dalej. Niestety nie było to 
możliwe ze względu na brak finansowania.

Kolejnym wartym odnotowania, niestety negatywnym zjawiskiem, jest niedo-
statek liderów gotowych wziąć na swoje barki odpowiedzialność i obowiązki 
wynikające z organizacji wydarzenia sąsiedzkiego. Uczestnicy i uczestniczki pro-
jektu najłatwiej wchodzą w rolę właśnie uczestnika wydarzeń i najchętniej sce-
dowaliby działania wymagające większego wysiłku na animatorki. Staraliśmy 
się temu przeciwdziałać, ale było to niełatwe. Taka postawa nie sprzyja temu, 
żeby mieszkańcy na własną rękę podejmowali działania sąsiedzkie. 

W obszarze rynku pracy:  

Sieć PIRP jest sama w sobie rodzajem testu nowego modelu współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi na obszarze rynku pracy. Test ma poka-
zać, czy taka instytucja zdoła umocnić pozycję PIRP na mapie instytucji rynku pracy 
i zwiększyć ich skuteczność na polu aktywizacji zawodowej. Głównym wyzwaniem 
jest brak finansowania Sieci od momentu jej utworzenia. Decyzją członków termin 
wpłacania pierwszych składek członkowskich ustalono na początek 2016 r. (pier-
wotnie na styczeń, następnie termin przesunięto na kwiecień).
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Komentarz: 
Przykładem narzędzia, które ma pomóc w zaprezentowaniu skali obecności 
PIRP w Polsce oraz ułatwić przedstawicielom urzędów pracy i JST odnaleźć 
najbliższe podmioty pozarządowe działające dla aktywizacji zawodowej jest 
mapa PIRP, która zamieszczona została na stronie siecpirp.rynekpracy.org. 
Czas pokaże, czy adresaci tej mapy będą z niej korzystać częściej, niż same 
organizacje, szukając dla siebie partnerów do projektów, co było drugim rów-
norzędnym celem zbudowania tego narzędzia.

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.

W 2015 r. prowadziliśmy profil Fundacji na Facebook.com. W styczniu 2015 r. strona 
miała 412 fanów, na koniec roku było ich 744. Regularnie umieszczaliśmy informacje 
o naszych sukcesach, planach, działaniach oraz zaproszenia na organizowane przez 
nas wydarzenia. Każdy wpis był czytany przez średnio 200 osób.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną: 

Ze względu na brak finansowania (przełożenie konkursu na OWES-y najpierw na 
ostatni kwartał 2015 r. , a następnie na 2016 r.) nie udało nam się na większą skalę 
uruchomić działań upowszechniających w temacie zakupów społecznie odpowie-
dzialnych w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach działań wolontariackich 
i ze środków własnych kontynuowaliśmy prowadzenie portalu www.wybieram.
es, jednak w bardzo ograniczonym stopniu. Promowaliśmy wśród biznesu zakupu 
w ES przy okazji spotkań „Biznes Mikser”. Na kanwie doświadczeń OWES przygo-
towaliśmy projekt ponadnarodowy w temacie społecznie odpowiedzialnych zaku-
pów w samorządzie przy wykorzystaniu klauzul społecznych, by pozyskać środki 
w ramach PO WER. Niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Temat będziemy 

kontynuować we współpracy z m. st. Warszawa w 2016 r. poszukując źródeł fi-
nansowania wspólnego projektu upowszechniająco-edukacyjnego dla urzędników 
odpowiedzialnych za zakupy w mieście.

Działania Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz związane 
z certyfikatem „Znak[eS]” były jak co roku upowszechniane, zwłaszcza na etapie 
prowadzenia rekrutacji do udziału w Konkursie i ewaluacji certyfikatu oraz na eta-
pie ogłaszania wyników. W 2015 r. w Konkursie[eS] wystartowało 30 podmiotów. 
Do finału Konkursu dotarły 23 firmy społeczne, z których 5 otrzymało nagrody fi-
nansowe, a 18 wyróżnienia. W tej grupie znalazło się też 10 nowych podmiotów 
wyróżnionych Znakiem[eS]. Piąta gala Konkursu[eS] odbyła się w siedzibie PwC 
Polska, Partnera Konkursu. Informacje o Konkursie i certyfikacji były publikowane 
58 razy na lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich stronach internetowych.  

Komentarz:
Jak co roku podjęliśmy starania o pozyskanie zwłaszcza nowych uczestników. 
Konkurs posiada już swoją renomę, ale bez intensywnej i wielokanałowej 
promocji trudno o pozyskanie zainteresowania, zwłaszcza wśród niedużych 
przedsiębiorstw społecznych działających z dala od większych ośrodków miej-
skich. W 2015 r. ⅓ uczestników Konkursu, to były podmioty, które startowały 
po raz pierwszy. Naszą ambicją na kolejny rok jest zwiększenie udziału pod-
miotów, które nie uczestniczyły jeszcze w Konkursie i zwiększenie ich dostępu 
do możliwości zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych oraz rozgłosu.  

W ramach projektu „W sieci dobrych połączeń” kontynuowaliśmy działania szkole-
niowe zmierzające do upowszechnienia modelu współpracy pomiędzy instytucja-
mi rynku pracy i pomocy społecznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego 
na poziomie powiatów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych z zastoso-
waniem narzędzi ekonomii społecznej. W 2015 r. przeszkoliliśmy 2400 osób ze 130 
powiatów (to więcej niż zakładaliśmy na etapie tworzenia projektu). Wydaliśmy 
kolejne 7 podręczników (po 1000 egz. każdy) dla samorządowców, w których pro-
pagowaliśmy tematykę usług użyteczności publicznej, zakupów społecznie odpo-
wiedzialnych oraz współpracy międzysektorowej, które rozesłaliśmy do wszystkich 
powiatów w Polsce. Dodatkowo, w ramach oszczędności budżetowych przygoto-
waliśmy dodruk 4 podręczników wydanych w 2014 r., których nakład się wyczerpał, 
a które cieszyły się dużą popularnością wśród przedstawicieli JST. Wszystkie te pu-
blikacje są też dostępne w wersji elektronicznej na portalu Ekonomiaspoleczna.pl. 

http://www.wybieram.es
http://www.wybieram.es
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W ostatnim kwartale 2015 r. prowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję promującą działal-
ność Szkoły Przedsiębiorczości FISE wśród JST i im podległych jednostek, jako poten-
cjalnych odbiorców działań. Przy okazji badaliśmy potrzeby edukacyjne samorządów, 
urzędów pracy i pomocy społecznej, tak by lepiej dostosować ofertę do ich oczekiwań.

Komentarz:
Projekt „W sieci dobrych połączeń” pozwolił FISE na odświeżenie i nawiązanie 
nowych kontaktów w całej Polsce. Co jest dobrym kapitałem wyjściowym do 
kolejnych działań w obszarze ekonomii społecznej, jak również w ramach Szkoły 
Przedsiębiorczości FISE. Pokłosiem projektu są inicjatywy samorządów związa-
ne z zakładaniem lub wspieraniem zakładania podmiotów ekonomii społecz-
nej i przedsiębiorstw społecznych w gminach i powiatach. Niektóre z nich (np. 
w Nasielsku czy w Grodzisku Mazowieckim) będą mogły zostać objęte wspar-
ciem merytorycznym i finansowym w ramach działań OWES FISE, inne zaś (poza 
zasięgiem terytorialnym naszego OWES) zostaną przekierowane do organizacji 
prowadzących OWES-y na terenie ich województw i subregionów. 

Portal Ekonomiaspoleczna.pl zamieścił ok. 100 rozbudowanych artykułów, które 
opisywały nowe trendy w ekonomii społecznej na świecie. W zakładce Biblioteka 
pojawiły się poradniki, rozbudowane publikacje dotyczące zmian prawnych oraz 
praktyki prowadzenia działalności przedsiębiorstw społecznych (szczególnie klau-
zul społecznych). Angielska wersja portalu została wzbogacona o rozległe analizy 
istotnych dokumentów konstytuujących zasady funkcjonowania sektora (Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej). W 2015 roku prowadziliśmy fanpage 
portalu na Facebooku (12 tysięcy fanów), gdzie publikowaliśmy zaproszenia do 
udziału w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Roku im. J. Kuronia, linki do 
nowości ukazujących się na portalu, informacje o działaniach i osiągnięciach FISE 
i naszych partnerów. Okresowo, w czasie wydarzeń, którym patronował portal np. 
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, wydarzenia relacjonowane były na 
profilu Twitter. Nie było to jednak wiodące narzędzie komunikacji z odbiorcami tre-
ści portalu.

