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I. Wstęp
Prezentujemy Państwu sprawozdanie z działań Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych w roku 2017. 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 2017 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, 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 pięciu kluczowych typów działania określonych w misji
i Strategii na lata 2012-2018 wraz z próbą krytycznej analizy niepowodzeń oraz rekomendacje co do doskonalenia sposobu realizacji misji.
W kolejnej części opisujemy kondycję Fundacji – jej potencjał osobowy i organizacyjny, informację o zapleczu technicznym i lokalowym oraz informację o ilości złożonych
i wygranych wniosków o dotacje w 2017 roku. Prezentujemy także sprawozdanie finansowe.
Aneks jest opisem działań FISE przez pryzmat projektów i Szkoły Przedsiębiorczości
FISE, i stanowi uzupełnienie części pt. „Działalność fundacji”.
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II. Działalność Fundacji
Opis podjętych działań i osiągniętych rezultatów został ujęty w podziale na wymiary
określone w naszej misji: identyfikowanie, testowanie, upowszechnianie, włączanie
do polityki publicznej i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą aktywizację zawodową oraz rozwój form zatrudnienia oraz uznanym za kluczowy w Strategii na lata 2012-2018 tj. budowanie relacji. Działalność FISE w każdym
z wymienionych wyżej obszarów została zrelacjonowana z zachowaniem podziału
między trzy główne nurty działalności statutowej i gospodarczej FISE: ekonomia społeczna, rynek pracy oraz partycypacja obywatelska/rozwój lokalny.

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:
Rok 2017 to dziewiąty rok działania naszego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej i drugi rok finansowania go ze środków RPO WM. To rok, w którym
kontynuowaliśmy prace diagnostyczne dotyczące potencjału, potrzeb i barier
wspieranych przez nas klientów (środowisk, grup inicjatywnych, podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), by jak najlepiej zrozumieć
ich sytuację i dobrać adekwatne narzędzia wsparcia ich rozwoju. Rozwijaliśmy
też kontakty z sektorem samorządowym i biznesowym. Celowo akcent położyliśmy na prace w subregionie warszawsko-zachodnim, dotąd problematycznym,
jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorstw społecznych.
2017 roku w ramach OWES kontynuowaliśmy i umacnialiśmy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności urzędami pracy, ośrodkami
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pomocy społecznej, starostwami i gminami. Dzięki lepszemu rozpoznaniu naszych działań i udziale w organizowanych przez nas spotkaniach pogłębiliśmy
kontakt z Urzędem Pracy w Grodzisku Mazowieckim, z którym w 2016 roku mieliśmy trudności w nawiązaniu współpracy.
Podejmowaliśmy próby nawiązania bardziej realnej współpracy z urzędami
miast i gmin oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu subregionu warszawsko-zachodniego, poprzez m.in. kontakt telefoniczny oraz zaproszenie do udziału w spotkaniu mającym na celu zainspirowanie do zawiązywania i wzmacniania
współpracy samorządu z lokalnymi liderami w rozwoju ekonomii społecznej
w powiecie, w tym w uruchamianiu spółdzielni socjalnych. Na spotkaniu zaprezentowane zostały dobre, efektywne i sprawdzone przykłady takiej współpracy
oraz odbył się kiermasz przedsiębiorstw społecznych.
Podjęte działania pozwoliły nam zidentyfikować szereg przeszkód dla rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w powiatach subregionu zachodniego. Nasze obserwacje
wskazują na to, że otwartość na tematykę ekonomii społecznej i zainteresowanie
tematem wśród ww instytucji jest niskie. Druga kwestia wiąże się z brakiem personelu posiadającego niezbędną wiedzę, ale i czas na podejmowanie działań aktywizujących w tym kierunku. Trzecia sprawa to zjawisko „rywalizacji o klienta”. Powiaty,
na które składa się subregion warszawsko-zachodni, są stosunkowo dobrze sytuowane, mają niski poziom bezrobocia, a klienci instytucji pomocowych (jak OPS i PUP)
zaliczają się do grup najtrudniejszych do aktywizacji. Często są to osoby niegotowe
do samodzielnego podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych oraz posiadające niskie kwalifikacje lub złożone problemy, co utrudnia im podejmowanie zatrudnienia.
