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I. Wstęp
Prezentujemy Państwu sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych w roku 2016. Zasady, formy i zakres działalności Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych określa Statut Fundacji (tekst jednolity po zmianach z dn.
24 czerwca 2010 r.). Zgodnie z zapisami tego dokumentu cele Fundacji zostały określone jako promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
>

rozwijania przedsiębiorczości,

>

podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych,

>

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby,
osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność
gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
b. doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom;
c.

prowadzenie działalności szkoleniowej;

d. organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń;
e. przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym
wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Opisane wyżej
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ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla
osób je otrzymujących;
f.

podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;

g. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach
z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h. zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach
statutowych Fundacji;
i.

doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy 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 gospodarczej FISE przekazywany jest na realizację celów statutowych.
W 2016 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 zawodowej, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja realizowana jest poprzez identyfikowanie, testowanie, wdrażanie, upowszechnianie oraz włączanie do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia.
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Dla realizacji misji zgodnie ze Strategią w latach 2012-2018 FISE koncentruje się
na dwóch celach:
A. dywersyfikacji typów podejmowanych przez nas działań (w tym na rozwoju
nowych działań, szczególnie w obszarze testowania oraz włączania do polityki publicznej rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz na rozwoju form zatrudnienia nakierowanych na grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym);
B. budowaniu sieci powiązań – poszerzeniu grona partnerów o nowe osoby,
instytucje i środowiska, kluczowe dla realizacji misji FISE.
W części sprawozdania pt. „Działalność fundacji” prezentujemy działania i osiągnięcia Fundacji w pryzmacie kluczowych typów działania określonych w misji i Strategii
na lata 2012-2018 wraz z próbą krytycznej analizy niepowodzeń oraz rekomendacje
co do doskonalenia sposobu realizacji misji.
W kolejnej części opisujemy kondycję Fundacji – jej potencjał osobowy i organizacyjny, podajemy informację o zapleczu technicznym i lokalowym oraz informację o ilości
złożonych i wygranych wniosków o dotacje w 2016 roku. Prezentujemy także sprawozdanie finansowe.
Aneks jest opisem działań FISE przez pryzmat projektów i Szkoły Przedsiębiorczości
FISE, i stanowi uzupełnienie części pt. „Działalność fundacji”.
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II. Działalność Fundacji
Opis podjętych działań i osiągniętych rezultatów został ujęty w podziale na wymiary określone w naszej misji: identyfikowanie, testowanie, wdrażanie, upowszechnianie i włączanie
do polityki publicznej sprawdzonych rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia. Działalność FISE w każdym z wymienionych
wyżej obszarów została zrelacjonowana z zachowaniem podziału między główne nurty
działalności statutowej i gospodarczej FISE: ekonomia społeczna, rynek pracy, partycypacja obywatelska/rozwój lokalny oraz innowacje społeczne/działania parasolowe.

A1. Identyfikowanie
Identyfikowaniem określamy wszystkie działania Fundacji polegające na diagnozowaniu i analizowaniu nowych zjawisk, dobrych praktyk, ale również problemów
do rozwiązania w obszarach tematycznych, w których działamy. Efektem działań podejmowanych w nurcie „Identyfikowanie” są m.in. opisane modele działania, zaktualizowane bazy danych, rozpoznani nowi partnerzy i odbiorcy działań FISE.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W 2016 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) otrzymał, po wielomiesięcznych pracach i przygotowaniach, akredytację (AKSES) Ministerstwa
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki której mógł ubiegać się o dofinansowanie działalności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania,
które zostały rozpoczęte w 2016 roku, są tym samym zgodne ze standardami
i zasadami akredytacji oraz z wytycznymi konkursu, w ramach którego otrzymaliśmy środki finansowe na prowadzenie OWES.
W latach 2016-2019 działania OWES prowadzone są w ramach dwóch projektów: Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa
i warszawsko-wschodnim oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim.
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Działania w ramach OWES rozpoczęliśmy od nawiązania lub odnowienia kontaktów mających na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności z urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej,
starostwami powiatowymi i gminami. Wynikiem spotkań w pięciu powiatach
i m.st. Warszawa były podpisane w 2016 r. porozumienia o współpracy na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z Powiatowymi Urzędami
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Sochaczewie i Piasecznie, gdzie również
nawiązaliśmy współpracę ze Starostwem.
Rozpoczynając działania projektowe skontaktowaliśmy się z około 40 podmiotami, które były objęte wsparciem w poprzednich projektach OWES. Celem
rozmów było poznanie aktualnej sytuacji podmiotów, zebranie informacji dotyczących obrotu, stanu zatrudnienia, wyzwań i planów. Dzięki uzyskanym informacjom zidentyfikowaliśmy potrzeby związane z dalszym rozwojem podmiotów
i zaproponowaliśmy możliwe formy wsparcia w ramach działań OWES. Ponadto
pracowaliśmy diagnostycznie z nowymi grupami inicjatywnymi, osobami indywidualnymi i organizacjami chcącymi utworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne.
Komentarz: W ramach prac diagnostycznych i sieciowania w powiatach podwarszawskich napotkaliśmy pewne trudności we współpracy z Powiatowymi
Urzędami Pracy w Grodzisku Mazowieckim i Otwocku, które były niechętne
formalizowaniu naszych relacji dotyczących wspierania rozwoju ekonomii
społecznej lokalnie. Niemniej jednak nie poddajemy się i staramy się przekonać urzędy pracy do współdziałania w tym obszarze.
W 2016 roku przeprowadziliśmy kolejną edycję Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.
Zależało nam na tym, żeby 6. edycja konkursu stała się okazją do identyfikowania podmiotów ekonomii społecznej, które mają stabilną pozycję na rynku,
ale nie brały dotąd udziału w Konkursie [eS]. Taki był też jeden z najważniejszych
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celów, jakie postawiliśmy sobie planując działania komunikacyjne służące rekrutacji w 6. edycji Konkursu [eS]. Jednocześnie zidentyfikowaliśmy konkretne
branże, w których funkcjonuje najwięcej najbardziej prężnie działających podmiotów ekonomii społecznej i stworzyliśmy sześć dedykowanych baz podmiotów działających w następujących obszarach: gastronomia, usługi opiekuńcze,
usługi kreatywne, usługi na rzecz dzieci, turystyka oraz podmioty zatrudniające
osoby po kryzysach psychicznych. To do nich skierowaliśmy celowaną komunikację w związku z naborem aplikacji podmiotów ekonomii społecznej do 6. edycji
Konkursu.
Do Konkursu w 6. edycji stanęło 41 przedsiębiorstw społecznych. 40 przedsiębiorstw przeszło pomyślnie ocenę formalną i zostało poddane ocenie merytorycznej ekspertów ekonomicznych i społecznych. Do drugiej oceny, dokonywanej w trakcie wizyt studyjnych, zakwalifikowało się 27 podmiotów, a do ścisłego
finału po dwustopniowej ocenie weszło 17. Każdy z finalistów otrzymał Znak [eS]
potwierdzający wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Pierwszy raz
w historii Konkursu reprezentowane były wszystkie województwa.
Komentarz: Wydaje się istotne, żeby Konkurs realizował jednocześnie kilka celów. Ważne jest dla nas, aby nagradzać podmioty ekonomii społecznej z sukcesem łączące działalność ekonomiczną i społeczną. Konkurs jest jedynym tego
typu o ogólnopolskim zasięgu, który wyłania i docenia najlepszych. Nie do przecenienia jest też fakt, że jest on okazją do przyglądania się kondycji sektora, śledzenia nowych zjawisk i trendów oraz budowania relacji i wymiany doświadczeń
w sektorze eS.
W grudniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego, nastawionego na rozwój kadry i potencjału Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Działanie to jest finansowane ze środków programu Erasmus+, a jego przedmiotem będą dwa wyjazdy edukacyjne dla pracowników i współpracowników OWES. W pierwszym miesiącu realizacji projektu, który był jednocześnie
ostatnim miesiącem 2016 roku, skupiliśmy się na zidentyfikowaniu partnerów
do realizacji wyjazdów edukacyjnych – organizacji pozarządowych działających
w innych krajach UE, o podobnym do naszego profilu działania, które byłyby
zainteresowane i gotowe zorganizować tygodniowy program szkoleniowy dla
naszych pracowników. Udało nam się skomunikować z dwiema organizacjami,
jedną w Barcelonie, drugą w Paryżu, które wyraziły gotowość do współpracy.
Dalsze działania przygotowawcze oraz realizacja wyjazdów odbędą się w 2017
roku.