Komentarz:
W związku z zainteresowaniem tekstami, które pojawiły się na portalu i były 
komentowane można wnioskować, że wciąż istnieje potrzeba inspiracji nowy-
mi zjawiskami i trendami pojawiającymi się za granicą.

SKES w 2015 roku samodzielnie i własnymi środkami zrealizował IX Ogólnopolskie 
Spotkania Ekonomii Społecznej. W tym roku podjęto rozmowę na temat nowej 
perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, podsumowano działalność projektu 
ES Fundusz oraz wskazano nowe kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
W konferencji wzięło udział 250 osób z całej Polski. 

Komentarz:
Zainteresowanie konferencją i znaczna nadwyżka osób chcących w niej uczest-
niczyć oraz pozytywne opinie zawarte w ewaluacji wskazują, że wciąż warto 
rozwijać tę formę komunikacji i rozprzestrzeniania informacji na temat zmian 
w sektorze ekonomii społecznej.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:

Działania w projekcie „Konsultacje z zasadami” objęły przygotowanie i rozpoczę-
cie upowszechnienia wśród jak największej liczby samorządów i organizacji poza-
rządowych w Polsce standardów prowadzenia konsultacji zapisanych w Kanonie 
Lokalnych Konsultacji Społecznych na podstawie doświadczeń wdrażania tych 
standardów w wybranych samorządach. Komponent upowszechniający obejmo-
wał w 2015 r. przeprowadzenie pierwszego z trzech seminariów regionalnych dla 
organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów – Opolskiego Forum 
Praktyków Konsultacji zorganizowane wspólnie z zaproszonym do współpracy 
przez FISE Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Na podstawie 
tych doświadczeń wdrażania standardów konsultacji w ramach projektu stworzy-
liśmy poradnik dla organizacji pozarządowych i władz samorządowych dotyczący 
tworzenia i wdrażania standardów w oparciu o zasady konsultacji społecznych za-
pisane w Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych. Publikacja została wydana 
pod tytułem „Konsultacje okiełznane” i składa się z czterech części: „Konsultacje 
okiełznane” (opis i rozwinięcie najważniejszych zagadnień dotyczących wdrażania 
standardów konsultacji), „Regulaminy i procedury” (wypracowane w projekcie 
regulaminy i procedury konsultacji społecznych), „Kanon Lokalnych Konsultacji 
Społecznych” (wydanie III) oraz „Narzędziownik” (zawiera m.in.: check listy doty-
czące organizacji i uczestnictwa w procesach konsultacji dla urzędników i organiza-
cji pozarządowych a także zbiór narzędzie partycypacji do prowadzenia procesów 
konsultacyjnych). Publikacja była udostępniana w trakcie wydarzeń projektowych 
i została zrealizowana wysyłka do organizacji pozarządowych a także samorządów 
również tych, które same zgłosiły chęć jej wykorzystania. W oparciu o doświadcze-
nia projektu został wydany Zeszyt Partycypacji 4/2015 Regulamin konsultacji – jak 



Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2015 roku

15

to zrobić wspólnie? – mini manual partycypacyjnego tworzenia regulaminów kon-
sultacji społecznych na potrzeby punktowo-szkoleniowej pracy z czterema samo-
rządami chętnymi do rozpoczęcia tworzenia regulacji konsultacji. Zespołu projektu 
uczestniczył również w charakterze ekspertów w wydarzeniach zewnętrznych, np. 
organizacja panelu dyskusyjnego dotyczącego doświadczeń projektowych w trak-
cie II Forum Praktyków Partycypacji. Zaś strona projektu www.konsultacjezzasada-
mi.pl była wzbogacana o kolejne materiały stworzone w projekcie.

Komentarz:
Dodatkowym elementem upowszechniania tematyki i standardów partycy-
pacji obywatelskiej było połączenie portali www.partycypacjaobywatelska.pl 
(Fundacji „Stocznia”) i Bazy dobrych praktyk partycypacji FISE (www.partycy-
pacja.fise.org.pl) w celu zachowania i dalszego upowszechniania know-how 
i dorobku FISE pochodzącego głównie z realizacji wcześniejszego projektu sys-
temowego „Decydujmy razem”. W wyniku połączenia zasobów merytorycz-
nych „Stocznia” i FISE są współwłaścicielami najważniejszego portalu doty-
czącego partycypacji: www.partycypacjaobywatelska.pl. Działanie to zostało 
zrealizowane również w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”. Wszystkie 
działania upowszechniające, których kulminacja nastąpi w I połowie 2016 r. 
były kierowane do gremiów rozpoznających konieczność wprowadzania zmian 
podwyższających standardy lokalnego dialogu społecznego, ale niekoniecznie 
wiedzących, jak zmiany te realizować. Zwiększało to skuteczność dotarcia do 
tych, którzy będą w stanie w swoich społecznościach lokalnych inicjować lub 
kontynuować zmiany.

„Warsztat Warszawski” swoje działania i ich rezultaty upowszechniał w internecie, 
zwłaszcza w najpopularniejszym medium społecznościowym – na Facebooku oraz 
na własnym blogu. W ciągu 2015 r. nasz profil na FB zanotował wzrost polubień 
o ponad 50% (ze 1967 na 2977 polubienia). Użytkownicy naszego profilu to głównie 
kobiety (73%), osoby mieszkające w Warszawie, w wieku 25-34 lata (51%).  Z kolei 
blog „Warsztatu” www.warsztatwarszawski.blogspot.com miał w 2015 r. średnio 
4000 odsłon miesięcznie. W rekordowym październiku 2015 r. zanotowaliśmy 5695 
odsłon. Najpopularniejsze posty miały odpowiednio 1311 odsłon (społeczno-eko-
nomiczny klub książki) i 805 odsłon (warsztaty architektoniczne).  Poza światem 
wirtualnym działania upowszechniające prowadziliśmy również w ramach spo-
tkań miejsc aktywności lokalnej oraz Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 
w Śródmieściu (przedstawicielka FISE była członkinią prezydium Komisji). 

Prowadząc opisane w poprzedniej sekcji działania wzmacniające mieliśmy na 
względzie przede wszystkim upowszechnianie pożądanych przez nas oraz Urząd 
m.st. Warszawy informacji i postaw obywatelskich, wspólnoty i partycypacji.

Komentarz: 
Duży wpływ na widoczność „Warsztatu” na FB miały płatne reklamy na tym 
portalu. Jednak nawet „natywne” zainteresowanie, czyli bez postów sponso-
rowanych, jest zadowalające. Zwiększające się co roku audytorium naszych 
mediów pozwala przypuszczać, że coraz więcej mieszkańców Warszawy po-
szukuje informacji z obszaru, którym się zajmujemy i który promujemy. Jest 
też coraz większa ciekawość i chęć do zaangażowania się w sprawy najbliż-
szego otoczenia. 

W obszarze rynku pracy:  

Portal Rynekpracy.org i podportal siecpirp.rynekpracy.org promowały Sieć PIRP 
i edukowały odbiorców (studentów, akademików, specjalistów od rynku pracy, 
osoby zainteresowane gospodarką i rynkiem pracy, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych; a w przypadku podportalu – przedstawiciele Sieci oraz osoby za-
interesowane Siecią i PIRP) w zakresie bieżącej sytuacji na rynku pracy, metodolo-
gii statystyk używanych do jej opisywania i plusów oraz minusów instrumentów 
używanych do oddziaływania na ten rynek, w tym tych, jakie wprowadziła reforma 
z maja 2014 r. Dodatkowo siecpirp.rynekpracy.org informował o spotkaniach Rady 
Sieci i wybranych wydarzeniach istotnych dla członków.