W tym kontekście staraliśmy się prowadzić działania informacyjne, wprowadzające
do tematu ekonomii społecznej, co w przyszłości mogłoby się przełożyć na realną
możliwość wsparcia powstającego podmiotu ekonomii społecznej.
W 2017 roku zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z warsztatami terapii
zajęciowej, z które wyraziły zainteresowanie tworzeniem miejsc pracy dla osób
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niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych w czasie spotkani zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dotyczącego
wspierania podmiotów wspomagających osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Dla przedstawicieli sześciu WTZ zorganizowaliśmy wizytę
studyjną w utworzonej w ramach OWES spółdzielni socjalnej, w której jednym
z podmiotów zakładających jest stowarzyszenie prowadzące WTZ. Podmioty,
przy których funkcjonują WTZ, są dla nas potencjalnymi odbiorcami działań
w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zakładanych przedsiębiorstw społecznych. Osoby korzystające
z oferty WTZ mogą być również odbiorcami wsparcia merytorycznego w ramach
OWES, w tym szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a więc
wspierających proces przygotowania do pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych lub na otwartym rynku pracy.
Komentarz: W 2017 roku zidentyfikowaliśmy problemy w pracy animacyjnej,
doradczej i w tworzeniu miejsc pracy w powiatach z obszaru subregionu zachodniego. Głównymi przyczynami utrudniającymi zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych w tym regionie jest nadal niskie zainteresowanie ze strony
samorządu wspieraniem/zakładaniem ww. podmiotów, niska wiedza samorządu na temat przedsiębiorczości społecznej, bardzo niskie bezrobocie, trudności grup w decyzyjności/podejmowaniu konkretnych działań zmierzających
do uruchomienia działalności gospodarczej oraz niekiedy problemy interpersonalne w grupach uniemożliwiające dalszą pracę. Z naszych obserwacji wynika,
że na terenach powiatów zachodnich potrzebna jest długofalowa praca u podstaw, polegająca na oswajaniu podmiotów publicznych z tematyką ekonomii
społecznej, budowaniu silniejszego sektora pozarządowego, oraz na angażowaniu społeczności lokalnej w działania na rzecz ekonomii społecznej w powiecie.
W 2017 roku przeprowadziliśmy 7. edycję Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia.
Do Konkursu [eS] w 7. edycji stanęło 40 przedsiębiorstw społecznych. 6 z40
przedsiębiorstw nie spełniło kryterium regulaminowego, mówiącego o tym,
że w Konkursie mogą brać udział podmioty, które działają nie krócej niż 24 miesiące. Jednocześnie stwierdziliśmy, że niespełniające wymogów formalnych aplikacje były warte uwagi. To skłania nas do zastanowienia, czy w kolejnej edycji
nie zmienić tego zapisu regulaminu, żeby dopuścić do udziału w Konkursie także
podmioty działające krócej. Jest to tym bardziej warte rozważenie, że jedną z nagród, którą przyznajemy w Konkurs [eS], jest nagroda w kategorii Odkrycie Roku.
Właśnie w tej kategorii widzimy okazję do wyróżnienia podmiotów działających
na rynku krócej niż dwa lata.