Komentarz: Uważamy, że ważnym elementem budowania oferty naszego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest ciągłe podwyższanie kompetencji
naszych pracowników i współpracowników oraz podpatrywanie sposobów
działania podobnych inkubatorów w innych krajach. Te inspiracje, choć nie zawsze możliwe do przeniesienia wprost na polski grunt, są ważne bo otwierają
perspektywę oraz wzbudzają ciekawość i motywację do szukania nowych narzędzi i ścieżek rozwoju dla naszych klientów.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
FISE jest partnerem w konsorcjum realizującym wieloletni projekt grantowy dla
samorządów „Przestrzeń dla partycypacji”, skupiający się na podnoszeniu kompetencji samorządów w zakresie wykorzystywania narzędzi partycypacji obywatelskiej w procesach planowania przestrzennego. Rola FISE jest w tym projekcie
dwojaka. Z jednej strony tworzymy zespół merytoryczny projektu realizujący
współpracę z gminami, z drugiej – odpowiadamy za prowadzenie monitoringu
jakości działań konsultacyjnych podejmowanych przez samorządy w ramach
projektu. W 2016 roku wspomagaliśmy lidera projektu, Fundację „Stocznia”,
w identyfikacji i rekrutacji gmin do konkursu grantowego w pierwszym z projektowych naborów. Proces selekcji jest rozbudowany i polega również na wsparciu samorządów (po wstępnej selekcji) w tworzeniu Indywidualnych Planów
Konsultacji – dokumentów planujących proces realizacji procesów konsultacyjnych zgodnie ze standardami wskazanymi przez konsorcjum. FISE w 2016 roku
wspierało w ten sposób dwie gminy.
Komentarz: Precyzyjna selekcja samorządów i wybór tych, które posiadają potencjał do prowadzenia działań partycypacyjnych, a jednocześnie wypełnienie rekrutacyjnych wymogów projektowych, uważamy za jedno z kluczowych
działań zmniejszających ryzyka realizacji projektu – opieramy się w swojej
pracy na doświadczeniach z realizacji poprzednich projektów dotyczących
partycypacji obywatelskiej i wykorzystujemy wiedzę o pracy z samorządami
w dziedzinie dialogu obywatelskiego.
Od kwietnia 2016 r. FISE realizuje wraz z czterema partnerami – Towarzystwem
Inicjatyw Twórczych Ę, Stowarzyszeniem CAL, Stowarzyszeniem BORIS i Fundacją
Civis Polonus – trzyletni projekt „Warszawa Lokalnie”, którego celem jest wspieranie aktywnych warszawianek i warszawiaków w ich społecznej działalności.
W jego ramach kontynuujemy udostępnianie na niekomercyjne wydarzenia
przestrzeni „Warsztatu Warszawskiego”, gdzie od tego roku prowadzimy również
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Infopunkt Warszawa Lokalnie, którego zadaniem jest informowanie o wsparciu,
jakie mogą uzyskać mieszkanki i mieszkańcy Warszawy w swoich działaniach
(przede wszystkim od Urzędu Miasta), Biblioteczkę Aktywnego Warszawiaka
z inspirującymi lekturami oraz organizujemy inspirujące wydarzenia dla mieszkańców (średnio 1 wydarzenie w miesiącu).
Pierwszy rok funkcjonowania „Warsztatu Warszawskiego” w nowej formule
był okazją przede wszystkim do zidentyfikowania potrzeb mieszkanek i mieszkańców w zakresie poszerzenia wiedzy o miejskich narzędziach wspierających
działania społeczne. Wnioski, które mogliśmy wyciągnąć po ponad dziewięciu
miesiącach funkcjonowania Infopunktu, są następujące: osoby, które przychodzą do Warsztatu, przede wszystkim są zainteresowane sposobem działania
miejsc aktywności lokalnej (ponad połowa udzielonych porad), a w drugiej
kolejności narzędziami miejskimi i wsparciem, jakie można uzyskać w ramach
projektu „Warszawa Lokalnie” (animatorzy, partnerstwa, oferta dla bibliotek
i szkół, podwórkowa gwiazdka itd.). Pojawiła się też spora grupa pytań o ofertę
kulturalno-aktywizacyjną dla seniorów. Pozostałe porady dotyczyły organizacji
i promocji działań sąsiedzkich oraz spraw „różnych”, takich jak np. porady prawne dla mieszkańców.
Komentarz: Wiedza na temat tego, jakie wsparcie można uzyskać w swoich
działaniach (ze szczególnym uwzględnieniem oferty Urzędu Miasta) nie jest powszechna. Osoby zwracające się do nas z różnego rodzaju pytaniami zazwyczaj nie chciały dowiedzieć się, jak funkcjonują konkretne narzędzia wsparcia,
bo w ogóle nie wiedziały o tym, jakie narzędzia istnieją. Jedynym powszechnie
znanym narzędziem jest budżet partycypacyjny. Na tym etapie główny nacisk informacyjny powinien być więc kładziony na propagowanie samej idei możliwości
uzyskania wsparcia od urzędów miasta i dzielnic przez aktywnych mieszkańców.
W 2016 r. już po raz drugi FISE realizowało w ramach Rządowego Programu
na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych projekt nakierowany na aktywizację seniorów. Formuła projektu „Akademia Aktywnego Seniora” zakładała
przeszkolenie co najmniej 30 osób 60+ z tematu tworzenia projektów społecznych, partycypacji publicznej, możliwości uzyskania wsparcia, wolontariatu.
Uczestnicy projektu przy wsparciu trenerów tworzyli projekty działań kulturalno-aktywizacyjnych dla osób ze swojej grupy wiekowej. Bardzo ważnym elementem tego procesu było identyfikowanie przez seniorów-uczestników szkolenia istotnych problemów osób starszych, na które chcieliby odpowiedzieć
swoimi działaniami. Komisja konkursowa oceniająca projekty zdecydowała
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o skierowaniu do realizacji wszystkich 20 stworzonych przez uczestników projektów, z czego ostatecznie 19 zostało zrealizowanych. Wzięło w nich udział blisko
450 osób. Działania te dotyczyły m.in. podnoszenia kompetencji cyfrowych, promocji zdrowia, rozwijania potencjału i pasji wśród osób 60+.
Komentarz: Ważnym aspektem projektu „AAS” było oddanie seniorom możliwości
zdecydowania o tym, co dla nich ważne i potrzebne. Dzięki temu działania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu (czyli mini-projekty autorstwa uczestników) nie zostały wymyślone i „narzucone” przez FISE, ale faktycznie powstały
jako odpowiedź na oddolne potrzeby seniorów. Oddanie diagnozy potrzeb w ręce
przedstawicieli grupy, dla której były skierowane wszystkie zajęcia, zaowocowało
w efekcie lepszym dopasowaniem oferty do potrzeb jej odbiorców.
W obszarze rynku pracy:
Mimo bardzo okrojonego (od połowy 2015 roku) finansowania swoją aktywność kontynuował portal Rynekpracy.org, wskazując potencjalnie najważniejsze
problemy polskiego rynku pracy, do których redakcja zaliczyła (i poświęciła im
teksty): niskie wynagrodzenia, niską wydajność pracy (będącą pochodną niskich pensji i wymuszającą niskie pensje), niskie uzwiązkowienie pracowników
(mała siła negocjacyjna pracowników), przepracowanie polskich kadr, słabość
Państwowej Inspekcji Pracy, brak „security” w polskim modelu flexicurity (czyli
rzadko dostępne zasiłki dla bezrobotnych o żałosnej wysokości) oraz rosnące
zróżnicowanie płac i majętności Polaków.
Portal pisał także o efektach reformy urzędów pracy z 2014 roku, czyli o małym
i dużym kontraktowaniu usług aktywizacyjnych przez urzędy pracy podmiotom
zewnętrznym – szczególnie organizacjom pozarządowym. Opisał także model
działania kilku członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. A także poświęcił uwagę idei bezwarunkowego dochodu podstawowego i jakości działania
służby zdrowia, która ma wpływ na zdolność do pracy społeczeństwa.
Istotnym elementem poszukiwań w celu identyfikacji barier dla sprawniejszej
aktywizacji zawodowej była kontynuowana od 2015 roku współpraca redaktora Rynekpracy.org w przygotowaniu, relacjonowaniu i komentowaniu badań
„Monitor Rynku Pracy”, realizowanego co kwartał przez agencję zatrudnienia
Randstad. Dodatkowo redaktor opracowywał także materiały Randstad do cokwartalnej konferencji „Plany Pracodawców”, prezentujących badania firmy dotyczące sygnałów ze strony firm w zakresie m.in. podwyżek i rekrutacji.
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Komentarz: Osiem opublikowanych materiałów na Rynekpracy.org zyskało
finansowanie z Funduszu Mediów, wspierającego wartościowe poznawczo
i analitycznie oraz społecznie użyteczne dzieła dziennikarskie. Redaktor portalu wspierał także podstronę siecpirp.rynekpracy.org, służącą wyłącznie potrzebom Sieci PIRP, a także jej fanpage na Facebooku.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
TransferHUB to ogólnopolski inkubator innowacji społecznych, pozyskujący pomysłodawców innowacji społecznych w obszarze tematycznym wyzwań i problemów transferu z edukacji na rynek pracy. W jego ramach prowadzimy konkurs
grantowy na innowacyjne pomysły. Inkubator prowadzimy wraz z partnerami:
PwC Polska i Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
W ramach działań w 2016 roku skupiliśmy się na uruchomieniu inkubatora i rozpoczęciu pierwszego z pięciu naborów w konkursie grantowym na innowacyjne
pomysły.
Rozpoczęliśmy i prowadziliśmy prace nad ekosystemem innowacji społecznych
polegające na mapowaniu aktorów, ich sytuacji i możliwości współpracy. Na bazie mapy rozwijaliśmy program Generatora, m.in. metodykę realizacji wydarzeń.
Projektowaliśmy również specyficzną architekturę wsparcia inkubacyjnego.
Upowszechnialiśmy informacje o naborach w konkursie grantowym prowadzonym przez inkubator oraz rozpoczęliśmy pierwszy z pięciu naborów innowacyjnych pomysłów. Zorganizowaliśmy serię wydarzeń dotyczących projektowania
innowacyjnych pomysłów w kontekście tematycznym inkubatora. Na spotkaniach pozyskaliśmy pomysły i pomysłodawców. Nasz partner PwC prowadził
wydarzenia poza Warszawą. Wyłoniliśmy pierwszą grupę pomysłodawców, która z końcem roku została zaproszona do udziału w kolejnych etapach inkubacji
innowacji.
Komentarz: Wszystkie prowadzone w TransferHUB działania mają charakter identyfikacyjny z uwagi na eksperymentalny charakter inkubatora. Jest to zarówno eksperyment dotyczący samych innowacji, które zapraszamy do współpracy, jak i eksperyment dotyczący sposobu
inkubowania innowacji. Prowadząc TransferHUB posługujemy się doświadczeniami inkubatora przedsiębiorczości społecznej (OWES). Zarówno
jednak pod względem tworzenia otoczenia jak i współpracy z klientami,
jest to dla FISE nowe i wymagające ciągłej ewaluacji i namysłu działanie.

Identyfikujemy więc obszary współpracy i aktorów ekosystemu, przykłady innowacyjności w obszarze tematycznym, w którym pracujemy, ale też
najbardziej odpowiadające charakterowi TransferHUB strategie inkubacji
innowacji. Najważniejszym obszarem identyfikacji jest jednak wyłanianie
pomysłów na innowacje, które będą wspierane grantowo i inkubacyjnie.
Jest to sposób na poszukiwanie m.in. łącznie skutecznych, adekwatnych,
trafnych i efektywnych społecznie i ekonomicznie rozwiązań dla osób młodych w Polsce wchodzących na rynek pracy – wyzwanie, które doskwiera
rynkowi pracy w Polsce zgodnie z diagnozami stanowiącymi podstawę pracy
inkubatora.
W 2016 roku rozpoczęliśmy projekt edukacyjny „Watch it!”. Projekt „Watch it!”
to działanie trzyletnie, w 2016 poświęciliśmy więc dużo uwagi przygotowaniu
bazy merytorycznej i organizacyjnej. Jego działania są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów publicznych, agencji reklamowych i uczelni kształcących na kierunkach związanych z filmem, sztuką, reklamą. Celem tego projektu jest zidentyfikowanie skutecznego sposobu łączenia
organizacji pozarządowych mających pomysł na przeprowadzenie kampanii
społecznej z agencjami reklamowymi, które mogą pomóc w realizacji kampanii (np. zaplanować kampanię, wyprodukować spot itp.). Pierwsze sześć miesięcy realizacji projektu poświęciliśmy właśnie przeprowadzeniu pogłębionej
analizy potencjałów sektora pozarządowego i reklamowego co do możliwości i sposobów nawiązywania współpracy. Przeprowadziliśmy 10 wywiadów
pogłębionych z przedstawicielami obu sektorów oraz z pomocą doświadczonej badaczki dokonaliśmy analizy dotychczasowych przykładów współpracy.
Ważnym elementem było spotkanie „Do it yourself” we wrześniu 2016, podczas którego w warsztatowej formule dyskutowaliśmy z przedstawicielami
organizacji i agencji reklamowych o czynnikach sukcesu i błędach, których
należałoby unikać.
Na podstawie tych działań opracowaliśmy program edukacyjny skierowany
do przedstawicieli NGOs i agencji reklamowych uwzględniający 4-godzinne
spotkania oraz broszurę informacyjną, zawierającą najważniejsze wskazówki
w jednym miejscu. Efektem identyfikowania mocnych i słabych stron poszczególnych partnerów i współpracy w ogóle jest strona internetowa, zawierająca
kompendium wiedzy o mechanizmach darmowego czasu antenowego dla OPP
w publicznych mediach, przykłady kampanii społecznych, zaproszenie do nawiązywania współpracy.
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Komentarz: Projekt „Watch it!” stanowił wyzwanie przede wszystkim w obszarze przecierania ścieżek dotarcia do przedstawicieli branży reklamowej.
Dzięki licznym spotkaniom i podążaniu po nitce do kłębka udało nam się
nawiązać współpracę z największym stowarzyszeniem branży reklamowej
– Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, które wspiera nasze
działania merytorycznie i organizacyjnie. Wyzwanie polegające na zidentyfikowaniu odpowiednich partnerów do rozmowy o współpracy stanowiło
najważniejszy element działań przygotowawczych, a nawiązanie współpracy
z SAR – czynnik wpływający na satysfakcjonującą realizację działań.