Wspomniane wyżej treści były upowszechniane i promowane także poprzez zało-
żone na Facebooku fanpage portalu Rynekpracy.org (założony w pierwszej połowie 
2014) oraz Sieci PIRP (założony w czerwcu 2015 roku). Powstały także narzędzia 
komunikacyjno-konsultacyjne dla PIRP: forum internetowe, narzędzie do zbierania 
opinii, mapa pokazująca pejzaż sektora PIRP w Polsce i specyfikę działania każdej 
z organizacji, a także fanpage na portalu Facebook promujący aktywności Sieci.

Komentarz: 
Spośród narzędzi opracowanych dla członków Sieci PIRP wykorzystywany jest 
najchętniej fanpage na Facebooku oraz mapa PIRP na podportalu.

http://www.konsultacjezzasadami.pl
http://www.konsultacjezzasadami.pl
http://www.partycypacjaobywatelska.pl
http://www.partycypacja.fise.org.pl
http://www.partycypacja.fise.org.pl
http://www.partycypacjaobywatelska.pl
http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com
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Łącznie w 2015 r. na portalu Rynekpracy.org ukazało się ponad 40 publikacji me-
rytorycznych, a na fanpage’u ok. 40 krótszych i 100 dłuższych wpisów. W pierw-
szej połowie 2015 r. odnotowano na portalu (dane obejmują także podportal) 
112,0 tys. sesji, 91,6 tys. użytkowników i 164,7 tys. odsłon. Ponieważ na skutek 
zmian technicznych i kłopotów konfiguracyjnych od połowy stycznia do połowy 
maja 2015 r. brakuje danych ruchu na portalu, porównanie aktywności portalu 
jest możliwe tylko dla drugiej połowy roku 2015. Ruch ten wynosił odpowiednio 
67,6 tys. sesji (wzrost o 14% w porównaniu do drugiej połowy roku 2014), 55,7 tys. 
użytkowników (wzrost o 17%) i 96,0 tys. odsłon (wzrost o 11%). Odzyskana więc 
została ponad połowa ruchu utraconego w 2014 r. na skutek zmiany adresu porta-
lu z Bezrobocie.org.pl na Rynekpracy.org. Aktywne było także konto Rynekpracy.
org na Facebooku: kilkukrotnie przekroczona została liczba 10 tys. użytkowników 
tygodniowo, przeciętnie wynosiła ok. 2000 (wzrost dwukrotny w stosunku do 2014 
roku), natomiast liczba polubień w końcu 2015 r. przekroczyła 900 (wzrot o 400). 
W przypadku fanpage’u Sieć PIRP przeciętna liczba użytkowników sięgała tygo-
dniowo ok. 400, a liczba polubień pod koniec 2015 r. wynosiła ok. 250 (porównanie 
jest niemożliwe – podportal i jego fanpage powstały w połowie 2015 r.).

Komentarz: 
Dowodem na opiniotwórczość i oddziaływanie portalu jest rosnąca obecność 
medialna redaktora Rynekpracy.org, który w 2015 r. zabierał głos na temat 
polskiego rynku pracy przeszło 10 razy w różnych stacjach telewizyjnych i prze-
szło 25 razy w różnych rozgłośniach radiowych oraz udzielił przynajmniej dzie-
sięciu 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 2015 r. nie udało się zrealizować planów dotyczących aktualizacji programu 
Spadochron oraz materiałów szkoleniowych. Rozpoczęte zostały jednak prace nad 
opracowaniem koncepcji aktualizacji. W toku planowania pracy okazało się, że do-
stosowanie Spadochronu do potrzeb uczestników powinna m.in. dotyczyć:

1. Przygotowania zmodyfikowanych wersji dla co najmniej trzech grup od-
biorców: a) osób poszukujących pracy (bezrobotnych), b) osób pracują-
cych, ale poszukujących inspiracji w planowaniu ścieżki kariery zawodo-
wej, c) uczniów i absolwentów gimnazjów oraz szkół średnich.

2. Pełniejszego opracowania i opisania podstaw metodologicznych programu.

3. Ewaluacji oddziaływania programu Spadochron na rozwój kariery zawodo-
wej uczestników.

4. Stworzenie oddzielnej strony w domenie FISE poświęconej Spadochronowi.

Prace będą kontynuowane w roku 2016.

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: 

Przedstawiciele FISE w 2015 r. uczestniczyli w pracach Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oraz w pracach róż-
nych zespołów przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej działających w te-
macie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konsultowaliśmy zapisy RPO Mazowsze, 
konkretnych konkursów dot. ekonomii społecznej i rynku pracy na Mazowszu, 
jak i pomysły MCPS w temacie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej na 
Mazowszu. Braliśmy udział oraz sami inicjowaliśmy spotkania zarówno z MRPiPS 
na poziomie centralnym, jak i z UMWM czy MJWPU w temacie polityk publicznych 
z zakresu ekonomii społecznej.

Komentarz: 
Niestety, niejednokrotnie nasze stanowiska, uwagi i propozycje nie były brane 
pod uwagę. Nie zawsze zgadzaliśmy się z ostatecznie wypracowanymi przez ad-
ministrację rozwiązaniami, często mając poczucie syzyfowej pracy.  

Istotnym elementem działania SKES było uczestnictwo przedstawicieli w komi-
tetach i ciałach eksperckich, które współtworzyły polityki publiczne Komitet 
Monitorujący, Komitet Akredytacyjny. Istotnym elementem działania SKES było 
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również wystosowanie stanowiska eksperckiego w sprawie forsowanego w lipcu 
2015 roku projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. 

Komentarz:
Działanie związane z opiniowaniem ustawy zostało zawieszone w związku 
z zablokowaniem projekty w komisjach sejmowych. Działania w innych cia-
łach są prowadzone w dalszym ciągu.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:

Z charakteru działań realizowanych w projekcie „Konsultacje z zasadami” wynikała 
konieczność wprowadzenia wysokich standardów konsultacji społecznych jako po-
lityk publicznych w samorządach. W 2015 roku Gorzów Wielkopolski wprowadził 
w wyniku współpracy z FISE regulamin konsultacji społecznych, a kolejne miasta 
dokonają tego w 2016 r.

Komentarz:
W trakcie realizacji współpracy ze wspólnotami samorządowymi zależało 
nam na wypracowaniu żywych rozwiązań, na których straży stoją aktywni 
obywatele, a nie tak zwanych „półkowników”. Z doniesień medialnych (media 
lokalne), uczestnictwa w działaniach szerokiego spektrum aktywnych obywa-
teli i organizacji pozarządowych wnosimy, że tak właśnie będzie. W Gorzowie 
Wielkopolskim w niedługim czasie po wprowadzeniu nowych regulacji konsul-
tacji mieszkańcy złożyli pierwszy w historii tego miasta a umożliwiony nowym 
regulaminem wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, który został 
pozytywnie rozpatrzony przez prezydenta miasta. Presja i kontrola społeczna 
sprawiła, że standardy są respektowane przez uczący się ich urząd w kolejnych 
konsultacjach społecznych. Prezydent również na skutek realizacji projektu usta-
nowił Biuro Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych. Również w innych miastach 
dzięki przeprowadzonym działaniom zostały stworzone podwaliny pod dobrze 
funkcjonujące standardy konsultacji i dialogu. W Opolu i Słupsku powstały i zy-
skały na znaczeniu wydziały zajmujące się tematyką partycypacji obywatelskiej. 
Ścisła współpraca z nimi pozwoliła na przekazanie wiedzy i doświadczenia FISE 
w zakresie współpracy ze społecznością lokalną. Można powiedzieć, że FISE mia-
ła znaczący wpływ na polityki dialogu obywatelskiego w miastach, w których 
pracowało. W Słupsku przedstawiciel FISE został zaproszony również do prac 
nad aktualizacją strategii miasta w obszarze Miejskiej Demokracji. Pracując 

z jednej strony ze stroną społeczną a z drugiej z urzędami i władzami uzyska-
liśmy efekt synergii i zainteresowania tematyką wysokich standardów dialogu.