W 7. edycji, poza nagrodami regulaminowymi, została przyznana dodatkowa
nagroda pozaregulaminowa FISE. Nagrodę tę otrzymała Spółdzielnia Socjalna
Parostatek – podmiot, który odważnie wychodzi naprzeciw nowym potrzebom
klientów i rynkowym trendom. Spółdzielnia funkcjonuje na rynku pod dwiema
markami. Studio Ilustratorsko-Projektowe Dinksy zamienia trudne treści w proste obrazki po to, żeby – jak sami mówią – ludziom było łatwiej zrozumieć świat,
w którym żyjemy. Drugi obszar ich działalności i druga marka wykreowana przez
spółdzielnię to „Żywa Architektura”, w której ramach tworzą naturalne place
zabaw, tunele i altany.
Komentarz: Sektor ekonomii społecznej się rozwija, zmienia i profesjonalizuje. Uznaliśmy, że nagrodzenie takiego podmiotu jak Parostatek będzie okazją
do dowartościowania i pokazania szerszemu gronu odbiorców przykładu takiej ekonomii społecznej, która nie wpisuje się w powszechnie kojarzony z nią
wymiar socjalny. Analizując aplikacje konkursowe identyfikujemy, że tego typu
podmioty są coraz silniejszą i liczniejszą grupą przedsiębiorstw społecznych.
Patrząc na Konkurs z perspektywy siedmiu lat widzimy to coraz wyraźniej. Cieszy
nas również fakt, że podmioty ekonomii społecznej pojawiają się w branżach,
w których do tej pory były nieobecne. Zależało nam, żeby to wydobyć.
Rok 2017 był czasem intensywnych działań w „Programie szkolenia specjalistów
OWES” (finansowanym ze środków Erasmus+). Działania edukacyjne zrealizowane
we współpracy z partnerami z Barcelony (Fundacion Prevent) i Paryża (Cooperative
Culturelle Clara) były poprzedzone warsztatami diagnostycznymi, w których udział
wzięli pracownicy FISE zaangażowani w pracę i wspieranie Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Warsztaty były ważnym elementem procesu tworzenia
programów szkoleniowych. Partnerzy z Barcelony i Paryża, kierując się potrzebami zgłoszonymi przez zespół OWES, opracowali szyte na miarę programy, które
w 100% odpowiedziały na zapotrzebowanie, a nawet przerosły nasze oczekiwania.
Każde ze szkoleń trwało 5 dni roboczych. Programy były tak bogate, że po zakończeniu cyklu szkoleniowego członkowie zespołu, którzy uczestniczyli w wyjazdach,
zdecydowali się zebrać wszystkie notatki i inspiracje we współdzielonych dokumentach, aby nic nie umknęło pamięci i uwadze. Owe wyjazdy szkoleniowe przyczyniły się następnie do zidentyfikowania „białych plam” w ofercie OWES. Zespół
podjął działania, w wyniku których poszerzyliśmy zakres oferty OWES i pod koniec realizacji projektu (oraz pod koniec roku 2017) testowo wdrożyliśmy nowe
rozwiązania do praktyki. Wybór nowych metod lub narzędzi pracy podyktowany
był zidentyfikowanymi wcześniej oczekiwaniami i potrzebami naszych klientów.
Były to: wprowadzenie do oferty wsparcia nowatorskich metod pracy z klientem
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jak design thinking czy service design czy doskonalenie metod sieciowania przedsiębiorców społecznych z potencjalnymi klientami, uwzględnienie kwestii ekologii
i zrównoważonego rozwoju (działań reduce, reuse, recykle) w działaniach promowanych i planowanych z klientami.
Inspiracje zdobyte podczas wyjazdów szkoleniowych wpłynęły także na nasz
sposób myślenia o możliwych ścieżkach rozwinięcia działalności gospodarczej
w FISE, w formie przedsiębiorstwa społecznego.
Komentarz: Po środki z Programu Erasmus+ sięgnęliśmy po raz pierwszy.