A2. Testowanie
Przez „testowanie” rozumiemy poszukiwanie optymalnego sposobu funkcjonowania
i nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych i w różnych typach działań
i projektów.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W 2016 roku rozpoczęliśmy z firmą Witkac prace nad narzędziem edukacyjnym, które będzie wykorzystywane w działaniach Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej.
Narzędzie to ma być w założeniu platformą edukacyjną, na której znajdować
będą się informacje o indywidualnych ścieżkach wsparcia inicjatyw z którymi
pracujemy, informacje o planowanych działaniach indywidualnych i grupowych.
Narzędzie będzie miało również na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy odbiorcami wsparcia OWES (uczestnicy doradztw, szkoleń) a doradcami/trenerami
oraz pomiędzy doradcami pracującymi z tą samą grupą odbiorców. Doradcy/
trenerzy będą mogli w sprawny sposób dzielić się wiedzą, potrzebną uczestnikom w procesie pracy, jednocześnie posiadając dostęp do bieżących informacji
dotyczących postępów pracy danej grupy.
Komentarz: Od początku działania OWES wciąż celem nadrzędnym jest dla
nas promowanie postawy przedsiębiorczej i przedsiębiorczości społecznej jako
skutecznego narzędzia włączenia społecznego, a przede wszystkim aktywizacji
zawodowej. Jesteśmy przekonani, że nie ma możliwości opracowania uniwersalnego modelu na tworzenie przedsiębiorstwa łączącego w sobie działania
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komercyjne i te o wymiarze społecznym. Nie ma modelu, który sprawdziłby
się w każdej organizacji. Dlatego testujemy, w zależności od konkretnych warunków, różne modele, czyli zestawy koncepcji, metod i technik, starając się
maksymalnie indywidualnie i elastycznie podchodzić do każdego klienta, każdej grupy inicjatywnej.
Pewne zmiany postanowiliśmy także przetestować w Konkursie na Najlepsze
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J.Kuronia. Ogólne ramy konkursu i strategiczne założenia Konkursu [eS] w 6. edycji nie uległy zmianie. Natomiast w związku z rekomendacjami zespołu ekspertów oraz członków Rady Konkursu odnośnie
skali ocen i progów punktacji na poszczególnych etapach Konkursu, sformułowanych po 5. edycji, podjęliśmy decyzję o podwyższeniu progu punktacji dopuszczającej określony podmiot do kolejnego etapu Konkursu oraz zmieniliśmy
algorytm, według którego wyliczana była ocena końcowa – dopuszczająca dany
podmiot do finału Konkursu.
W 6. Edycji Konkursu aby zostać zakwalifikowanym do kolejnego etapu oceny – wizyt studyjnych – należało w pierwszym etapie oceny uzyskać co najmniej 60 punktów (z możliwych do zdobycia 100 pkt.), w tym co najmniej 30 pkt. w ocenie kryteriów ekonomicznych i 30 pkt. w ocenie kryteriów społecznych. Dodatkowo, aby
przejść do finału należało łącznie spełnić następujące warunki: uzyskać w ocenie
po wizycie studyjnej co najmniej 60 punktów (z możliwych do zdobycia 100 pkt.),
w tym co najmniej 30 pkt. w ocenie kryteriów ekonomicznych i 30 pkt. w ocenie
kryteriów społecznych oraz uzyskać co najmniej 75 punktów w ocenie końcowej
wyznaczonej według wzoru: Z=40% X + 60% Y (gdzie: Z oznacza ocenę końcową, X
oznacza ocenę formularzy zgłoszeniowych, Y oznacza ocenę po wizycie studyjnej).
Testowaliśmy jak taka zmiana progów punktowych przełoży się na liczbę podmiotów w kolejnych etapach konkursu i poziom nagrodzonych PES. Szerzej patrząc w pewnym sensie sprawdzaliśmy w ten sposób, jak zmienia się sytuacja
podmiotów w sektorze eS w stosunku do lat poprzednich.
Komentarz: Zmieniając kryteria oceny w Konkursie na bardziej restrykcyjne
ryzykowaliśmy. Mogło się bowiem okazać, że oczekiwania, wyrażone w wyższych progach punktowych na poszczególnych etapach Konkursu, okażą się
zbyt ambitne. Tym bardziej cieszy fakt, że w II etapie konkursu znalazło się aż
17 z 40 podmiotów. Doświadczenie 6. edycji pokazuje, że sektor zyskuje na stabilności i konkurencyjności. Coraz częściej pojawiają się też przedsięwzięcia
szczególnie ciekawe i warte nagradzania.
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W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
W projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” testujemy – w oparciu o doświadczenie FISE w realizacji działań dotyczących dialogu obywatelskiego – podejście
przekazywania wiedzy i kompetencji samorządom. Nasze podejście testowaliśmy w 2016 roku na dwóch samorządach, z którymi pracowaliśmy w ramach
tworzenia Indywidualnych Planów Konsultacji.
Komentarz: Bazując na wiedzy i doświadczeniach współpracy z samorządami
dobieramy takie narzędzia i takie podejście, które pozwala uniknąć partycypacji fasadowej, ale jednocześnie bierzemy pod uwagę ograniczenia w świadomym i otwartym podejściu do partycypacji prezentowanym powszechnie
w polskich samorządach. Tak świadome podejście pozwala nam trafnie definiować bariery i możliwości w pracy z konkretnymi samorządami.
W ramach projektu „Warszawa Lokalnie” testowaliśmy nową formułę funkcjonowania „Warsztatu Warszawskiego” – już nie jako miejsca z własną ofertą merytoryczną (tworzoną partycypacyjnie przy udziale uczestników), ale centrum informacji i inspiracji dla aktywnych mieszkańców szukających wsparcia w swoich
działaniach. Oczywiście najważniejszą funkcją „Warsztatu” pozostało wspieranie
mieszkańców i organizacji pozarządowych w ich działaniach społecznych poprzez
bezpłatne udostępnianie przestrzeni na niekomercyjne wydarzenia (spotkania
sąsiedzkie, szkolenia, warsztaty, konferencje, narady itd.). Oprócz Infopunktu,
którego działanie zostało szerzej opisane w punkcie A1. Identyfikowanie, testowaliśmy funkcjonowanie Biblioteczki Aktywnego Warszawiaka z inspirującymi
lekturami dotyczącymi życia w mieście, wpływu architektury i urbanistyki na życie mieszkańców i varsavianisktyki oraz organizację różnorodnych wydarzeń inspirujących do aktywności i wspierających powstawanie sąsiedzkich relacji.
Komentarz: Infopunkt jako miejsce, w którym mieszkańcy mogą poszerzyć
swoją wiedzę na temat wsparcia dla aktywnych mieszkańców, jest ważnym
elementem projektu „Warszawa Lokalnie”. W czasie trwania projektu udzieliliśmy nieco ponad 400 porad (co było założonym wskaźnikiem projektu).
Chcemy w kolejnych latach jeszcze bardziej wzmocnić to działanie, tak żeby
zaistniał w świadomości większej ilości osób.
Z kolei Biblioteczka Aktywnego Warszawiaka to zbiór ponad 65 pozycji, który
cały czas wzbogacamy. Biblioteczka w 2016 r. była ogólnodostępna (otwarty
regał), co zaowocowało niestety kilkoma kradzieżami (co można jednak pośrednio rozumieć jako – źle wyrażony ale mimo wszystko – dowód zainteresowania mieszkańców proponowanymi przez nas tytułami).

Staramy się, żeby tzw. wydarzenia inspirujące, które organizujemy w „Warsztacie”
(śniadania społecznościowe, pitchingi społecznościowe i inne, wszystkie bezkosztowe) miały w miarę możliwości wymiar kulturalny i sieciujący. Z naszego
doświadczenia z dwóch pierwszych lat prowadzenia „Warsztatu” wynika, że „suche” informacyjne spotkania nie są atrakcyjne dla potencjalnych uczestników.
Jeśli chce się skutecznie przekazywać wiedzę (w tym przypadku dotyczącą możliwości aktywnego działania w Warszawie), to warto to robić w aktywnej, budzącej emocje formule.
Projekt „Akademia Aktywnego Seniora” był możliwością przetestowania nowego
dla FISE rozwiązania dotyczącego pracy z seniorami, czyli mini-grantingu. Pomysł
na taką pracę z tą grupą wynikł z naszego połowicznego zadowolenia z efektów
poprzedniego projektu seniorskiego, czyli „Klubokawiarni Międzypokoleniowej”,
który był dużym sukcesem jeśli chodzi o zainteresowanie osób 60+ udziałem
w proponowanych przez nas działaniach, ale nie był dla nas satysfakcjonujący
pod względem zaangażowania uczestników w samodzielne tworzenie oferty zajęć. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się tym razem na zaproszenie seniorek i seniorów do bycia autorami działań społecznych skierowanych dla osób ze swojej
grupy wiekowej. Uznaliśmy, że dzięki temu uczestnicy naszego projektu zdobędą
o wiele większą wiedzę i kompetencje niż mogliśmy im to przekazać w pierwszej testowanej przez nas formule. W efekcie zaprosiliśmy 30 osób do udziału
w szkoleniu z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, kompetencji
społecznych, partycypacji publicznej, możliwości uzyskania wsparcia w działaniach społecznych, wolontariatu. Przy wsparciu trenerów i mentorów uczestnicy
przygotowywali własne projekty (indywidualnie lub w grupach), z których najlepsze zostały skierowane do realizacji przez komisję konkursową. Mini-granty
nie polegały na przekazaniu środków finansowych, ale na sfinansowaniu przez
FISE zaplanowanych przez seniorów wydatków, np. honorariów osób prowadzących zajęcia czy zakupu niezbędnego sprzętu.
Komentarz: Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów projektu „Akademia
Aktywnego Seniora”. Mini-granting okazał się bardzo dobrą metodą aktywizacji społecznej seniorów. Możliwość zrealizowania własnego pomysłu
na działania była bardzo dużą motywacją dla uczestników i 90% projektów
zostało wzorowo przygotowanych i zrealizowanych. Wiele osób kontynuuje
działania rozpoczęte w ramach „Akademii Aktywnego Seniora” już po zakończeniu projektu, między uczestnikami nawiązały się serdeczne relacje, mamy
też głosy, że udział w projekcie zachęcił niektórych uczestników do „wyjścia
z domu” i większej aktywności.
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W obszarze rynku pracy:
Sieć PIRP jest sama w sobie rodzajem testu nowego modelu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi aktywnymi w obszarze rynku pracy. Test
ma pokazać, czy taka instytucja zdoła umocnić pozycję PIRP na mapie instytucji
rynku pracy i zwiększyć ich skuteczność w aktywności na polu aktywizacji zawodowej. Głównym wyzwaniem jest brak stałego finansowania Sieci od momentu
jej utworzenia oraz poziom zaangażowania członków.
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
równorzędnym celem zbudowania tego narzędzia.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
W ramach działalności inkubatora TransferHUB testowaliśmy działanie wypracowanych rozwiązań: architektury wyłaniania i wsparcia innowatorów zgodnie
z założeniami Strategii Inkubacji stanowiącej oś merytoryczną TransferHUB.
Mieliśmy okazję sprawdzić założenia dotyczące komunikacji niełatwego tematu,
którym się zajmujemy oraz współpracy z potencjalnymi innowatorami w trakcie
pierwszego z pięciu naborów do inkubatora. W wyniku prowadzonych działań
wyłoniliśmy 15 innowacyjnych projektów, które zostały zaproszone do akceleracyjnego pogłębiania i zmian zgłoszonych pomysłów (już w 2017 r.)
Komentarz: W działaniach związanych z inkubacją innowacji społecznych dotyczących polityk i zjawisk rynku pracy ważnym aspektem jest przekładanie
zaprojektowanego sposobu działania inkubatora na jego bieżące działania.
Z uwagi na eksperymentalny charakter projektu testujemy więc nasze podejście
do tworzenia ekosystemu, wyszukiwania i wspierania innowacji społecznych.
Napotykamy liczne spodziewane problemy z komunikacją niełatwego obszaru
tematycznego jakim jest nierozpoznana w Polsce tematyka innowacji społecznych. Najważniejsza jest w związku z tym praca indywidualna z potencjalnymi
pomysłodawcami w trakcie bieżących kontaktów konsultacyjnych – pracujemy
zatem z instytucjami, osobami fizycznymi i grupami nieformalnymi zgodnie
z przyjętym założeniem, że potencjał na innowacje tkwi przede wszystkim w doświadczeniu ludzi pracujących z grupami docelowymi naszego inkubatora.
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Jeśli chodzi o projekt „Watch it!” to można powiedzieć, że każde kolejne działanie
wpisywało się w nurt testowania, ponieważ wiele rzeczy robiliśmy po raz pierwszy. Przede wszystkim testowaliśmy formuły dwóch typów spotkań przewidzianych w projekcie. Były to „Do it yourself” – spotkanie dla przedstawicieli organizacji i agencji reklamowej oparte na koncepcji world cafe, uwzględniające dużą
aktywność uczestników, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych barier
we współpracy oraz czynników sukcesu. Druga testowana formuła to „spotkania
lokalne” – warsztaty realizowane w różnych częściach Polski dla działających lokalnie NGOs, mediów i agencji reklamowych, prowadzone wspólnie przez przedstawicielkę FISE i doświadczonych przedstawicieli branży reklamowej.
Oba typy spotkań były oceniane przez uczestników za pomocą ankiet ewaluacyjnych, uczestniczyła w nich także badaczka obserwująca przebieg spotkań, która
dodatkowo przeprowadziła kilka wywiadów z uczestnikami dla zdobycia większej
ilości informacji o odbiorze i efektywności różnych aspektów spotkań. Na podstawie analizy wyników ankiet oraz danych zebranych przez badaczkę dokonaliśmy
refleksji nad formułą spotkań i zaplanowaliśmy modyfikacje działań przewidzianych w 2017 roku w zgodzie z oczekiwaniami wyrażonymi przez odbiorców.
Komentarz: Dużą wartość na etapie testowania miał udział zewnętrznej badaczki zaangażowanej do projektu w celu monitorowania poziomu osiągnięcia celów
założonych na początku oraz sposobów realizacji tych celów. Zaproponowane
przez badaczkę instrumentarium (ankietyzacja, wywiady osobiste i telefoniczne,
analiza treści na stronie www projektu) wydaje się dawać wyczerpujące i pochodzące z różnych stron odpowiedzi na pytanie o efektywność naszych działań
i poziom usatysfakcjonowania odbiorców – uczestników spotkań.