Przedstawiciele FISE zaangażowali się w prace Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego. Jednocześnie blisko współpracowaliśmy z pracownikami Centrum 
Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy  (CKS) z intencją partnerskiego wypraco-
wania formuły dla „Warsztatu Warszawskiego” na odstawie naszych dwuletnich do-
świadczeń z prowadzenia go, a w tym identyfikowania i testowania optymalnej ofer-
ty dla mieszkańców Warszawy. Niestety pod koniec 2015 r. CKS  rozpisał konkurs na 
kolejne 3 lata na operatora „Warsztatu”, który w zasadniczy sposób zmienił charakter 
tego miejsca z lokalnego i skierowanego do mieszkańców Warszawy miejsca aktyw-
ności lokalnej na miejski punkt informacji o narzędziach partycypacji obywatelskiej. 
W nowej formule wypracowane przez nas kontakty z Warszawiakami i oferta dla nich 
nie miała racji bytu. Ponadto pierwszy konkurs na prowadzenie „Warsztatu” został 
unieważniony przez CKS. Pracownicy FISE uczestniczyli w procesie tworzenia założeń 
tego konkursu od początku (poprzez udział w konsultacjach społecznych założeń do 
konkursu, poprzez indywidualne spotkania z dyrekcją CKS). Również po unieważnie-
niu konkursu (w odpowiedzi, na który wpłynęły 3 oferty w tym nasza) zorganizowa-
liśmy spotkanie z przedstawicielami CKS aby w zgłosić zastrzeżenie do ostatecznego 
kształtu konkursu. Część z nich została uwzględniona podczas kolejnego konkursu na 
prowadzenie „Warsztat”, jednak odbyło się to już na początku 2016 r.

Komentarz:
Gdy blisko 3 lata temu rozpoczynaliśmy współpracę z Urzędem m.st. Warszawy 
przystępując do prowadzenia „Warsztatu” byliśmy pełni entuzjazmu oraz wy-
posażeni w zapewnienia urzędników o woli współpracy i partnerskiego wypra-
cowywania optymalnych rozwiązań. Część zaproponowanych przez nas typów 
czy sposobów działania weszło do nowego projektu na prowadzenie Warsztatu, 
jak np. zamiast półrocznych sprawozdań, kwartalne spotkania i wspólne oma-
wianie zrealizowanych działań oraz planów. Mamy jednak poczucie, że urząd 
miasta i dzielnicy rządzą się swoimi zasadami i nie zawsze mimo zapewnień i do-
brych chęci innowacyjne zmiany mają szansę być wprowadzone. 

W obszarze rynku pracy:  

Na etapie tworzenia Sieci PIRP i już po jej założeniu delegatka Sieci – Agata Gawska, 
prezeska Fundacji Aktywizacja – zasiadała w Radzie Rynku Pracy (dawniej Naczelna 
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Rada Zatrudnienia). Niemniej zmiana w parlamencie, jaka dokonała się w drugiej 
połowie 2015 roku, sprawiła, że RRP była mało aktywna, a znaczenie tego organu 
pozostaje niewiadomą.

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 2015 rok, który suk-
cesywnie realizowaliśmy.

W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną: 

Z początkiem maja rozpoczęliśmy udział w pracach Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020, reprezentując sektor pozarządowy, funkcję tę współdzielimy z Fundacją 
Aktywizacja. FISE na spotkaniach reprezentuje Magda Klaus. Dodatkowo włączy-
liśmy się w prace grupy roboczej dla Działania 9.3  (9v), Typ projektu 1: tworzenie 
miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społeczny, Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój 
ekonomii społecznej oraz kryteriów dostępu, Działanie 9.3 (9v), Typ projektu – ko-
ordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Komentarz:
Udział w pracach komitetu pokazał, że Urząd Marszałkowski nie traktuje po-
ważnie sektora pozarządowego, zgłaszane uwagi do dokumentów są kwestio-
nowane niezależnie od ich zasadności, a  tematyka ekonomii społecznej nie 
należy do kluczowych obszarów województwa mazowieckiego.

W 2015 r. w ramach OWES kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego i Stowarzyszeniem BORIS, wspólnie przygotowując 
się do akredytacji. Dodatkowo rozwijaliśmy współpracę z m. st. Warszawa w temacie 
zakupów społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych – przygotowując wcze-
śniej już wspomniane projekty. Pozyskaliśmy też do stałej współpracy przy OWES do-
radców-wolontariuszy z PwC, co w 2016 r. zostanie zwieńczone umową partnerską. 
Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma organizacjami i jednostkami samorządu w celu 
przygotowania do utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej bądź przed-
siębiorstw społecznych (m.in. w Piasecznie, Nasielsku i Grodzisku Mazowieckim).

Komentarz:
Niestety, poza działaniami czysto projektowymi (projekt OWES kończyliśmy 
30 listopada 2015 r.), nasz czas konsumowały głównie przygotowania do 
akredytacji i sam proces akredytacji. W niewielkim stopniu (współpraca z PwC 
i Koalicją Prezesów-wolontariuszy, o czym poniżej) udało nam się nawiązać 
nowe kontakty na potrzeby współpracy przy OWES. Działania tego typu zo-
staną rozwinięte w kolejnym roku. 

Realizując „Biznes Mikser” nawiązaliśmy satysfakcjonującą współpracę z Koalicją 
Prezesi-wolontariusze, prowadzoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Dzięki współpracy z ARFP i Koalicją udało nam się zapewnić udział prezesów i wyso-
ko postawionych menedżerów firm z sektorów finansów i bankowości, reklamy czy 
telekomunikacji. Przedstawiciele Koalicji Prezesi-wolontariusze wyrazili zaintereso-
wanie długotrwałą współpracą i okresową współorganizacją „Biznes Mikserów” 
z udziałem jej członków.  

Komentarz: 
Uczestnicy spotkań podkreślali, zalety skondensowanej formuły spotkania, 
w trakcie którego każdy miał szansę zapoznać się z ofertą przedsiębiorstwa 
społecznego, jednocześnie dając od siebie konstruktywną informację zwrot-
ną. Spotkania „Biznes Mikser” były też doskonałą okazją do zaprezentowania 
działalności FISE szerszemu gronu, zwłaszcza ze środowiska biznesu. 

Kolejną okazją do zaprezentowania przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych 
Znakiem[eS] był udział w konferencji „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe 
i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność.” zorganizowane przez Ministerstwo 
Gospodarki w dn. 15.09.2015 r. Na zaproszenie ministerstwa w specjalnie wydzie-
lonej części przestrzeni konferencyjnej zorganizowaliśmy 12 stanowisk wystawien-
niczych, na których zaprezentowały się wybrane przedsiębiorstwa posiadające 
Znak[eS]. Uczestnikami konferencji byli pracownicy instytucji publicznych (mini-
sterstw, NFOŚiGW, UZP) oraz firm prywatnych zainteresowanych zagadnieniami 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział w konferencji był dobrą okazją do za-
prezentowania naszej działalności osobom, które jeszcze nie znają naszej Fundacji. 
FISE zorganizowała własne stoisko, na którym pracownicy udzielali informacji 
o kiermaszu, przedsiębiorczości społecznej oraz ofercie naszych usług z obszaru 
wspierania ekonomii społecznej w ramach działań społecznej odpowiedzialności 
biznesu.
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Komentarz:
Kiermasz został zorganizowany jako zadanie dodatkowe nie wpisane w żaden 
konkretny projekt. Uważamy, że nie można marnować tego typu okazji do 
promowania przedsiębiorczości społecznej oraz działalności FISE. Tego typu 
działania są kroplami drążącymi skałę, budującymi świadomość istnienia 
i sposobu działania przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu „W sieci dobrych połączeń” udało nam się nawiązać kontakty 
w kolejnych 130 powiatach (łącznie w latach 2014-2015 dotarliśmy do 205 powia-
tów), co zaowocowało wspólnymi działaniami po projekcie (szkolenia na zlecenia, 
inicjatywy dotyczące zakładania podmiotów ekonomii społecznej czy przedsię-
biorstw społecznych). Na pewno będziemy eksplorować te kontakty w latach kolej-
nych. Ponadto wspólna realizacja projektu z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym 
Spółdzielni Socjalnych zaowocowała propozycją wspólnego przygotowywania pro-
jektów w temacie ekonomii społecznej na poziomie krajowym w latach kolejnych.

Komentarz:
Niezbędne będzie kontynuowanie i rozwijanie kontaktów nawiązanych w po-
wiatach w 2016 r., zwłaszcza w ramach OWES-u i Szkoły Przedsiębiorczości 
FISE, tak by możliwie dobrze wykorzystać zainteresowanie tematyką ekonomii 
społecznej wśród JST i podległych jednostek do współdziałania. 