Projekt podniesienia kwalifikacji kadry OWES, który zrealizowaliśmy dzięki
dofinansowaniu, był wysoce satysfakcjonujący. Zwłaszcza ze względu na znaczące podniesienie wiedzy osób uczestniczących, niezmiernie wiele inspiracji
oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami z Hiszpanii i Francji, które mogą
stać się naszymi partnerami w przyszłości. Choć od strony formalnej realizacja
programu Erasmus+ była dla zespołu nowością, kontrolę Narodowej Agencji
(Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji) przeszliśmy bez uwag.
Znając harmonogram ogłaszania konkursów przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na 2017 rok planowaliśmy udział w konkursie na partnerów
ministerstwa w działaniu 2.9 POWER Rozwój ekonomii społecznej w ramach
celu nr 2 – Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.
Konkurs zakładał budowę i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów
ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej. Został on ogłoszony jesienią i faktycznie złożyliśmy
ofertę partnerską do MRPiPS. W konkursie tym udział wzięły oprócz FISE dwa
inne podmioty. Niestety nasza oferta nie została wybrana, o czym dowiedzieliśmy się na początku 2018 r. Zawsze w przypadku odrzucenia oferty czy wniosku
konkursowego zwracamy się do instytucji decyzyjnej o wydanie kart oceny i protokołu z dokonania wyboru. W tej sytuacji MRPiPS zwleka z wydaniem protokołu, w związku z czym nie znamy dokładnych podstaw podjęcia decyzji odmownej
w przypadku naszej oferty ani jej uzasadnienia.
Komentarz: Instytucje publiczne są zobowiązane do udostępniania dokumentacji związanej z wyłanianiem partnerów do wspólnej realizacji projektów.
Jest to informacja publiczna. Mimo iż termin na udzielenie odpowiedzi upłynął,
nadal (w momencie formułowania sprawozdania) nie mamy od ministerstwa
odpowiedzi w sprawie udostępnienia protokołu z dokonania wyboru partnera
do projektu.
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W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Od 11 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 zadaniem FISE jest prowadzenie „Warsztatu Warszawskiego”
– udostępnianie sal na niekomercyjne, społeczne wydarzenia, prowadzenie
Infopunktu Warszawa Lokalnie, którego zadaniem jest informowanie o wsparciu, jakie mogą uzyskać mieszkanki i mieszkańcy Warszawy w swoich działaniach
(przede wszystkim od Urzędu Miasta), prowadzenie Biblioteczki Aktywnego
Warszawiaka z inspirującymi lekturami i organizowanie inspirujących wydarzeń
dla mieszkańców (średnio 1 wydarzenie w miesiącu).
Drugi rok funkcjonowania „Warsztatu Warszawskiego” w nowej formule był
okazją do dalszego identyfikowania potrzeb mieszkanek i mieszkańców w zakresie poszerzania wiedzy o miejskich narzędziach wspierających działania społeczne. Wnioski, które wyciągnęliśmy, są następujące: osoby, które przychodzą
do Warsztatu, przede wszystkim są zainteresowane sposobem działania miejsc
aktywności lokalnej (prawie 75% udzielonych porad), a dopiero w drugiej kolejności takimi tematami jak narzędzia miejskie i działania w ramach projektu
Warszawa Lokalnie.
Komentarz: Wiedza na temat tego, jakie wsparcie mieszkanki i mieszkańcy
Warszawy mogą 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,
że takie 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 2017 r. FISE kontynuowało działania aktywizujące społecznie osoby 60+
w formule zbliżonej do minigrantingu (nie przekazywaliśmy grantów, ale finansowaliśmy działania zaplanowane przez uczestniczki i uczestników naszego
projektu). W bieżącym roku uzyskaliśmy finansowanie dla tych działań z Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta w ramach projektu „Akademia
Liderów 60+”. Formuła projektu zakładała przeszkolenie 20 osób w wieku 60+
z zakresu tworzenia projektów społecznych, kompetencji liderskich, postaw
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obywatelskich, a także nawiązywania współpracy z innymi lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz podmiotami
niepublicznymi. 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 i seniorki-uczestniczki istotnych problemów osób starszych, na które
chcieliby odpowiedzieć swoimi działaniami. Komisja konkursowa oceniająca projekty zdecydowała o skierowaniu do realizacji wszystkich 12 projektów stworzonych przez uczestniczki (na tym etapie zostały z nami same panie). Działania te
dotyczyły m.in. promocji zdrowia, rozwijania wolontariatu oraz potencjału i pasji
wśród osób 60+.