A3. Wdrażanie sprawdzonych rozwiązań
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
Jednym z działań, które z sukcesami prowadzimy już od 2009 roku jest Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Po okresie testowania i weryfikowania różnych
modeli wspierania początkujących przedsiębiorców społecznych, ugruntowaliśmy się w przekonaniu, że model ścieżki wsparcia szytej na miarę jest najbardziej
efektywny. Ta metodologia pracy przyjęta w poprzednich latach okazała się najbardziej efektywna i daje najlepsze wyniki. Również klienci OWES są zadowoleni
z tego jak organizujemy działania pomocowe, ich efektywności oraz maksymalnego dopasowania do potrzeb i możliwości.
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Elementem metodologii pracy w OWES, który, jak wynika z doświadczenia,
jest bardzo ważny i implementujemy go w swej codziennej pracy, jest bliska
współpraca z powiatowymi urzędami pracy, jednostkami pomocy społecznej
oraz samorządami.
Kolejnym sprawdzonym rozwiązaniem w obszarze funkcjonowania naszego OWES
jest prowadzenie ośrodka wspólnie z organizacjami partnerskimi. Blisko 10 lat
doświadczenia w OWES prowadzonego wspólnie z różnych organizacjami i instytucjami pozwoliły nam wypracować procedury zarządcze i organizacyjne, które
pozwalają prowadzić działania wspólnie z optymalnym wykorzystaniem wiedzy
i potencjałów partnerów.
Komentarz: Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej owocuje opracowaniem metodologii świadczenia wsparcia optymalnie dobranej do potrzeb klientów i możliwości samego Ośrodka.
Ta sprawdzona formuła jest także przekonywująca dla instytucji publicznych,
z którymi współpracujemy, a dodatkowo pozostawia nam wiele przestrzeni
na elastyczne dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji i stałe testowanie nowych kombinacji różnych form i typów wsparcia optymalnie dobranych
do zdiagnozowanych uprzednio potrzeb.
Biznes Mikser do działanie, które prowadzimy w ramach Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Jego celem jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom społecznym przećwiczenia sposobu prezentowania oferty w zaledwie 5 minut. Tak ograniczony czas wymaga dużej dyscypliny oraz przemyślanej struktury
wypowiedzi. Dlatego też uczestnicy przed spotkaniem biorą udział w warsztacie
przygotowującym z doświadczonym coachem ćwicząc swoją krótką prezentację.
Podczas spotkania słuchaczami są przedstawiciele biznesu. Dzięki stałej współpracy z Koalicją Prezesi wolontariusze (prowadzoną przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce) w spotkaniach uczestniczą doświadczeni menedżerowie
z największych firm w Polsce. Formuła spotkań Biznes Mikser była testowana
w 2015 roku i na początku 2016 otrzymała ostatecznie formułę, z której zadowoleni są zarówno przedsiębiorcy społeczni prezentujący się, jak i goście. Ich rolą
jest nie tylko wysłuchanie prezentacji, ale przede wszystkim udzielenie informacji zwrotnej mówcy co do atrakcyjności i przejrzystości komunikatu. To bardzo
ważne, aby na wczesnym etapie prowadzenia firmy społecznej wypracować
atrakcyjny sposób opowiadania o działalności i zapraszania do współpracy.
W 2016 roku odbyły się trzy spotkania pod tym szyldem.

Komentarz: Wypracowana wcześniej formuła spotkań Biznes Mikser sprawdza
się i jest chwalona zarówno przez przedsiębiorców społecznych, jak i uczestników reprezentujących „klasyczny” biznes. W 2017 roku planujemy przeprowadzić badanie efektywności spotkań, prowadząc krótki wywiad telefoniczny
z uczestnikami BM z 2016 roku.
Fundamentalne założenia strategiczne Konkursu i jego mechanika nie uległy
zmianie. Wypracowane i przetestowane rozwiązanie dają satysfakcjonujący
efekt. Jednocześnie staramy się na bieżąco śledzić zmiany, jakim podlega sektor
ekonomii społecznej i reagować na nie, także wprowadzając modyfikacje w regulaminie Konkursu.
Komentarz: Doświadczenie 6. edycji Konkursu zainspirowały nas do myślenia
nad modyfikacjami przy jego kolejnej edycji. Do decyzji pozostaje kwestia dopuszczenia do konkursu kooperatyw, młodszych stażem podmiotów (takich,
które mają zamknięty jeden pełny rok obrotowy). Duża frekwencja w głosowaniu publiczności i zaangażowanie podmiotów w lokalne kampanie skłania
też do myślenia nad tym, czy Nagroda Publiczności nie powinna być w kolejnej
edycji Konkursu nagrodą finansową.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
FISE administruje „Warsztatem Warszawskim” na zlecenie Urzędu Miasta
już trzeci rok. W 2016 r. zaktualizowaliśmy regulamin udostępniania przestrzeni,
udostępniliśmy 2 dodatkowe sale na zasadzie coworkingu (obecnie udostępniamy 5 sal) i zrezygnowaliśmy z papierowego formularza rezerwacji na rzecz
formularza on-line.
Misją „Warsztatu” jest wspieranie aktywnych mieszkańców i mieszkanek
Warszawy oraz organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne udostępnianie
przestrzeni na niekomercyjne wydarzenia, zwłaszcza na potrzeby realizacji projektów mających na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, animowanie
działań i wspieranie integracji na poziomie lokalnym, pobudzanie mieszkańców
Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia oraz wspieranie
działalności organizacji pozarządowych. Przestrzeń „Warsztatu” jest dostępna
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00 i w weekendy od 10.00 do 15.00.
Rosnące zainteresowanie i pozytywne opinie na temat naszej działalności
w „Warsztacie”, jakie dostajemy m.in. na naszym profilu na Facebooku, są dla
nas dowodem na to, że nasze działania mają sens.
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Komentarz: „Warsztat Warszawski” to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej (MAL), należące do sieci MAL-i wspieranych przez Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. „Warsztat” ma siedzibę w lokalu należącym do m.st. Warszawy znajdującym się przy pl. Konstytucji 4, który został
zaadaptowany dla potrzeb mieszkańców w ramach starań Warszawy o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od tego czasu stał się rozpoznawalnym miejscem dialogu między warszawiakami, organizacjami i urzędnikami.

A4. Upowszechnianie
Upowszechnianie to ważny element naszego działania, który po pierwsze ma wymiar
promowania działalności Fundacji, po drugie oddziałuje edukacyjnie na odbiorców.
Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby przygotowywane przez nas dokumenty, publikacje, spotkania i szkolenia cechowały się najwyższą jakością merytoryczną,
lecz także dbałością o stronę estetyczną i ekologiczną. Promując nasze publikacje
i wydarzenia staramy się dotrzeć z informacją o nich do odpowiednich grup odbiorców za pomocą trafnie dobranych kanałów i sposobów komunikacji. Dbamy także
o to, aby tam gdzie to możliwe, monitorować czy i jak odbiorcy naszych działań korzystają z dostarczonej wiedzy i informacji.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej promowaliśmy na kilka sposobów: stworzyliśmy nową stronę internetową Ośrodka informującą o naszej ofercie, wzięliśmy udział w II Mazowieckich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną (gdzie
prowadziliśmy wraz z partnerami OWES stoisko informacyjne o naszej ofercie),
przygotowaliśmy wysyłkę mailową z ofertą OWES do wszystkich OPS i PCPR
w powiatach objętych działaniami OWES, nawiązaliśmy kontakty ze wszystkimi
Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi na terenie funkcjonowania naszego
Ośrodka. W celu promowania projektu OWES, a także pozyskiwania i edukowania jego potencjalnych odbiorców wykorzystywaliśmy 3 publikacje „Inwestorów
Społecznych”, które powstały w poprzednich edycjach projektu i traktują o dobrych praktykach ekonomii społecznej. W publikacjach tych zostało opisanych
ponad 30 podmiotów, które za sprawą wsparcia OWES stawiały pierwsze kroki
w biznesie.
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Komentarz: Miłym aspektem naszej działalności oraz swego rodzaju marki OWES FISE było to, że informacje o naszej ofercie i możliwości uzyskania
wsparcia rozchodziły się na terenie Warszawy pocztą pantoflową. Dzięki polecaniu naszych usług przez zadowolonych klientów, nowe grupy zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnych zgłaszały się do nas same. To bardzo
miły objaw satysfakcjonującej obie strony współpracy.
Służące Konkursowi przez pięć kolejnych lat strony internetowe wymagały zmiany. Żeby zwiększyć ich atrakcyjność i oddziaływanie wizerunkowe, zdecydowaliśmy się zbudować nowe strony, działające na dotychczasowych domenach:
www.konkurs-es.pl oraz www.znak-es.pl. Założyliśmy, że strona z jednej strony
ma budować wizerunek Konkursu, a z drugiej być miejscem publikacji wszystkich
najważniejszych informacji, dlatego też jej adres pojawiał się przy okazji wszystkich działań promocyjnych.
Prowadząc działania upowszechniające postawiliśmy na wykorzystanie narzędzi
pozwalających na bardziej celowany, bezpośredni kontakt, który dał nam pełniejszą kontrolę nad ostatecznym komunikatem. Skupiliśmy się na wykorzystaniu mailingu oraz działań w Internecie (w tym szczególnie w mediach społecznościowych). W trakcie trwania kampanii informacyjnej (kwiecień – listopad 2016)
publikowaliśmy posty dedykowane Konkursowi na administrowanych przez nas
na stronach, ale także na stronach organizacji infrastrukturalnych, instytucji
wsparcia sektora ekonomii społecznych oraz na stronach konkretnych podmiotów ekonomii społecznej.
Udało nam się zbudować duży zasięg i szeroko dotrzeć z informacją o samym
Konkursie, ale też z tematami szerzej ilustrującymi ideę ekonomii społecznej.
To zaowocowało dużą liczbą i różnorodnością aplikacji oraz mobilizacją dużej
grupy osób zainteresowanych ekonomią społeczną.
Komentarz: Chociaż idea ekonomii społecznej ma coraz liczniejsze grono entuzjastów, wciąż jest wyzwaniem docieranie z informacją o eS do szerszej
publiczności. Mamy świadomość, że to nigdy nie będzie temat łatwy do komunikowania, jednocześnie rozumiemy jak ważne jest budowanie aktywnej
i zaangażowanej społeczności, zainteresowanej tematem. Tym bardziej cieszy
fakt, że w głosowaniu publiczności przy okazji 6. edycji Konkursu, wzięła udział
rekordowa liczba 3345 osób. To efekt naszych działań upowszechniających,
ale też tego, że same podmioty startujące w Konkursie organizowały lokalnej
kampanie promocyjne.
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Portal Ekonomiaspoleczna.pl, działał na znacznie mniejszą skalę, ze względu na brak
finansowania (opierał się na pracy wolontarystycznej oraz środkach własnych FISE),
jednak zamieścił szereg artykułów, które opisywały nowe zjawiska w ekonomii
społecznej w Polsce i na świecie. W 2016 roku prowadziliśmy fanpage portalu
na Facebooku (prawie 13 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 treści portalu.
Komentarz: W związku z zainteresowaniem tekstami, które pojawiły się na portalu i były komentowane można wnioskować, że wciąż istnieje potrzeba inspiracji nowymi zjawiskami i trendami pojawiającymi się tak w kraju, jak i za granicą.
W roku 2016, po przekazaniu prowadzenia sekretariatu SKES innej organizacji,
nasze działania skupiły się głównie na utrzymaniu zakładki SKES na portalu ekonomiaspoleczna.pl.
Komentarz: Świadomie zminimalizowaliśmy udział FISE w działalność SKES,
co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i siły na rozwijanie nowych tematów, w ramach nowych projektów.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Projekt „Warszawa Lokalnie” to również dwie strony internetowe: www.warsztatwarszawski.blogspot.com i www.warszawalokalnie.org.pl oraz dwa profile
na portalu Facebook: www.facebook.com/warsztatwarszawa oraz www.facebook.com/warszawalokalniewawpl. Nasze profile systematycznie zyskują coraz
większą liczbę polubień – liczba fanów profilu Warsztatu wzrosła w 2016 r. z 3082
do 3875 (wzrost o 25%), a nowoutworzony profil projektu zanotował 1940 polubień. „Odziedziczona” przez FISE po Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta strona Warsztatu, funkcjonująca na bezpłatnej platformie Blogspot, notowała średnio ponad 3500 odsłon miesięcznie, natomiast nowa strona projektu, stworzona od podstaw w 2016 r., ponad 11 000 odsłon miesięcznie.
Poza światem wirtualnym działania upowszechniające prowadziliśmy również
w ramach spotkań miejsc aktywności lokalnej oraz Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego w Śródmieściu (przedstawicielka FISE była członkinią prezydium
Komisji).