Portal Ekonomiaspoleczna.pl objął patronatem kilka wydarzeń, które pozwoliły 
zwiększyć jego rozpoznawalność. Część materiałów została przedrukowana na lo-
kalnych portalach internetowych oraz w ogólnopolskich mediach. Rozbudowano 
współpracę przy zamieszczaniu materiałów z innych źródeł oraz na zamówienie 
podmiotów, które zajmują się tożsamą tematyką.

W 2015 roku z członkostwa w SKES zrezygnowały dwa podmioty: Global Compact 
oraz Instytut Spraw Publicznych. Przedstawiciele SKES zostali członkami grupy do-
radczej akredytowanej przy Komisji Europejskiej – GECES. 

Komentarz:
Praca FISE w REVES oraz Joanny Wardzińskiej (reprezentującej Towarzystwo 
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych z SKES) w GECES buduje prestiż i sieć po-
wiązań SKES, które integrują konferencję z sieciami europejskimi. To z kolei 
pozwala na potencjalne rozszerzenie działalności.

W 2015 r. rozwinięto działalność i współpracę z siecią REVES, która polegała na 
projektowaniu wspólnych działań w oparciu o realizowanie projektów w nowej 
perspektywie do 2020 roku. Pracownicy FISE uczestniczyli w badaniach analizują-
cych stan sektora ekonomii społecznej w Unii Europejskiej poprzez opracowanie 
informacji dotyczących realiów Polski. 

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:

W obszarze partycypacji obywatelskiej rozbudowaliśmy sieć połączeń insty-
tucjonalnych w szczególności z samorządami, z którymi współpracowaliśmy 
w ramach projektu „Konsultacje z zasadami”, z mediami współpracującymi na 
rzecz upowszechniania standardów dialogu obywatelskiego (Gazeta Samorządu 
i Administracji, Wspólnota). 

Komentarz: 
Dzięki owocnej współpracy ze Słupskiem, Gorzowem Wielkopolskim i Opolem 
jesteśmy traktowani w tych samorządach jako naturalni partnerzy do działań 
i współpracy w obrębie tematyki demokracji obywatelskiej, co rokuje dalsze 
wspólne projekty i przedsięwzięcia.

Drugi rok prowadzenia przez FISE „Warsztatu” przyczynił się do podtrzymania i rozwi-
nięcia sieci kontaktów między nami a organizacji pozarządowymi działającymi lokalnie 
w Warszawie i Śródmieściu, przede wszystkim w dziedzinach kultury, edukacji i pomocy 
społecznej. Przede wszystkim poznajemy te organizacje udostępniając im – jako ope-
rator „Warsztatu” – przestrzeń na organizowane przez nie wydarzenia. W ciągu 2015 
roku z „Warsztatu” skorzystało ponad 250 organizacji i nieformalnych grup mieszkań-
ców, które zorganizowały u nas blisko 400 wydarzeń (pojedynczych lub cykli spotkań).

W ramach projektu w 2015 r. zorganizowaliśmy także – wspólnie z Dzielnicową 
Komisją Dialogu Społecznego dzielnicy Śródmieście, platformy skupiającej po-
nad 70 organizacji pozarządowych, której jesteśmy członkiem – drugą edycję 
wydarzenia „Śródmieście Działa! Święto Inicjatyw Społecznych”, mające na celu 
promocję „Warsztatu” i śródmiejskich NGO. Wzięło w nim udział ponad 40 orga-
nizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wydarzenie odbyło się 13 
czerwca 2015 r. na skwerze na pl. Konstytucji 4 przed „Warsztatem” i we wnętrzu 
„Warsztatu”. Od godz. 12 do 17 uczestniczące organizacje w ramach sześciu stref 
tematycznych (2 dla dzieci, 2 dla seniorów, „kultura” i „społeczeństwo”) prezen-
towały warszawiakom swoją ofertę, organizowały różne aktywności dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, takie jak warsztaty artystyczne, puszczanie baniek, turniej 
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szachowy i inne. Mieszkańcy Warszawy mogli wziąć udział w grze miejskiej, w ra-
mach której odwiedzali siedziby śródmiejskich NGO, przysłuchać się debacie „Sen 
o Śródmieściu” czy zrelaksować się przy dźwiękach starych warszawskich piosenek.

Komentarz: 
Druga edycja pikniku „Śródmieście Działa” była wyjątkowo udanym wydarze-
niem, które zgromadziło około 500 uczestników. Mamy poczucie, że organiza-
cje pozarządowe pokazały się mieszkańcom i mieszkankom Warszawy w bar-
dzo pozytywnym świetle. Wydarzenie przyczyniło się także do zadzierzgnięcia 
bliższych relacji między przedstawicielami NGO biorących udział w wydarze-
niu, co także jest dużą wartością tej inicjatywy.

Od 2014 r. FISE jest członkiem wspomnianej wyżej Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego dzielnicy Śródmieście i nieprzerwanie uczestniczy w jej comiesięcznych 
obradach. W 2015 r. pracowniczka FISE została wybrana do prezydium DKDS, gdzie 
odpowiadała między innymi za prowadzenie profilu DKDS na portalu facebook.com. 

Komentarz:
Dzięki udziałowi w pracach komisji, FISE ma możliwość budowania trwalszych 
relacji nie tylko z organizacjami pozarządowymi ze Śródmieścia, ale także 
z Urzędem Dzielnicy, którego pracownicy także są członkami DKDS (przede 
wszystkim Wydziały Kultury i Spraw Społecznych). FISE ma też dzięki temu 
bliższy ogląd spraw dziejących się w Śródmieściu w obszarze działania NGO.

Równocześnie, kolejny rok braliśmy udział w pracach komisji dialogu społeczne-
go ds. organizacji wspierających, obejmując w roku 2015 jej przewodniczenie.  
Spotkania odbywały się cyklicznie co miesiąc i omawiane były tematy doty-
czące konkursów dla organizacji pozarządowych planowanych przez Centrum 
Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa, w tym wsparcie infrastrukturalne dla 
NGO, małe granty, a także konsultowanie dokumentów strategicznych dot. współ-
pracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Komentarz:
podobnie jak udział w DKDS, zaangażowanie FISE w tematy i działania KDS 
umożliwiły FISE bezpośrednią wiedzę nt. problemów, wyzwań, planów, inicja-
tyw dedykowanych organizacjom pozarządowym przez CKS.

W obszarze rynku pracy:  

Głównymi działaniami sieciującymi w obszarze rynku pracy były działania związane 
z projektem Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Zacieśnianie współpracy 
następowało na etapie realizacji projektu, ale i później – w efekcie działań samej 
Sieci. FISE weszło do zarządu Sieci – wraz z partnerami projektowymi (Fundacja 
Aktywizacja z Warszawy i Fundacja Imago z Wrocławia) oraz sześcioma inny-
mi organizacjami (Stowarzyszenie SPOZA z Warszawy, Fundacja Bez Względu na 
Niepogodę z Warszawy, Fundacja Innowacja i Wiedza z Warszawy, Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi z Warszawy, Fundacja Wyrównywania Szans „Pokolenia” z Katowic 
oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi  i Ich Rodzinom 
„YAVA” z Częstochowy) – wybranymi w otwartym głosowaniu podczas zjazdu człon-
ków Sieci zorganizowanego w finale projektu w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku.

Komentarz:
W spotkaniu 15-16 czerwca 2015 roku, formalnie inaugurującym start Sieci 
PIRP udział wzięło ok. 50 osób z prawie 40 organizacji pozarządowych aktyw-
nych w dziedzinie rynku pracy.
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A. Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Na koniec 2015 roku w FISE na etatach zatrudnionych były 12 osoby (9,8 etatu). 

Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma ekspertami zewnętrznymi, trenerami i do-
radcami. Sukcesywnie budowaliśmy sieć kontaktów z przedstawicielami biznesu nie-
zbędną do satysfakcjonującej realizacji spotkań „Biznes Mikser” oraz Konkursu [eS]. 

Współpracowaliśmy z wolontariuszami i praktykantami, którzy okresowo wspierali 
w szczególności działania „Warsztatu” (10 osób) oraz projektu „Konsultacje z zasa-
dami” (4 osoby).