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”, realizowanemu 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.

Komentarz: Ważnym aspektem projektu „AL60+” było oddanie seniorkom i seniorom możliwości zdecydowania o tym, co według nich jest ważne i potrzebne.
Dzięki temu działania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu (czyli miniprojekty autorstwa uczestniczek) 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 innowacji społecznych i działań parasolowych:

W obszarze rynku pracy:
Po dwóch latach zasiadania w radzie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
FISE w połowie 2017 roku ustąpiło miejsca nowej organizacji – Stowarzyszeniu
YAVA z Częstochowy. Za decyzją stały potrzeba demokratyzacji ciała, ale przede
wszystkim niedostateczne zasoby kadrowe niezbędne do aktywnego działania
w zarządzie Sieci w sytuacji ograniczonych możliwości jej finansowania.
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 i lęk przed utratą pracy, niska aktywność zawodowa Polaków,
złe warunki pracy dla młodych, skala tzw. unpaid work, patologie rynku pracy, niekontrolowany i będący wylęgarnią patologii oddaną w ręce półświatkowi przestępczemu napływ pracowników z Ukrainy, kwestia ubezpieczenia zdrowotnego.
Fanpage portalu nie tylko promował materiały publikowane na stronie
Rynekpracy.org, ale także wskazywał najciekawsze publikacje poświęcone problemom rynku pracy i komentował najważniejsze zdarzenia oraz artykuły z perspektywy pracowników i ich potrzeb.

Komentarz: Cztery opublikowane materiały na Rynekpracy.org zyskały finansowanie z Funduszu Mediów, wspierającego wartościowe poznawczo i analitycznie oraz społecznie użyteczne dzieła dziennikarskie.

W ramach realizowanego w partnerstwie z PwC Polska i Fundacją „Stocznia”
Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB w 2017 r. kontynuowaliśmy
działania tworzące ekosystem wokół inkubatora – sieci instytucji, organizacji,
ekspertów i innowatorów tworząc jednocześnie warunki do generowania pomysłów na nowe, skuteczniejsze sposoby (usługi, modele, produkty) rozwiązywania
problemów dotyczących transferu edukacja-zatrudnienie. Przeprowadziliśmy
w związku z tym 9 wydarzeń dla ok. 100 osób o charakterze warsztatowo-seminaryjnym, które stanowiły element rekrutacji pomysłów na innowacje dla pięciu
naborów. Miały one na celu stworzenie twórczych warunków do analizy problemów i wyzwań w obszarach rynku pracy, edukacji i pomiędzy nimi i poszukiwania właściwych rozwiązań, które pomysłodawcy mogli zgłosić jako kandydatury
do inkubatora.
W trakcie przeprowadzonych w 2017 r. pełnych trzech naborów (II, III, IV), zakończenia I naboru i zrealizowanego w znacznej części V naboru innowacyjnych
pomysłów złożonych zostały 194 wnioski wstępne stanowiące zarys pomysłów
na innowacje dotyczące ułatwienia przejścia osobom młodym z edukacji na rynek pracy. Spośród nich zaprosiliśmy 77 do dalszej pracy inkubacyjnej na tzw.
weekendowe zjazdowe Kursy Uniwersytetu Studiów Rozmaitych (Kursy USeR),
mające na celu dalsze doskonalenie i pogłębianie innowacyjnych pomysłów
– czyli dalszą identyfikację i pogłębienie skutecznych sposobów odpowiedzi
na postawione wyzwania. Zrealizowaliśmy w 2017 r. wspólnie z PwC Polska cztery pełne cykle Kursów po III zjazdy każdy i rozpoczęliśmy piąty cykl dla ostatniego naboru (razem w 2017 r. 26 dni warsztatowych dla grup od 15 do 30 osób).