Komentarz: Strona projektu Warszawa Lokalnie to nie tylko informacja
o wsparciu, jakie mogą uzyskać od partnerów projektu aktywni mieszkańcy, ale także baza wiedzy o miejskich narzędziach, takich jak inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny czy lokale na krótkie działania.
Strona jest w tym zakresie wirtualnym odpowiednikiem funkcjonującego
w Warsztacie Infopunktu.
Z informacją o projekcie „Akademia Aktywnego Seniora” docieraliśmy do warszawianek i warszawiaków różnymi kanałami: poprzez media senioralne, uniwersytety trzeciego wieku, dzielnicowe rady seniorów, miejsca przyjazne seniorom
takie jak biblioteki czy miejsca aktywności lokalnej. Najważniejszym jednak kanałem były nasze nieformalne relacje z seniorami, którzy uczestniczyli w naszych
działaniach w poprzednich latach.
Komentarz: Od czasu pierwszego projektu senioralnego zrealizowanego przez
FISE staliśmy się organizacją rozpoznawalną wśród warszawskich seniorów.
Można powiedzieć, że wyrobiliśmy sobie w tym czasie markę jako organizacja,
która realizuje ciekawe i sensownie pomyślane projekty.
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 – przedstawicieli Sieci oraz osoby
zainteresowane Siecią i PIRP) w zakresie bieżącej sytuacji na rynku pracy, metodologii 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 roku. Dodatkowo siecpirp.rynekpracy.org informował
o spotkaniach Rady Sieci i wybranych wydarzeniach istotnych dla członków.
Wspomniane wyżej treści były upowszechniane i promowane także poprzez założone na Facebooku fanpage portalu Rynekpracy.org oraz Sieci PIRP.
W ramach pomocy technicznej realizowany był projekt i podejmowane były działania związane z rozwojem i upowszechnianiem Sieci Pozarządowych Instytucji
Rynku Pracy (Sieć PIRP). Działania projektowe oprócz FISE realizowali także partnerzy Fundacja Aktywizacja i Fundacja Innowacja i Wiedza. W 2016 roku zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie Sieci PIRP w Warszawie, w którym wzięli
udział członkowie sieci oraz organizacje aspirujące do sieci. Opracowane została

15

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2016 roku
także ekspertyza nt. udziału NGO w politykach rynku pracy z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych, której ważnym elementem było wskazanie sposobów
włączania się w mechanizmy konsultacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym
Komentarz: Spośród narzędzi opracowanych dla członków Sieci PIRP wykorzystywany jest najchętniej fanpage na Facebooku oraz mapa PIRP na podportalu. Instrumenty w postaci narzędzia do badania opinii członków sieci oraz
forum internetowego pozostały niewykorzystane.
Po zakończeniu działań inkubacyjnych w stosunku do Sieci PIRP (inicjacja powstania, wsparcie na początkowym etapie funkcjonowania) należy rozważyć
poziom zaangażowania FISE w działania Sieci PIRP w 2017 roku.
Łącznie w 2016 roku na portalu Rynekpracy.org ukazały się 24 publikacje merytoryczne, a na fanpage’ach ok. 60 krótszych i 30 dłuższych wpisów. Oznacza
to ograniczenie aktywności na wspomnianych kanałach komunikacyjnych o blisko połowę, co spowodowane było drastycznym ograniczeniem finansowania.
W 2016 roku odnotowano na portalu (dane obejmują także podportal siecpirp.
rynekpracy.org) 140,9 tys. sesji, 112,2 tys. użytkowników i 200,0 tys. odsłon.
Oznacza to spadki wspomnianych wskaźników w porównaniu do 2015 roku o odpowiednio: 22%, 23% i 23%.
Aktywne było także konto Rynekpracy.org na Facebooku: kilkukrotnie przekroczona została liczba 10 tys. użytkowników tygodniowo, przeciętnie wynosiła ok. 1000 (wzrost spadek w stosunku do 2015 roku), natomiast liczba
polubień w końcu 2016 roku przekroczyła 1200 (wzrost o 300). W przypadku
fanpage’u Sieć PIRP przeciętna liczba użytkowników sięgała tygodniowo ok. 200
(spadek o połowę), a liczba polubień pod koniec 2016 roku wynosiła ok. 350
(wzrost o 100 – jednak trzeba pamiętać, że siecpirp.rynekpracy.org powstał
w połowie 2015 roku).
Komentarz: Dowodem na opiniotwórczość i oddziaływanie portalu jest obecność medialna redaktora Rynekpracy.org, który w 2015 roku zabierał głos
na temat polskiego rynku pracy przeszło 12 razy w różnych stacjach telewizyjnych i przeszło 25 razy w różnych rozgłośniach radiowych oraz udzielił przynajmniej dziesięciu 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.

16

W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
Upowszechnianie w ramach działań inkubatora innowacji społecznych ma charakter docierania z informacją o prowadzonych działaniach do osób i instytucji,
które mają potencjał do tworzenia i zgłaszania innowacyjnych pomysłów w konkursie na innowacje społeczne. Nie jest to więc upowszechnianie przygotowanych rozwiązań, ale mechanizmu inkubowania innowacji. W ramach tych działań
skupiliśmy się na dotarciu do pomysłodawców kanałami komunikacji elektronicznej (strona www, media społecznościowe) oraz poprzez indywidualne kontakty. Wszystko to w ramach prowadzonego w 2016 roku pierwszego naboru
w konkursie grantowym TransferHUB „od edukacji do zatrudnienia”.
Komentarz: W pierwszym naborze skupiliśmy się na prowadzeniu działań
szczególnie skoncentrowanych na kontakcie indywidualnym z potencjalnymi
pomysłodawcami. Wymagało to zintensyfikowanych wysiłków. Jednak wynik
naboru pod względem jakościowym był odzwierciedleniem prowadzonych
działań i 15 wybranych z 30 złożonych pomysłów do dalszej inkubacji było
na wysokim poziomie. Będziemy jednak chcieli zwiększać stopniowo działania
promocyjne na szerszą skalę, tak żeby również ilość składanych do inkubatora
pomysłów rosła.
Głównym celem działań projektu „Watch it!” jest upowszechnianie wiedzy o mechanizmie darmowego czasu antenowego dostępnego dla organizacji posiadających status OPP. Jak wynika z diagnozy MRPiPS, będącej bazą dla projektu, wiedza o istnieniu tego rozwiązania wśród pracowników organizacji pozarządowych
oraz sektora reklamy była niewystarczająca. To spostrzeżenie potwierdziły analizy prowadzone przez nas w 2016 roku oraz rozmowy z uczestnikami organizowanych przez nas spotkań. Większość nie znała wcześniej tego rozwiązania, choć
funkcjonuje ono od 2011 roku. W 2016 roku z informacją o darmowym czasie
antenowym dotarliśmy do 190 osób ze 134 OPP z całej Polski. Spotkania lokalne
odbyły się w Katowicach, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie,
Lublinie i Łodzi oraz 2 spotkania „Do it yourself” w Warszawie. Aby zwiększyć
zainteresowanie mechanizmem darmowego czasu antenowego oraz udziałem
w spotkaniach lokalnych, które będą organizowane zarówno w 2017, jak i w 2018
roku, przygotowaliśmy dodruk i wysyłkę pocztową broszury informacyjnej wydanej w ramach projektu. Broszura zawiera najważniejsze informacje o procesie
przygotowywania kampanii społecznych, ścieżce wykorzystania mechanizmu
darmowego czasu antenowego oraz sposobach satysfakcjonującej współpracy
między NGOs a agencjami reklamowymi.
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Komentarz: Choć zdawałoby się, że temat darmowego dostępu do emisji kampanii społecznych w mediach ogólnopolskich będzie łakomym kąskiem dla
przedstawicieli NGOs z całej Polski, spotkaliśmy się z dość dużymi problemami
ze skompletowaniem grup warsztatowych na spotkaniach lokalnych. To pokazuje, że niezależnie od tematu spotkania bardzo dużą wagę należy położyć
na rekrutowanie uczestników spotkań.

A5. Włączanie do polityki publicznej
Włączanie do polityki publicznej to działanie szczególnie wyróżnione w Strategii FISE
na lata 2012-2018. Zgodnie z zapisami Strategii powinniśmy zmierzać do zwiększania
swoich wpływów oraz możliwości przekładania wypracowywanych rekomendacji
na rzeczywiste polityki publiczne na każdym poziomie administracyjnym. Możemy
to robić przede wszystkim poprzez opracowywanie i przekazywanie odpowiednim
instytucjom analiz i rekomendacji dotyczących zagadnień rynku pracy, ekonomii społecznej i partycypacji publicznej, jak również biorąc czynny udział w konsultacjach dokumentów i strategii przygotowywanych przez instytucje odpowiedzialne za obszary
tematyczne, którymi zajmujemy się w swojej działalności.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
Jako praktycy, specjaliści w zakresie inkubowania przedsiębiorstw społecznych byliśmy w bieżącym kontakcie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS)
oraz Departamentem Pożytku i Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej, będąc blisko bieżących prac nad aktualizacjami wytycznych dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
Komentarz: Prowadząc działalność jesteśmy najbliżej praktyki, obserwujemy
jak wytyczne opracowywane w instytucjach regionalnych i centralnych funkcjonują na poziomie bezpośredniej pracy z klientami. Wiedzą i spostrzeżeniami dzielimy się z MCPS na regularnych spotkaniach, jak również uczestnicząc
w zwoływanych ad hoc spotkaniach mających na celu doskonalenie zasad
funkcjonowania OWES.
Trudno zmierzyć, na ile fakt istnienia ogólnopolskiego konkursu, w ramach którego nagradzane są podmioty ekonomii społecznej, wpływa na kształt polityk publicznych. Jak się jednak wydaje wszelkie działania promujące najlepsze przykłady
działań i wysoką jakość i standardy usług powodują, że nie sposób już dziś uznawać sektora ekonomii społecznej za kwestię marginalną czy eksperyment. Coraz

częściej standardem działania instytucji publicznych stają się odpowiedzialne
społeczne zakupy czy zamówienia publiczne. Ekonomia społeczna jest też obecna
w strategiach rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Komentarz: Nasz doświadczenia pokazują, że coraz częściej administracja publiczna (obok biznesu i klientów indywidualnych) staje się klientem podmiotów
ekonomii społecznej. Zdarza nam się rekomendować współpracę z podmiotami –
laureatami lub finalistami Konkursu [eS]. Dwustopniowa ocena każdego z nich, dokonana za każdym razem przez dwóch ekspertów (ekonomicznego i społecznego),
daje nam możliwość polecania najlepszych przedsiębiorców, a dobre doświadczenia ze współpracy z konkretnym podmiotem, budują markę całego sektora.
W 2016 roku kontynuowaliśmy prace merytoryczne dotyczące konsultacji programów i konkursów unijnych jak członek Komitetu Monitorującego
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego.
Nieprzerwanie, jako członek sieci DIESIS i REVES podejmowaliśmy w 2016 roku
starania dotyczące wspólnego aplikowania do konkursów grantowych na poziomie Komisji Europejskiej, by upowszechniać na poziomie europejskim nasze
doświadczenia.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Projekt „Warszawa Lokalnie” o tyle może mieć wpływ na polityki publiczne,
że jest projektem pilotażowym, obejmującym na poziomie miasta wszystkie działania skierowane do aktywnych mieszkańców (działanie parasolowe), realizowanym
w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej. Doświadczenia z realizacji
tego projektu będą miały wpływ na to, czy Urząd Miasta będzie wspierał aktywnych
mieszkańców kontynuując działania w formule jednego projektu czy też powróci
do organizowania wielu równoległych konkursów na konkretne działania.
Jednocześnie przedstawiciele Fundacji realizujący projekty „Warszawa Lokalnie”
i „OWES” kontynuują zaangażowanie w prace Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego dzielnicy Śródmieście, czyli biorą udział w uzgodnieniach dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora na poziomie dzielnicowym.
Komentarz: Współpraca z urzędami niestety nie jest wolna od wpływów polityki. Dzielnica Śródmieście, do tej pory otwarta na dialog z organizacjami
pozarządowymi, od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość,
ograniczyła do minimum swoje zaangażowanie w prace Komisji.
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W obszarze rynku pracy:

B. Budowanie sieci powiązań

Delegat Sieci PIRP i jej przewodnicząca – Agata Gawska, prezes Fundacji Aktywizacja
– zasiadała w Radzie Rynku Pracy (dawniej Naczelna Rada Zatrudnienia).