W 2015 r. Krzysztof Herbst złożył na ręce Rady Fundacji rezygnację z funkcji 
Wiceprezesa Zarządu. Rada przyjęła rezygnację z dniem 31 grudnia 2015 r. i jedno-
cześnie z dniem 1 stycznia 2016 r. przyjęła Krzysztofa Herbsta w poczet członków 
Rady Fundacji, aby swą wiedzą i doświadczeniem, mógł wspierać Zarząd.

B. Sprawy organizacyjne
W 2015 roku Fundacja obchodziła 25-lecie istnienia. Na tę okoliczność powstała spe-
cjalna jubileuszowa tożsamość wizualna FISE. Logo FISE25> pojawiło się na stronie in-
ternetowej i fanpejdżu na Facebook.com, pracownicy używali specjalnej jubileuszo-
wej stopki na emailach. Jedna ze ścian w Warsztacie Warszawskim została ozdobiona 
grafiką okolicznościową zaprojektowaną przez duet designerski Frycz i Wicha. 

W związku z jubileuszem 11 września 2015 r. zorganizowaliśmy spotkanie z osobami 
zaangażowanymi w pracę i prowadzenie FISE w ciągu jej istnienia. Na spotkaniu poja-
wili się założyciele Fundacji, członkowie kolejnych zarządów i Rady Fundacji,  obecni 
i byli pracownicy, obecni byli też przedstawiciele organizacji i instytucji partnerskich. 
Przygotowaliśmy pamiątkowe statuetki, które członkinie Zarządu Magdalena Klaus 
i Magdalena Huszcza wręczyły osobom zasłużonym dla istnienia i rozwoju FISE. 
Spotkanie zakończyło się bankietem przygotowanym przez Fundację Kuroniówka. 
Udział wzięło około 100 osób. Spotkanie odbyło się w Warsztacie Warszawskim.

III. Kondycja fundacji
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FISE od 2005 r. ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, w ramach 
którego określone zostały wytyczne, w formie procesów i procedur, dotyczące re-
alizacji 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 2015 r. przeszliśmy pomyślnie audyt jednostki certyfikującej i otrzymaliśmy certy-
fikat na kolejne 3 lata. 

W 2015 r. Pełnomocnik Zarządu ds. ISO – Julia Koczanowicz-Chondzyńska i Wiceprezes 
Zarządu – Magdalena Huszcza wzięły udział w szkoleniu prezentującym zmiany wpro-
wadzone do Systemu Zarządzania Jakością ISO we wrześniu 2015 r. Po szkoleniu, 
Pełnomocnik wraz z Zarządem podjęli decyzję o utrzymaniu certyfikatu. Wiąże się to 
z koniecznością dostosowania Systemu Zarządzania Jakością ISO w FISE do nowych 
wytycznych. Proces ten odbędzie się w 2016 r. Jesienią 2016 r. FISE podejdzie do 
audytu z nową dokumentacją.

W 2015 r. pracownicy Fundacji rozmieszczeni byli w dwóch lokalach:

– biuro Fundacji przy Pl. Konstytucji 5 lok. 14: tu mieścił się dział księgowy, 
pokój Zarządu oraz pokój dla zespołu projektów „Sieć PIRP” i „(eS) w sieci 
dobrych połączeń”, a także prowadzona była działalność gospodarcza;

– Warsztat Warszawski przy Pl. Konstytucji 4, gdzie znajdowali się pra-
cownicy odpowiedzialni za projekty: „Warsztat Warszawski”, „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”, „Konsultacje z Zasadami” oraz portal 
Ekonomiaspoleczna.pl, w Warsztacie znajdował się także sekretariat 
Fundacji.

Do końca roku korzystaliśmy z przestrzeni Warsztatu Warszawskiego. Mimo wcze-
śniejszych planów m. st. Warszawie nie udało się ogłosić konkursu na operatora tej 
przestrzeni na tyle wcześnie, by zachować ciągłość działań w okresie pomiędzy FISE 
a kolejnym operatorem, w związku z tym zostaliśmy poproszeni, by w ramach od-
dzielnego zlecenia w grudniu 2015 r. prowadzić Warsztat w okrojonej merytorycznie 
do minimum formie.

C. Projekty 
W 2015 r. zakończyliśmy realizację kilku wieloletnich projektów: Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, (eS) w sie-
ci dobrych połączeń. Realizowaliśmy projekt Konsultacje z zasadami, który kontynu-
ować będziemy w 2016 r.

Zespół FISE przygotował 19 wniosków o dofinansowanie (tab. na str. 23). Były to za-
równo projekty na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Spośród 
przygotowanych przez nas wniosków cztery uzyskały dofinansowanie, zaś 14 zostało 
odrzuconych, w jednym przypadku unieważniono konkurs.

Wśród przyczyn odrzucenia projektów znajdują się:

– bardzo duża konkurencja wśród wnioskodawców i związane z tym niewy-
starczające fundusze,

– w jednym przypadku było to w ocenie asesorów niewpisanie się założeń pro-
jektu w założenia konkursu

Prowadziliśmy też działania niebędące elementem żadnego projektu finansowanego 
ze środków publicznych. Były to: Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku im. Jacka Kuronia, Znak[eS] oraz Biznes mikser. 

W 2015 r. przeszliśmy też procedurę akredytacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, co uprawniło Fundację do uczestniczenia w konkursie ofert na prowa-
dzenie OWES w kolejnych latach. Taki konkurs został jednakże ogłoszony na początku 
2016 r.

Prowadziliśmy także Szkołę Przedsiębiorczości FISE. 

Podstawowe informacje o projektach oraz najważniejszych osiągnięciach znajdują się 
w Aneksie na końcu Sprawozdania.
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Projekty, które uzyskały dofinansowanie:
l.p. tytuł projektu Fundusz rola FISE uwagi

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY

1 Jak działa drzewo? Biuro Edukacji 
m.st. Warszawy lider projekt dla dzieci w wieku szkolnym zrealizowany w ramach akcji „Lato w mieście” stanowił 

uzupełnienie oferty Warsztatu Warszawskiego

2 Przestrzeń dla partycypacji PO WER 2.19 partner
liderem jest Fundacja STOCZNIA, w skład partnerstwa wchodzą też: Fundacja Napraw So-
bie Miasto, Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Związek Miast Polskich; infor-
macja o przyznaniu dofinansowania zapadła w 2016 r.

ROZWÓJ TRZECIEGO SEKTORA

3
Watch it! Program partnerstwa międzysektorowego na 
rzecz zwiększenia wykorzystania gwarantowanego czasu 
antenowego przez OPP w mediach publicznych

P FIO 2016 lider
projekt będzie miał funkcje: edukacyjną, sieciującą, watchdogową w odniesieniu do me-
chanizmu czasu antenowego dla OPP w publicznych mediach; konkurs rozstrzygnięto w li-
stopadzie 2015 r. lecz realizacja projektu ruszyła w marcu 2016 r.

RYNEK PRACY

4
Transfer HUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkuba-
cja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do 
aktywności zawodowej.

PO WER 4.1. lider projekt złożony w partnerstwie z PwC Polska i Fundacją STOCZNIA, został złożony we wrze-
śniu 2015 r. i rozstrzygnięty w kwietniu 2016 r.

Projekty, które nie uzyskały dofinansowania:
l.p. tytuł projektu Fundusz rola FISE uwagi

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY
1 Ambasadorzy Inicjatywy Lokalnej w Śródmieściu Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy lider  
2 Zaprojektuj Warszawę! P FIO 2015 lider partnerem było Miasto stołeczne Warszawa
3 AS – aktywny senior ASOS lider  
4 Znikające Złote Ręce Narodowe Centrum Kultury lider  
5 Jak działa design społeczny? Narodowe Centrum Kultury lider  
6 Kafejka Międzypokoleniowa MKiDN lider  
7 Kafejka Międzypokoleniowa Narodowe Centrum Kultury lider  
8 Plac Konstytucji – Interwencja Narodowe Centrum Kultury lider  

9 Warszawa Lokalnie Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy lider w skład partnerstwa wchodzili: Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie CAL. Konkurs został unieważniony.