Łącznie w warsztatach tych uczestniczyło ok. 200 osób. 61 inicjatyw w wyniku
prac na Kursach USeR złożyło pogłębiony pomysł – specyfikację innowacji. Dla
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każdego naboru odrębna komisja grantowa zdecydowała o przyznaniu w 2017 r.
23 grantów na dalsze prototypowanie i testowanie mikroinnowacji.

organizacjom korzystanie z dostępnych narzędzi oddziaływania na społeczeństwo i zawiązywania partnerstw z potencjalnymi sojusznikami.

Komentarz: W ramach działań tworzących ekosystem innowacji społecznych
wokół naszego inkubatora uznajemy za duży sukces to, że zgromadziliśmy wokół FISE i TransferHUB ok. 1500 społeczników chcących z energią poświęcać
się rozwiązywaniu problemów społecznych. Docieraliśmy do tych osób zachęcając do podjęcia wyzwania zróżnicowanymi kanałami – wspomnianymi
spotkaniami warsztatowymi, mailingiem, poprzez media społecznościowe (fb.
com/transferhub), poprzez naszych partnerów, poprzez reklamę bezpośrednią, ale w szczególności kontaktami bezpośrednimi do osób/instytucji zakorzenionych w środowiskach bliskich problemom, na które rozwiązań i odpowiedzi
poszukuje TransferHUB. Ten ostatni sposób jest najbardziej czasochłonny, jednak daje najlepsze wyniki w motywowaniu do pracy na rzecz mikroinnowacyjności w oparciu o wiedzę i doświadczenie tych, którzy są najbliżej problemów
społecznych. Wyzwaniem okazała się potencjalna współpraca z instytucjami
publicznymi – chcieliśmy, aby obok osób indywidualnych i organizacji pozarządowych stanowiły grupę równie silnie reprezentowaną wśród naszych grantobiorców. Nie dotarliśmy do nich jednak z równą siłą i precyzją jak do pozostałych potencjalnych innowatorów.

Komentarz: Każde z odbytych spotkań dawało nam dużą wiedzę o sposobach
działania i charakterze lokalnych organizacji pozarządowych. Poznawaliśmy
ich doświadczenia – a częściej brak doświadczeń – w prowadzeniu kampanii
społecznych i współpracy ze środowiskiem świata reklamy. Dzięki tej wiedzy
stopniowo modyfikowaliśmy ofertę i scenariusz spotkań tak, żeby był on odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby lokalnych organizacji – beneficjentów
programu Watch it! W końcówce projektu spotkania te bardziej przypominały
warsztaty, czyli wspólne uczenie się i wypracowywanie dobrych narzędzi niż
typowe spotkanie informacyjne.

Wyzwaniem w budowaniu ekosystemu innowacji było również – co stanowi
także wniosek na przyszłość – godzenie grantowego charakteru konkursu wyłaniającego rozwiązania do testowania z inkubacyjnym podejściem do rozwoju innowacji społecznych wymagających wytężonej pracy nad rozwiązaniami
wespół z innowatorami praktycznie od samego zalążka pomysłu.
2017 był drugim rokiem działalności programu Watch it! Celem programu
jest promocja mechanizmu bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych dla organizacji pożytku publicznego, budowanie partnerstw między organizacjami pozarządowymi a agencjami reklamowymi oraz pobudzanie organizacji pozarządowych do korzystania z kampanii społecznych jako skutecznego
narzędzia wprowadzania zmiany społecznej. W ramach działań programu Watch
it! w 2017 roku zorganizowaliśmy 14 spotkań lokalnych z organizacjami pozarządowymi i agencjami reklamowymi oraz trzy warsztaty uczące organizacje planowania kampanii społecznych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 522 osoby.