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 2016 rok, który sukcesywnie realizowaliśmy.

Komentarz: Zmiana w parlamencie, jaka dokonała się w drugiej połowie 2015
roku, sprawiła, że RRP była mało aktywna, a przyszłe znaczenie tego organu
pozostaje niewiadomą.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
W obszarze działań dotyczących innowacji społecznych dla rynku pracy nie podejmowaliśmy w roku 2016 działań o charakterze włączania do polityk publicznych – mają one mieć miejsce na późniejszym etapie pracy inkubatora innowacji
społecznych TransferHUB.
Komentarz: Prace dotyczące inkubatora innowacji pozostają o tyle w obszarze
wprowadzania rozwiązań do polityk publicznych, że jesteśmy w bieżącym kontakcie
z naszym sponsorem, Ministerstwem Rozwoju, z którym wymieniamy uwagi i naszą
wiedzę dotyczącą procesu inkubacji. Inkubator ma charakter eksperymentu i nasz
sposób inkubowania będzie również jednym z przykładów dla ministerstwa tego, jak
inkubować innowacje i jakich błędów unikać w procesie inkubowania.
W projekcie „Watch it!” nie planowaliśmy ujmować komponentu związanego
z rzecznictwem lub wprowadzaniem zmian w istniejących regulacjach. Jednakże
w toku kolejnych rozmów z przedstawicielami wszystkich stron zaangażowanych w udostępnienie i wykorzystanie mechanizmu darmowego czasu antenowego (przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji reklamowych,
Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, TVP, Rady Działalności Pożytku
Publicznego) doszliśmy do wniosku, że ważnym dodatkowym elementem naszego projektu powinno stać się podjęcie działań zmierzających do aktualizacji dokumentów regulujących zasady przyznawania czasu antenowego w TVP
i Polskim Radiu. Te działania będą jednak prowadzone głównie w 2017 roku.
Komentarz: Wielu rozmówców wskazywało na niewystarczającą przejrzystość
zasad jakimi kierują się komisje ds. kampanii społecznych w TVP i Polskim
Radiu. Jest to przestrzeń, w której powinniśmy zająć stanowisko i aktywnie
uczestniczyć na rzecz doskonalenia tych zasad. Wszak jesteśmy ich nośnikiem
w całej Polsce informując przedstawicieli organizacji pozarządowych o możliwości wykorzystania mechanizmu darmowego czasu antenowego.
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W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W 2016 roku rozpoczęliśmy budowanie sieci powiązań na terenie powiatów, które obejmujemy wsparciem w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W tym celu odbyło się sześć spotkań z Urzędami Pracy w powiatach nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, grodziskim, sochaczewskim i m.st. Warszawy.
W 2016 roku doradcy z PwC i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych wspierali
nasze przedsiębiorstwa na zasadzie wolontariatu, prowadząc szkolenia oraz doradztwo biznesowe.
Odbyły się również 3 spotkania w ramach Biznes Miksera, które polegają na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem rynkowym przedstawicieli tzw. tradycyjnego
biznesu z przedsiębiorcami społecznymi. Celem spotkań jest ulepszenie oferty
podmiotów ekonomii społecznej, tak aby efektywniej funkcjonowały na otwartym rynku oraz możliwość pozyskania potencjalnych klientów i inwestorów
społecznych. Spotkania odbywały się cyklicznie raz na kwartał, swoją ofertę
podczas spotkań zaprezentowało 11 inicjatyw działających w obszarze ekonomii
społecznej. Sukces spotkań Biznes Mikser opiera się na sieci kontaktów z przedstawicielami biznesu budowanej sukcesywnie od dwóch lat. Nawiązaliśmy stałą
współpracę z Koalicją Prezesi wolontariusze, dzięki której na każdym spotkaniu
pojawiają się przedstawiciele dużych firm, dzieląc się swoim doświadczeniem
i wiedzą.
Komentarz: Prowadząc działania OWES zwracamy dużą uwagę na budowanie
sieci kontaktów i pozytywnych relacji zarówno z klientami (najlepszy dowodem są kolejni klienci przychodzący z polecenia), jak i instytucjami czy firmami, które mogą wnieść wkład w rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym
regionie. Prowadząc i promując działania Ośrodka korzystaliśmy także z sieci
kontaktów wypracowanych w realizowanych wcześniej projektach. Ponieważ
zawsze kierujemy się zasadą budowania pozytywnego wizerunku FISE oraz
otwartości do współpracy, te wcześniejsze relacje często procentują w kolejnych podejmowanych przez nas działaniach.
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Jednym z istotnych celów Konkursu jest integrowanie sektora ekonomii społecznej i budowanie sieci wokół sektora ekonomii społecznej. Dlatego służące
temu działania są wpisane w samą mechanikę Konkursu i jego kalendarz. Od lat
wokół konkursu budowane jest grono ekspertów społecznych i ekonomicznych.
Uroczysta Gala kończąca każdą edycję konkursu ma charakter święta, ale niewątpliwie służy też budowaniu relacji w środowisku i wymianie informacji i doświadczeń w mniej formalnych okolicznościach.
Komentarz: Konkurs jest pomyślany tak, by przedstawiciele sektora ekonomii społecznej i biznesu mieli szansę faktycznego spotkania i uczenia się do siebie nawzajem. Eksperci angażują się w jego przebieg na zasadzie wolontariatu kompetencji.
Oceniają najpierw elektroniczne aplikacje, a w drugim etapie odwiedzają wybrane
przedsiębiorstwa społeczne: rozmawiają z zarządem, pracownikami, osobami odpowiedzialnymi za finanse. Dopiero potem rekomendują najlepsze przedsiębiorstwa
Radzie Konkursu, która ustala ostateczny werdykt. Część ekspertów-wolontariuszy
jest z nami od początku i wraca w kolejnych latach. Ich lojalność i zaangażowanie
pokazuje, że taka konstrukcja Konkursu – choć wymagająca – ma ogromną wartość:
i dla aplikujących, i dla wolontariuszy, i dla nas jest źródłem satysfakcji.
Członkostwo w SKES umożliwiło nam kontynuowanie wypracowanej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w sektorze ekonomii społecznej, w tym wspólne realizowanie działań na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości społecznej w Polsce.
Wchodząc w realizację projektu szkoleniowego dla kadry OWES w ramach
Erasmus+ i poszukując partnerów, którzy byliby zainteresowani zorganizowaniem szkoleń, nawiązaliśmy nowe kontakty z organizacjami z Hiszpanii i Francji.
Wiele obiecujemy sobie po tej współpracy, ponieważ organizacje te mają duże
doświadczenie w prowadzeniu działań inkubacyjnych dla przedsiębiorstw społecznych oraz szerokie sieci kontaktów w swoich krajach.
Komentarz: Kluczowe działania szkoleniowe odbędą się w 2017 roku, zatem
pod koniec 2016 roku jesteśmy tylko (i aż) pełni nadziei i apetytu na nową
wiedzę, inspiracje i kontakty.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Budowanie sieci połączeń w przypadku realizacji projektu „Przestrzeń dla partycypacji” to przede wszystkim zapoznawanie nowych samorządów (Michałowice),
pogłębianie współpracy z dotychczasowymi (Słupsk) i współpraca projektowa

z organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Stocznia” (jest to kolejny projekt realizowany przez FISE w partnerstwie ze „Stocznią”), Pracownią Zrównoważonego
Rozwoju (jednym z liderów w dziedzinie rewitalizacji i planowania przestrzennego w Polsce), Fundacją Napraw Sobie Miasto (liderem w dziedzinie partycypacyjnego wypracowywania dokumentów planistycznych) oraz Związkiem Miast
Polskich.
Komentarz: Realizacja projektu w takim partnerstwie pozwala nam na poszerzenie wiedzy w nowej dla FISE dziedzinie – partycypacji obywatelskiej w planowaniu przestrzennym – oraz możliwość nawiązania kontaktów i współpracy
z kolejnymi samorządami w portfolio FISE. Cieszy nas również, że niektóre
samorządy, z którymi nawiązaliśmy wcześniej współpracę partnerską, chcą
ją kontynuować w ramach „Przestrzeni dla partycypacji”.
Trzeci rok prowadzenia przez FISE „Warsztatu” przyczynił się do podtrzymania
i rozwinięcia sieci kontaktów między nami a organizacji pozarządowymi działającymi lokalnie w Warszawie i Śródmieściu, przede wszystkim w dziedzinach
kultury, edukacji i pomocy społecznej. Głównie poznajemy te organizacje udostępniając im – jako operator „Warsztatu” – przestrzeń na organizowane przez
nie wydarzenia. W ciągu 2016 roku złożono ponad 450 wniosków o skorzystanie
z przestrzeni „Warsztatu”, z czego zrealizowano około 400 wydarzeń (pojedynczych lub cykli spotkań).
W 2016 r. poczyniliśmy przygotowania – wspólnie z Dzielnicową Komisją Dialogu
Społecznego dzielnicy Śródmieście, której jesteśmy członkiem – do organizacji
trzeciej edycji wydarzenia „Śródmieście Działa! Święto Inicjatyw Społecznych”,
mającego na celu promocję „Warsztatu” i śródmiejskich NGO. Niestety z przyczyn od nas niezależnych, m.in. wycofania się z finansowania wydarzenia przez
Dzielnicę Śródmieście, wydarzenie nie doszło do skutku.
Komentarz: Fiasko organizacji „Śródmieście Działa” było dla nas przykrym
wydarzeniem, zwłaszcza że włożyliśmy w przygotowania do imprezy dużo
wysiłku. Niestety był to dowód na to, że komunikacja i relacje między organizacjami i między organizacjami a urzędami nie zawsze układają się bez zarzutu. Niemniej jednak nie zamierzamy rezygnować z organizacji „Śródmieście
Działa” w przyszłości.
Realizacja projektu senioralnego „Akademia Aktywnego Seniora” pozwoliła nam rozszerzyć sieć znajomości z osobami indywidualnymi i organizacjami
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posiadającymi ciekawą ofertę kulturalno-edukacyjno-aktywizacyjną przeznaczoną dla osób starszych o osoby i organizacje, które uczestnicy naszego projektu zaprosili do realizacji swoich mini-projektów, a także z aktywnymi seniorkami
i seniorami, którzy wzięli udział w projekcie. Nową ważną relacją, którą nawiązaliśmy przy okazji „AAS”, jest znajomość z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy.
Komentarz: O jakości budowanych przez nas relacji może świadczyć fakt,
że po zakończeniu projektu część seniorów -uczestników projektu zdecydowała się kontynuować zajęcia, wiemy też, że uczestnicy spotykają się towarzysko
po zakończeniu projektu. Nam też zależy na tym, żeby podtrzymywać nawiązane w tym roku znajomości, dlatego planujemy w 2017 r. organizację spotkań
dla uczestników projektu.
W obszarze rynku pracy:
W minionym roku odbyło się spotkanie sieci PIRP, w ramach którego spotkały
się organizacje pozarządowe działające w obszarze rynku pracy i należące lub
aspirujące do Sieci. Spotkanie miało na celu m.in. lepsze poznanie, nawiązanie
kontaktu i potencjalnej współpracy.
Komentarz: Wydaje się, że w dalszym ciągu Sieć PIRP potrzebuje wsparcia
i wzmocnień, aby mogła samodzielnie funkcjonować i być rozpoznawalna.
Związki istniejące w ramach sieci ciągle są jeszcze dosyć słabej jakości, chociaż
widać wśród jej członków pierwsze wspólne inicjatywy.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
Rozpoczynając działania inkubatora innowacji społecznych stworzyliśmy mapę
(obecnie posiada ponad 1000 rekordów) interesariuszy i aktorów ekosystemu innowacji, który budujemy wokół FISE. Są to potencjalni odbiorcy działań
bezpośrednich FISE jak również instytucje o potencjale pośrednika w dotarciu
do innowatorów. Nawiązaliśmy również kontakty dotyczące współpracowników
i współpracowniczek naszego inkubatora – ekspertów, trenerów, członków komisji grantowych etc. W dużej mierze są to nowe w otoczeniu FISE osoby, ale wykorzystujemy również w sposób istotny potencjał istniejących sieci, w których
znajduje się i działa nasza Fundacja.
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Komentarz: Poszerzanie sieci powiązań w nowym temacie w zasobach FISE
jest wyzwaniem, jednak pracujemy konsekwentnie nawiązując kontakty indywidualne jak również docierając do interesariuszy i nowych partnerów za pomocą środków komunikacji masowej.
Rozpoczynając realizację działań projektu „Watch it!” weszliśmy w nowy dla FISE
obszar tematyczny – tworzenia kampanii społecznych, współpracy NGOs z mediami publicznymi i agencjami reklamowymi. Przed przystąpieniem do działania
naturalnym krokiem było nawiązanie nowych znajomości w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji zastanej, jej potencjału i trudności. Prowadząc
te działania diagnostyczne nawiązaliśmy kontakt i w efekcie współpracę z nowymi partnerami: Stowarzyszeniem Komunikacji Matektingowej SAR, Fabryką
Komunikacji Społecznej, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Komisjami ds.
Kampanii Społecznych w TVP i Polskim Radiu oraz z organizacjami z miejscowości, w których prowadziliśmy spotkania lokalne.
Dwie osoby z FISE z sukcesem wzięły udział w otwartej rekrutacji prowadzonej
przez Radę Działalności Pożytku Publicznego na członków Komisji ds. Kampanii
Społecznych w TVP. Kadencja członków Komisji trwać będzie 3 lata, jest to działanie społeczne.
Dzięki współpracy z SKM SAR pozyskaliśmy przedstawicieli branży reklamowej,
którzy wraz z przedstawicielką FISE prowadzili spotkania lokalne.
Komentarz: Zbudowanie mocnej merytorycznie bazy dla działań w projekcie
okazało się kluczowym czynnikiem sukcesu, nie byłoby to możliwe bez nawiązania kontaktów i współpracy z kluczowymi aktorami zagadnienia kampanii
społecznych i ich emisji w publicznych mediach.
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III. Kondycja fundacji:
A. Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Na koniec 2016 roku w FISE na etatach zatrudnionych było 15 osób (12 i 2/5 etatu).
Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma ekspertami zewnętrznymi, trenerami
i doradcami. Kontynuowaliśmy poszerzanie grona zewnętrznych współpracowników, zwłaszcza w zakresie doradztwa z obszarów typowo biznesowych (strategia
rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, promocja, sprzedaż i marketing produktu,
etc.) przede wszystkim na potrzeby działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
i Szkoły Przedsiębiorczości FISE.
Współpracowaliśmy z wolontariuszami i praktykantami, którzy okresowo wspierali w szczególności działania projektów KZZ – konsultacje z zasadami, OWES subregiony: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodni oraz warszawsko-zachodni, Konkurs
na NPSR, Watch it!, Akademia Aktywnego Seniora, Warszawa Lokalnie, łącznie
w 2016 roku było to 36 osób.