ROZWÓJ TRZECIEGO SEKTORA

10
Go for it! Program mobilności ponadnarodowej dla przedsta-
wicieli JST i NGO, zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie 
polityk publicznych

PO WER 4.2. lider partnerem była sieć REVES

11 Ochotnicy Warszawscy wspierają warszawskie organizacje po-
zarządowe Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy lider  

12 Zlecam.es – model odpowiedzialnego zamawiania usług spo-
łecznie użytecznych PO WER 4.3. lider partnerem była sieć REVES

13 społeczny.biz – centrum wsparcia przedsiębiorczości społecznie 
odpowiedzialnej PO WER 4.3. lider w skład partnerstwa weszli: TISE, Social Impact gmbh 

(projekt ponadnarodowy)
RYNEK PRACY

14 Po NEETce do kłębka. Wsparcie zatrudnienia osób młodych. RPO lider  
15 Mazowieckie stawia na osoby młode. Mazowieckie stawia na pracę PO WER partner lideram była Fundacja Aktywizacja, partner: Sysco Polska
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D. Kondycja finansowa
Szczegółowa informacja finansowa znajduje się w zestawieniu poniżej. Pierwsze 
półrocze 2015 r. można określić jako stabilne finansowo, ze względu na stałe przy-
chody w działalności statutowej, które zapewniały kontynuowane projekty syste-
mowe („Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, „Konsultacje z zasa-
dami” i „W sieci dobrych połączeń”) oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Natomiast w drugiej połowie roku, w związku z zakończeniem większości projektów 
oraz luką w finansowaniu z EFS, a także przełożeniem terminów części konkursów 
(m.in. kontynuacja OWES i Warsztatu Warszawskiego), byliśmy zmuszeni maksymal-
nie ograniczyć koszty, w tym osobowe.

Ostatecznie wynik finansowy zamknął się na poziomie 11 472,21 zł, na co wpływ 
miały między innymi oszczędności z przewalutowania środków od głównego spon-
sora Konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, a także sukcesywne 
uwzględnianie w sprawozdaniach finansowych z lat poprzednich nierozliczonych 
kosztów pośrednich projektów systemowych. To w znacznej mierze pozwoliło unik-
nąć nam wyniku ujemnego na działalności statutowej w roku bieżącym. Wynik finan-
sowy na działalności gospodarczej to blisko 44 882,36 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 12,06 %.

Przychody uzyskane w 2015 roku:  3 552 253,71 zł
w tym:

> środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje):  2 961 466,91  zł
> pozostałe dotacje  28 650,45  zł
> darowizny  121 087,65 zł
> inne przychody statutowe 5 557,71  zł
> z działalności gospodarczej 428 525,58 zł
> odsetki uzyskane 0,00 zł
> pozostałe przychody operacyjne 6 965,41  zł

Koszty poniesione w 2015 roku:  3 519 907,68 zł
w tym:

> koszty administracyjne  16 700,98  zł
> koszty działań statutowych  3 105 290,51 zł
> koszty działalności gospodarczej  380 578,39  zł
> odsetki od kredytów, różnice kursowe, inne koszty finansowe  10 460,85  zł
> pozostałe koszty operacyjne  6 876,95  zł

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 12 osób (8 osób na 
pełny etat, 1 osoba na 3/5 etatu, 1 osoba na 4/5 etatu, 2 osoby na 1/5 etatu) w tym 
1 osoba w działalności gospodarczej. Zatrudnienie obejmowało 3 pracowników na 
stanowiskach administracyjnych i 9 pracowników na stanowiskach merytorycznych. 
23 osoby to całkowita liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie 
więcej niż 22 osoby zatrudnione były w poszczególnych miesiącach. 

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2015 r.:  1 271 746,34  zł
w tym:

> umowy o pracę  975 771,63  zł
z tego

> wynagrodzenia  975 771,63  zł
> premie za rok 2015 –  zł
> umowy zlecenia, o dzieło  295 974,71 zł
> w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej  105 540,85  zł
> Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu  212 090,41  zł

W 2015 r.  Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunkach bankowych Fundacji w Polskim Banku 
Spółdzielczym w Ciechanowie – Oddział w Warszawie ulokowane były środki pienięż-
ne o łącznej wartości 304 865,03 zł.

W 2015 roku Fundacja posiadała udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych 
o wartości 100 000,00 zł. W 2015 r. Fundacja nie nabyła nowych instrumentów finan-
sowych.

W 2015 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Na dzień 31.12.2015 Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość 
brutto):

> urządzenia techniczne i maszyny – 5 751,80  zł;

> wyposażenie lokalu biurowego    – 24 392,10 zł.

W 2015 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.

IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
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Wartość aktywów i pasywów: 719 093,80  zł
Zobowiązania:    88 070,91  zł
z tego:

> podatek dochodowy od osób fizycznych   5 205,00  zł
> podatek dochodowy od osób prawnych                0,00 zł
> podatek od towarów i usług                 1 867,00   zł
> zobowiązania ZUS                17 371,62  zł

W 2015 r. Fundacja zrealizowała zamówienia dla administracji publicznej na kwotę 
203 185,94 zł. Wynik finansowy tej działalności wyniósł 35 113,07 zł.

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

W 2015 r. w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: Zintegrowany 
System Wsparcia Ekonomii Społecznej, „(eS) w sieci dobrych połączeń” oraz odno-
wienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Większych uchy-
bień nie stwierdzono.

W maju 2015 r. zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 
2014 r. 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 – listopad 2015

Budżet FISE w 2015:   172 210,57 zł

Pracownicy FISE: Magdalena Klaus (koordynator), Ewa Hevelke

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

> prowadzenie portalu ekonomiaspołeczna.pl

www: www.ekonomiaspoleczna.pl/zswes

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

Lata realizacji projektu: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Budżet FISE w 2015: 1 156 342,01 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:

> przeprowadzono w oparciu o ww. podręcznik i opracowany na jego bazie 
program szkolenia w 130 (łącznie 205 powiatów w latach 2014-15), wzięło 
w nich udział 2400 (łącznie 3474 osoby, z początkowo założonych 3075) pra-
cowników samorządów powiatowych, urzędów pracy oraz instytucji pomo-
cy i integracji społecznej; 

> wydano i rozdystrybuowano w nakładzie po 1000 egz. 7 podręczników dot. 
tematyki usług użyteczności publicznej i sposobów ich realizacji w samo-
rządzie przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, z oszczędności 
budżetowych przygotowano dodruk po 1000 egz. 4 podręczników, których 
nakład się wyczerpał.

www: www.ekonomiaspoleczna.pl

Tytuł projektu: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszaw-
skim

Lata realizacji projektu: maj 2012 – czerwiec 2015

Budżet FISE w 2015: 675 676,04 zł

Pracownicy FISE:  Magdalena Czuchryta (koordynator), Edyta Obłąkowska, 
Agnieszka Krupa, Małgorzata Mielniczek, Jakub Grzegorczyk

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

> w dużej mierze rok 2015 poświęciliśmy na dosyć czasochłonne przygotowa-
nia do akredytacji, wymagające opracowania różnego typu dokumentacji, 
uporządkowania dotychczasowych danych i dokumentów, zgodnie z nowy-
mi standardami;

> ponieważ udało nam się pozyskać środki na przedłużenie projektu o 5 mie-
sięcy kontynuowaliśmy wsparcie merytoryczne i finansowe uruchomionych 
w latach ubiegłych spółdzielni;

> odbywały się spotkania konsultacyjne z nowymi grupami zainteresowanymi 
powołaniem spółdzielni socjalnych i innych typów podmiotów pod kątem 
przyszłego projektu; 

V. ANEKS: Informacje o projektach

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/zswes
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> 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 społeczna i rozwój lokalny
Tytuł projektu: Konsultacje z zasadami

Lata realizacji projektu: kwiecień 2014-marzec 2016

Budżet FISE w 2015: 264 412 zł

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

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

> zrealizowano pięć cykli szkoleniowo warsztatowych – procesów partycypa-
cyjnych mających na celu stworzenie regulacji dotyczących samorządowych 
zasad konsultacji społecznych (Opole, Gorzów, Lublin, Tychy, Słupsk);

> stworzono wraz ze społecznościami lokalnymi i władzami oraz urzędnikami 
w w/w miastach regulaminy konsultacji i w 4 z nich rekomendacje do proce-
dur konsultacji społecznych dla urzędów;