B. Sprawy organizacyjne
W 2016 r. pracownicy Fundacji rozmieszczeni byli w dwóch lokalach:
>

biuro Fundacji przy Pl. Konstytucji 5 lok. 14: tu mieści się dział księgowy, pokój Zarządu oraz pokój dla zespołu projektów „OWES” i „Watch it!”, portali
ekonomiaspoleczna.pl i rynekpracy.org oraz Szkoły Przedsiębiorczości FISE

>

„Warsztat Warszawski” przy Pl. Konstytucji 4, gdzie znajdowali się pracownicy odpowiedzialni za projekty „Warszawa Lokalnie” i „TransferHUB”.

aktualizacją normy. Nowa norma ISO 9001 wymaga gruntownego przebudowania
dokumentacji i procedur, a to wiązałoby się z koniecznością zainwestowania dużych
nakładów czasu po stronie pracowników FISE, a zwłaszcza Zarządu i Pełnomocniczki.
Zarząd w obecnej sytuacji finansowo-kadrowej podjął decyzję o rezygnacji z utrzymywania certyfikatu. Należy podkreślić, że nie oznacza to, że wypracowane na przestrzeni 10 lat procedury i wzorce dokumentów zostaną zaprzepaszczone i całkowicie
odrzucone. Planujemy w 2017 roku uporządkowanie i spisanie dotychczasowych
standardów, ich weryfikację i aktualizację, tak aby były maksymalnie praktyczne oraz
dostosowane do naszej bieżącej sytuacji. Wysoka kultura organizacyjna będzie nadal
towarzyszyć każdemu działaniu FISE. Rezygnacja z certyfikatu daje nam też większą
elastyczność w prowadzeniu działań, a zwłaszcza ich dokumentowaniu. Jest to także pewna oszczędność, gdyż w skali roku na utrzymanie certyfikatu ISO trzeba było
poświęcić środki finansowe pokrywające obowiązkowy audyt firmy wydającej certyfikat.

C. Projekty
W 2016 roku zespół FISE przygotował 14 wniosków o dofinansowanie. Były to zarówno projekty na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Spośród
przygotowanych przez nas wniosków 8 uzyskało dofinansowanie, a 6 zostało odrzuconych.

W 2015 roku weszła w życie nowa wersja normy ISO 9001. W poprzednich latach
Członkinie Zarządu i Pełnomocniczka Zarządu ds. ISO uczestniczyły w szkoleniach przygotowujących do wprowadzenia zmian w dokumentacji wymuszonych
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Projekty złożone w 2016 r:
l.p.

tytuł projektu

fundusz

rola FISE uwagi

wynik
wygrany

EKONOMIA SPOŁECZNA
1

Program szkolenia specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Erasmus+

lider

2

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim

RPO WM 9.3

lider

partnerzy: FRSO i Stow. BORIS

wygrany

3

Social c [l] ause – program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie

POWER 4.3

lider

partnerzy: UM Warszawa, REVES

przegrany

4

European Platform of Advisory and Financial Services for Social Enterprises (short EPAF)

KE

partner

lider: DIESIS

przegrany

5

AC4SE: Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii
Społecznej

UM Warszawa

lider

6

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim

RPO WM 9.3

partner

lider: Stowarzyszenie BORIS

wygrany

UM Warszawa

lider

partnerzy: Stow. BORIS, Stow. CAL, Fundacja
Civis Polonus, Tow. Inicjatyw Twórczych Ę

wygrany

wygrany

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY
1

Warszawa Lokalnie

2

Innowacje demokratyczne w Słupsku- systematyczne angażowanie społeczności lokalnej
PO WER
w sprawy rozwoju miasta.

lider

przegrany

3

Akademia Aktywnego Seniora

ASOS

lider

wygrany

4

Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych
ciał dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego
relacje między nimi

UM Warszawa

lider

przegrany

5

Akademia Aktywnego Seniora – edycja 2

ASOS

lider

przegrany

PO WER Pomoc
Techniczna

lider

wygrany

Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji

PO WER 4.3

lider

partnerzy: Urząd m.st. Warszawy, Fondazione
di Communita di Messina

Wizyta studyjna dla ukraińskich uczestników

Fundacja
Solidarności
Międzynarodowej

partner

W wizycie brało udział 14 przedstawicieli ukraińskich hromad odpowiedzialni z rozwój systewygrany
mu oświaty, którzy poznawali funkcjonowanie
systemu w gminach woj. lubelskiego

RYNEK PRACY
1

Sieć Współpracy – Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieć PIRP)

INNOWACJE SPOŁECZNE I DZIAŁANIA PARASOLOWE
1

2
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Wśród przyczyn odrzucenia projektów znajduje się przede wszystkim bardzo duża
konkurencja wśród wnioskodawców i związane z tym niewystarczające fundusze.
Prowadziliśmy też działania niebędące elementem żadnego projektu finansowanego
ze środków publicznych. Był to Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku, Znak [eS] oraz Biznes Mikser, a także portale: ekonomiaspoleczna.pl i rynekpracy.org
Prowadziliśmy także Szkołę Przedsiębiorczości FISE.
Podstawowe informacje o projektach oraz najważniejszych osiągnięciach znajdują się
w Aneksie na końcu Sprawozdania.

D. Kondycja finansowa
Szczegółowa informacja finansowa znajduje się w zestawieniu poniżej. Rok 2016 był
dość trudny pod względem finansowym dla FISE. W pierwszym półroczu 2016 r. oczekiwaliśmy na wyniki konkursów kilku dużych projektów, zmuszeni też byliśmy znaczną część kosztów personelu FISE, w tym kosztów zarządu finansować ze środków
własnych, w tym w ramach działalności gospodarczej. Przy czym w przypadku działalności gospodarczej koszty personelu finansowane w 2016 roku traktujemy jako inwestycję na przyszłość, bowiem zatrudnione osoby w pierwszym półroczu przygotowały i prowadziły badanie potrzeb potencjalnych klientów Szkoły Przedsiębiorczości
FISE, pod kątem zmiany i rozszerzenia oferty oraz dostosowania jej do rynku. Bazą
do badań były kontakty w ponad 200 powiatach (starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej) wypracowane w projekcie „(eS) w sieci
dobrych połączeń” w latach poprzednich. Częściowo też w ramach wygranych projektów kredytowaliśmy działania ze środków własnych w oczekiwaniu na pierwsze
transze płatności od grantodawców. To była świadomie podjęta decyzja, podyktowana koniecznością utrzymania pracowników do realizacji projektów wewnątrz zespołu
FISE.
Natomiast w drugiej połowie roku, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem części
konkursów, sytuacja się ustabilizowała. Niemniej jednak ostatecznie wynik finansowy zamknął się na poziomie minus 90,35 tys. zł, co znacząco wpłynie na sytuację FISE
w kolejnych latach.
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IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi działalność gospodarczą.
Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 11,55%.
Przychody uzyskane w 2016 roku
w tym:
> środki pochodzące ze źródeł publicznych (dotacje):
> pozostałe dotacje
> darowizny
> inne przychody statutowe
> z działalności gospodarczej
> odsetki uzyskane
> pozostałe przychody operacyjne
> różnice kursowe dodatnie
Koszty poniesione w 2016 roku:
w tym:
> koszty administracyjne
> koszty działań statutowych
> koszty działalności gospodarczej
> odsetki od kredytów, różnice kursowe, inne koszty finansowe
> pozostałe koszty operacyjne

2 356 361,97 zł
1 979 360,53 zł
27 651,00 zł
103 978,35 zł
1 250,00 zł
243 031,20 zł
0,00 zł
1 089,78 zł zł
1,11 zł zł
2 446 714,53 zł
55 419,08 zł
2 110 989,88 zł
275 303,89 zł
3 565,72 zł
1 435,96 zł

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 15 osób (9 osób na pełny
etat, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/5 etatu, 2 osoby na 4/5 etatu, 1 osoba na 1/5 etatu) w tym 2 osoby w działalności gospodarczej. Zatrudnienie obejmowało 2 pracowników
na stanowiskach administracyjnych i 13 pracowników na stanowiskach merytorycznych. 15
osób to całkowita liczba pracowników zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż
15 osób zatrudnionych były w poszczególnych miesiącach.
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Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2016 roku:
w tym:
> umowy o pracę
z tego
> wynagrodzenia
> premie za rok 2016
> umowy zlecenia, o dzieło
> w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej
> Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu

819 066,19 zł
701 191,51 zł
698 791,51 zł
2 400,00 zł
117 874,68 zł
13 879,37 zł
210 987,40 zł

W 2016 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku na rachunkach bankowych Fundacji w Polskim Banku
Spółdzielczym w Ciechanowie – Oddział w Warszawie oraz w Banku BGŻ BNP Paribas
S.A. Odział w Warszawie ulokowane były środki pieniężne o łącznej wartości 174
572,89 zł.
W 2016 roku Fundacja posiadała udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
o wartości 100 000,00 zł. W 2016 roku Fundacja nie nabyła nowych instrumentów
finansowych.
W 2016 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość
brutto):
> urządzenia techniczne i maszyny – 5 751,80 zł;
> wyposażenie lokalu biurowego – 24 392,10 zł.
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W 2016 roku Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.
Wartość aktywów i pasywów:
Zobowiązania:
z tego:
> podatek dochodowy od osób fizycznych
> podatek dochodowy od osób prawnych
> podatek od towarów i usług
> zobowiązania ZUS

348 063,58 zł
23 207,08 zł
3,00 zł
0,00 zł
970,00 zł
0,00 zł

W 2016 roku Fundacja zrealizowała zamówienia dla administracji publicznej na kwotę
742 681,54 zł. Wynik finansowy tej działalności wyniósł 24 376,70 zł.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-11
i PIT-8A podatek od osób fizycznych, ZUS, VAT-7, CIT-8.
W 2016 roku w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: W 2016
roku w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim, Konsultacje z zasadami.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 2016 roku nie zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego
za 2015 rok.

Magdalena Klaus

Magdalena Huszcza

Prezes Zarządu

Pierwsza Wiceprezes Zarządu
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V. ANEKS: Informacje o projektach
A. Obszar tematyczny: ekonomia społeczna
Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st.
Warszawa i warszawsko-wschodnim
Lata realizacji projektu: marzec 2016 – luty 2019
Budżet FISE w 2016 roku: 335 039,31 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, RPO WM
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS
Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: nowodworski, otwocki, m. st.
Warszawa
Pracownicy FISE: Magdalena Huszcza (kierownik OWES), Marta Ciszewska, Julia
Koczanowicz-Chondzyńska, Edyta Obłąkowska-Woźniak, Katarzyna Jankowska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
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>

utworzone 1 miejsce pracy w działającym przedsiębiorstwie społecznym

>

objęte wsparciem merytorycznym i/lub finansowym 8 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

>

wsparcie 1 lokalnego środowiska w przystąpieniu do wspólnej realizacji
przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej

>

objęcie wsparciem łącznie 12 podmiotów ekonomii społecznej

>

zorganizowane 2 spotkań Biznes Mikser, na których swoją ofertę zaprezentowało 7 już działających lub w będących w trakcie zakładania przedsiębiorstw
społecznych

>

przyznana 1 dotacja na utworzenie miejsc pracy dla osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

nawiązana formalnie współpraca w 2 powiatach z lokalnymi instytucjami
publicznymi na rzecz rozwijania sieci współpracy służącej wspieraniu realizowanych działań z zakresu ekonomii społecznej
> przeprowadzone 153 godziny doradztw i spotkań diagnostycznych
www: www.owes.warszawa.pl
>

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim
Lata realizacji projektu: kwiecień 2016 – marzec 2019
Budżet FISE w 2016 roku: 232 047,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, RPO WM
Lider projektu: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: piaseczyński, grodziski, sochaczewski
Pracownicy FISE: Magdalena Huszcza, Marta Ciszewska, Edyta Obłąkowska-Woźniak
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> 1 osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęta wsparciem merytorycznym
> wsparcie 1 lokalnego środowiska w przystąpieniu do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej
> objęcie wsparciem 3 podmiotów ekonomii społecznej
> zorganizowane 1 spotkanie Biznes Mikser, na których swoją ofertę zaprezentowały 4 będące w trakcie zakładania przedsiębiorstwa społeczne
> nawiązana formalnie współpraca w 1 powiecie z lokalnymi instytucjami publicznymi na rzecz rozwijania sieci współpracy służącej wspieraniu realizowanych działań z zakresu ekonomii społecznej
> przeprowadzonych 29 godzin doradztw i spotkań diagnostycznych
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B. Obszar tematyczny: partycypacja społeczna i rozwój lokalny
Tytuł projektu: Przestrzeń dla partycypacji
Lata realizacji projektu: maj 2016 – grudzień 2018
Lider projektu: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Partnerzy projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Napraw
Sobie Miasto, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Związek Miast Polskich
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Rozwoju
Budżet FISE w 2016: 28 798 zł
Pracownicy FISE: Oktawiusz Chrzanowski, Katarzyna Binda
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> opracowanie katalogu technik konsultacji dla samorządów na potrzeby realizacji projektu
> wspomaganie rekrutacji w konkursie grantowym dla gmin
> współpraca z dwoma gminami nad opracowaniem Indywidualnych planów
konsultacji
> opracowywanie narzędzi monitoringu jakości prowadzonych procesów konsultacyjnych
Tytuł projektu: Warszawa Lokalnie
Lata realizacji projektu: kwiecień 2016 – grudzień 2018
Budżet FISE w 2016: 304 904,00 zł
Źródło finansowania: Urząd m.st. Warszawa
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Partnerzy: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę,
Fundacja Civis Polonus
Pracownicy FISE: Magdalena Klaus, Natalia Grzywalska, Agnieszka Krupa, Joanna
Szymańska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> opracowanie katalogu identyfikacji wizualnej projektu,
> opracowanie i wdrożenie strony www projektu,
> udzielenie 405 porad z zakresu działań sąsiedzkich i społecznych
w Infopunkcie,

stworzenie i udostępnienie mieszkańcom Biblioteczki Aktywnego
Warszawiaka złożonej z 65 publikacji z zakresu aktywności sąsiedzkiej, architektury, Warszawy,
> zorganizowanie 13 różnorodnych spotkań dla mieszkańców,
> przyjęcie 391 wniosków o skorzystanie z przestrzeni Warsztatu Warszawskiego,
> prowadzenie fanpage’y Warsztatu Warszawskiego i Warszawa Lokalnie
na portalu facebook
www: www.warsztatwarszawski.blogspot.com, www.warszawalokalnie.waw.pl
>

Tytuł projektu: Akademia Aktywnego Seniora
Lata realizacji projektu: 2016
Budżet FISE w 2016: 147 241,00 zł
Źródło finansowania: Program ASOS, MRPiPS
Pracownicy FISE: Natalia Grzywalska, Katarzyna Bober
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> 30 osób w wieku 60+ wzięło udział w szkoleniu dotyczącym planowania i realizacji
projektów społecznych, kompetencji liderskich, wolontariatu i narzędzi miejskich,
> 30 osób w wieku 60+ zaangażowało się wolontariacko w realizację projektów społecznych na rzecz seniorów,
> seniorzy zrealizowali łącznie 19 projektów społecznych, z których skorzystało blisko 450 osób

C. Obszar tematyczny: rynek pracy
Tytuł projektu: Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (sieć PIRP)
Lata realizacji projektu: czerwiec 2016 – maj 2017
Budżet FISE w 2016: 125 920 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, POWER – pomoc techniczna,
MRPiPS
Pracownicy FISE: Magdalena Klaus, Przemysław Kozak
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> działania sieciujące dla NGO – spotkanie sieci PIRP (październik 2016)
> ekspertyza nt. udziału NGO w politykach rynku pracy w wykorzystaniem
funduszy strukturalnych na poziomie RPO
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D. Obszar tematyczny: innowacje społeczne i działania parasolowe
Tytuł projektu: TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Partnerzy projektu: PwC Polska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Rozwoju
Lata realizacji projektu: czerwiec 2016- maj 2019
Budżet FISE w 2016: 106 501 zł
Pracownicy FISE: Oktawiusz Chrzanowski, Katarzyna Binda, Magdalena Klaus,
Magdalena Huszcza, Agnieszka Krupa
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> uruchomienie inkubatora – sformułowanie procesu i procedur konkursu
na innowacje i ich inkubacji
> mapowanie aktorów ekosystemu inkubatora (mapa ok 1000 aktorów)
> uruchomienie I z pięciu naborów – przyjęcie 30 wniosków z innowacyjnymi
pomysłami i selekcja 15 z nich do dalszej inkubacji
Tytuł projektu: Wizyta studyjna dla ukraińskich uczestników
Lata realizacji projektu: październik-listopad 2016
Budżet FISE w 2016: 61 930 zł
Źródło finansowania: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Pracownicy FISE: Przemysław Kozak
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> 14 ukraińskich przedstawicieli odpowiedzialnych za oświatę w hromadach,
którzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu oświaty w Polsce.
Tytuł projektu: Wach it! Program partnerstwa międzysektorowego na rzecz zwiększenia wykorzystania gwarantowanego czasu antenowego przez OPP w mediach
publicznych.
Lata realizacji projektu: marzec 2016 – listopad 2018
Budżet FISE w 2016: 218 150 zł
Źródło finansowania: Program FIO, MRPiPS
Pracownicy FISE: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Ewa Hevelke, Agnieszka Krupa
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Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> opracowana koncepcja „Programu Partnerstwa Watch it!” ułatwiającego
współpracę między organizacjami pozarządowymi mającymi pomysł na kampanię społeczną a agencjami reklamowymi, które mają wiedzę i potencjał
organizacyjny do realizacji takiej kampanii (faktyczne intensywne działania
programu odbędą się w latach 2017 i 2018)
> opracowana i wydana w nakładzie 2 tys. egz. broszura edukacyjna o mechanizmie darmowego czasu antenowego w publicznych mediach, sposobach
planowania i realizacji kampanii społecznych, zasadach współpracy między
NGOs a sektorem reklamy
> zrealizowanych 10 spotkań (8 spotkań lokalnych i 2 spotkania „Do it yourself”) dla łącznej liczby 190 uczestników, z której 70% zadeklarowało znaczny
wzrost wiedzy o tworzeniu kampanii i wykorzystaniu czasu antenowego
> portal www.watchit.org.pl główny nośnik informacji i inspiracji na temat tworzenia
kampanii społecznych i współpracy międzysektorowej oraz repozytorium wiedzy
o sposobach wykorzystania mechanizmu darmowego czasu antenowego
www.watchit.org.pl

E. Działalność gospodarcza 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.
Przedmiot przeważającej części działalności gospodarczej w 2016 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
Zespół merytoryczny: Przemysław Kozak (menadżer)
Specyfika szkoły
Głównym kierunkiem działań szkoły od 2002 roku jest podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy: urzędów pracy, biur karier, lokalnych animatorów
i liderów, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy
i ekonomii społecznej. Ponadto celem szkoły jest wspieranie realizacji projektów
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FISE, poprzez udostępnianie zasobów (programy szkoleniowe, trenerzy) lub budowanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnych projektów oraz
generowanie zysku przeznaczanego na działalność statutową FISE.

Ocena działalności
>

W 2016 r. w działalności szkoleniowej dominowały zdecydowanie tzw. szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie. Wydaje się, że FISE jest coraz bardziej rozpoznawalne jako rzetelny dostawca usług szkoleniowych potrafiący
coraz częściej pozyskiwać zlecenia tą drogą.

>

Wśród zapytań o szkolenia coraz częściej pojawiają się zapytania od podmiotów komercyjnych, co pozytywnie rokuje na przyszłość w zakresie wyjścia
poza tradycyjny krąg dotychczasowych adresatów oferty FISE.

>

Chociaż w 2016 r. działalność gospodarcza zanotowała stratę na poziomie
ok. - 32 tys. zł, to jednak wynika ona głównie z faktu, iż zatrudniliśmy w działalności gospodarczej przez kilka pierwszych miesięcy 2016 roku część personelu do przeprowadzenia badania rynku potencjalnych klientów szkoły pod
kątem modyfikacji oferty FISE, co z kolei wiązało się też ze zwiększeniem
kosztów administracyjnych działalności gospodarczej. Traktujemy to w kategoriach inwestycji na przyszłość.

Szkolenia przeprowadzone w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE
W 2016 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanych zostały następujące szkolenia i kursy:
Lp. Nazwa szkolenia/kursu

Rodzaj
Liczba
(otwarte/ uczestników
zamkniete)
Pomoc doradcza w planowaniu działalności gospodarczej zamknięte
5
Szkolenie trenerów programu SPADOCHRON (7 szkoleń)
4 – otwarte
105
3 – zamknięte
Ochrona danych osobowych w urzędzie (3 szkolenia)
zamknięte
60
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie (2 szkolenia)
zamknięte
40
Coaching jako narzędzie pracy doradcy zawodowego
zamknięte
9
Nowoczesne zarządzanie zespołem pracowniczym
zamknięte
31
(2 szkolenia)
Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej (2 edycje)
otwarte
47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAZEM

297

Budżet
Przychody uzyskane w 2016 roku w ramach działalności gospodarczej to:
243 031,20 zł, koszty: 275 303,89 zł.

W szkoleniach otwartych wzięło udział łącznie 99 osób, w szkoleniach zamkniętych 198.
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.
W 2016 r. utrzymano 85% próg zadowolenia uczestników stanowiący cel w szkoleniach otwartych.
Sprzedaż publikacji
W 2016 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 317 egzemplarzy książek:
>

„Spadochron” materiały szkoleniowe – 311 egzemplarzy

>

Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? – 6 egzemplarzy.
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