> opracowano i wydano przewodnik po tematyce konsultacji społecznych na 
poziomie lokalnym dla urzędników i organizacji pozarządowych („Konsultacje 
okiełznane”);

> opracowano podręcznik partycypacyjnego tworzenia regulaminów konsul-
tacji społecznych w społecznościach lokalnych do wykorzystania w kolejnym 
roku realizacji projektu;

> połączono zasoby merytoryczne FISE w obszarze partycypacji obywatelskiej 
(partycypacja.fise.org.pl) we wspólny portal partycypacjaobywatelska.pl 
z Fundacją „Stocznia”.

www: www.konsultacjezzasadami.pl 

Tytuł projektu: Warsztat

Lata realizacji projektu: styczeń 2014 – listopad 2015

Budżet FISE w 2015: 150 000 zł

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

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

> drugi piknik „Śródmieście Działa” zrealizowany we współpracy z 40 śród-
miejskimi NGOs, Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem m.st. Warszawy;

> pięć akcji „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;

> blisko 400 wydarzeń, konferencji, warsztatów, prezentacji, kursów dla 
Warszawiaków;

> potrojona liczba fanów na profilu Facebook.com/warsztatwarszawa, ponad 
400 subskrybentów newslettera.

www: www.warsztatwarszawski.blogspot.com 

Tytuł projektu: Jak działa drzewo?

Lata realizacji projektu: lipiec-sierpień 2015

Budżet FISE w 2015: 6800 zł

Pracownicy FISE: Natalia Grzywalska (koordynator)

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

> zorganizowanie sześciu 5-dniowych cykli zajęć artystyczno-przyrodniczych 
dla dzieci w ramach miejskiego programu „Lato w Mieście”.

http://www.konsultacjezzasadami.pl
http://www.warsztatwarszawski.blogspot.com
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C. Obszar tematyczny: rynek pracy
Tytuł projektu: Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Lata realizacji projektu: czerwiec 2014-czerwiec 2015

Budżet FISE w 2015: 229 841,82 zł

Pracownicy FISE: Łukasz Komuda, Sławomir Cabajewski

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

> spotkanie inaugurujące powołanie sieci  PIRP

>  zebranie deklaracji członkowskich od 86 organizacji pozarządowych

>  stworzenie narzędzi komunikacyjno-konsultacyjnych dla członków sieci 
(m.in. profil na FB, forum)

>  podstrona siecpirp.rynekpracy.org na portalu rynekpracy.org

www: rynekpracy.org

D. Działalność gospodarcza
Przedmiot przeważającej części działalności gospodarczej w 2015 roku stanowiły usługi 
szkoleniowe mieszczące się w ramach wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: PKD – 
85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Szkoła Przedsiębiorczości FISE

W ramach działalności gospodarczej Fundacji od 4 maja 1994 r. funkcjonuje Szkoła 
Przedsiębiorczości FISE, zarejestrowana w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, 
prowadzonej przez powiat warszawski, pod numerem 212 K.

Zespół merytoryczny: Przemysław Kozak (menadżer)

Specyfika szkoły

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.

W 2015 roku rozszerzona została oferta Szkoły Przedsiębiorczości FISE. Dodane zo-
stały nowe programy szkoleniowe (zgodnie z planem na rok 2015) pogrupowane w 7 
działów tematycznych: ekonomia społeczna, rynek pracy, partycypacja obywatelska, 
rozwój osobisty, zarządzanie zespołem pracowniczym, zarządzanie projektami, ob-
sługa klienta. 

Szkolenia przeprowadzone w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE

W 2015 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanych zostały następu-
jące szkolenia i kursy:

Lp. Nazwa szkolenia/kursu Rodzaj Liczba uczestników
1. Spółdzielnia socjalna – podstawy prawne, 

zakładanie, rozwój, wspieranie
otwarte 5

2. Szkolenie trenerów programu SPADOCHRON  
(3 edycje)

otwarte 25

3. Planowanie projektów społecznych (2 edycje) zamknięte 31
4. Szkolenie z umiejętności i technik trenerskich otwarte 7
5. Stosowanie klauzul społecznych zamknięte 16
6. Metoda hiszpańska otwarte 6
7. Gotowość do zmian zamknięte 6
8. Kurs kompetencji trenerskich zamknięte 24
 RAZEM  120

W szkoleniach otwartych wzięło udział łącznie 43 osoby, w szkoleniach zamkniętych 
77 osób.

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.

 

http://www.fise.org.pl
http://www.fise.org.pl
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Wyszkoleni przez FISE trenerzy w 2015 roku przeprowadzili 18 programów 
„Spadochron” dla 214 osób. Szkolenia organizowane były m.in. w powiatowych urzę-
dach pracy, akademickich ośrodkach kariery oraz w organizacjach pozarządowych, 
a także w takich instytucjach jak ośrodki pomocy społecznej czy prywatne firmy.

W 2015 r. utrzymano 85% próg stanowiący cel w szkoleniach otwartych. Rozkład 
wyników ocen w poszczególnych obszarach ewaluacji przedstawiono na wykresie 
poniżej.

Inne rodzaje działalności gospodarczej

Wizyta studyjna dla PwC

W ramach działalności gospodarczej zorganizowana została wizyta studyjna o cha-
rakterze edukacyjno-integracyjnym w Bałtowie dla pracowników PwC. W wizycie 
wzięło udział 140 osób, a uczestnicy zapoznawali się ze specyfika funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych oraz brali udział w warsztatach poświęconych ekonomii 
społecznej.

Raporty na zlecenie

W 2015 r. przygotowaliśmy dwa opracowania na zlecenie instytucji zewnętrznych. 
Były to raport będący częścią procesu ewaluacji Społecznej Strategii Warszawy na 
lata 2009-2020 oraz analiza sytuacji i sposobów radzenia sobie z wykluczeniem eko-
nomicznym osób z grup defaworyzowanych, przygotowana na zlecenie francuskiej 
Fundacji Pour la Solidarité.

Sprzedaż publikacji

W 2015 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 311 egzemplarzy ksią-
żek:

> „Spadochron” materiały szkoleniowe – 307 egzemplarzy

> Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? – 4 egzemplarze

Ocena działalności

• Przychody działalności gospodarczej wyniosły 428 528, 47 zł wobec plano-
wanych 400 000 zł. Osiągnięty poziom przychodów należy uznać za satysfak-
cjonujący, wyższy od planowanego.

• Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 44 882, 36 zł wobec planowanych 
80 000 zł. Chociaż poziom zysku jest mniejszy niż zakładano to jednak należy 
ocenić go pozytywnie. Mniejszy niż zakładany poziom zysku w działalności 
gospodarczej (jednocześnie strata w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE) 
wynika z faktu, iż w 2015 r., decyzją Zarządu, w sytuacji braku finansowania 
z projektów, część wynagrodzeń pracowników została sfinansowana ze środ-
ków Szkoły Przedsiębiorczości FISE w przybliżeniu na łączną kwotę 52 300 zł.

• Pozytywnie należy ocenić rozszerzenie oferty Szkoły Przedsiębiorczości FISE 
o nowe programy szkoleniowe oraz regularną akcje mailingową promującą 
ofertę Szkoły. Efektem tych działań jest realizacja większej liczby szkoleń tak-
że otwartych i zamkniętych, także tych z nowej oferty.

• W 2015 r. udało się także rozszerzyć profil działalności gospodarczej or-
ganizując wyjazd integracyjno-edukacyjny dla PwC oraz organizując Kurs 
kompetencji trenerskich. Ten ostatni, zrealizowany w ramach Szkoły 
Przedsiębiorczości FISE, pozwolił m.in. na pozyskanie nowych trenerów ze 
specyficznych obszarów, zwłaszcza rynku pracy.

Budżet

Przychody uzyskane w 2015 r. w ramach działalności gospodarczej to: 428 528,47 zł 
w tym przychody Szkoły Przedsiębiorczości FISE: 322 550,03 zł. Koszty działalności 
gospodarczej: 383 646,11 zł, w tym koszty Szkoły Przedsiębiorczości FISE: 340 064,31 
zł. Wyniki finansowy działalności gospodarczej 44 882,36 zł, w tym wynik Szkoły 
Przedsiębiorczości FISE – 17 514,28 zł.
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