Spotkania te służyły nie tylko uczeniu wykorzystywania dostępnych narzędzi
wprowadzania zmiany społecznej, ale także odszukiwaniu barier utrudniających
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A2. Testowanie
Przez „testowanie” rozumiemy poszukiwanie optymalnego sposobu funkcjonowania
i nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych i w różnych typach działań
i projektów. Jest to jeden z dwóch kluczowych obszarów, zdefiniowanych w Strategii
FISE 2012-2018 jako ważne i wymagające rozwijania.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
Do Konkursu [eS] w 7. edycji stanęło 40 przedsiębiorstw społecznych. Po doświadczeniach 6. i poprzednich edycji postanowiliśmy zmienić zapisy jego regulaminu tak, żeby ograniczyć liczbę podmiotów odwiedzanych przez ekspertów
społecznych i ekonomicznych w II etapie oceny. Takie ograniczenie było motywowane potrzebą większej kontroli nad harmonogramem Konkursu oraz pulą
środków, jakie są potrzebne do organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych
(koordynacja, koszty podróży ekspertów społecznych).
Regulamin 7. edycji przewidywał, że w II etapie wizyt studyjnych weźmie udział
10 najwyżej ocenianych przedsiębiorstw, zostawiając jednak ostateczną decyzję
zespołowi ekspertów. Aplikujące do konkursu przedsiębiorstwa zostały jednak
na tyle wysoko ocenione, a różnice w ocenach były tak minimalne, że – po konsultacji z ekspertami społecznymi i ekonomicznymi – zdecydowaliśmy o zakwalifikowaniu do ścisłego finału 14 z nich, zamiast regulaminowych 10.
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Komentarz: Przez ostatnie 3 lata koszty organizacyjne tego przedsięwzięcia
pokrywaliśmy ze środków własnych fundacji. Partnerzy Konkursu finansowali nagrody i tylko niewielką część kosztów związanych z jego prowadzeniem.
W 2017 roku próbowaliśmy pozyskać środki na organizację Konkursu z działania 2.9 POWER Rozwój ekonomii społecznej w ramach celu nr 2 – Wzmocnienie
systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Konkurs zakłada budowę i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej
i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej. Uznaliśmy, że to dobra okazja dla znalezienie stabilnego finansowania dla
Konkursu i Znaku [eS]. Niestety w Konkursie został wybrany inny podmiot.
Doświadczenia z siedmiu kolejnych edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku oraz chęć jego kontynuacji przy jednoczesnym brak stabilnego
finansowania każą zakładać, że konieczne będzie przemyślenie od nowa mechaniki Konkursu oraz zaproponowanie i przetestowanie zmian, które Konkurs
uproszczą i obniżą jego koszty, jednocześnie zachowując merytorykę.
Elementem Programu szkolenia specjalistów OWES w ramach programu
Erasmus+ było podjęcie próby skonsumowania zdobytej wiedzy i testowe wdrożenie wybranych narzędzi i metod pracy do praktyki OWES. To założenie zostało
zrealizowane. Po intensywnym etapie szkolenia oraz warsztatów zbierających
zdobyte doświadczenia, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty OWES
nowych narzędzi pracy z klientami, w tym zrealizowaliśmy pilotażowo (i zostały
dobrze przyjęte) zajęcia z wykorzystaniem metody service design. Podjęliśmy
też decyzję o rozpoczęciu pracy nad opracowaniem biznesplanów dla przedsiębiorstw społecznych, które mogłaby prowadzić nasza fundacja. Wśród nich
byłoby np. przedsiębiorstwo społeczne uwzględniające zasady ekonomii cyrkularnej, kawiarnia i sklep z produktami od przedsiębiorstw społecznych czy nowatorskie biuro obsługi NGOs i przedsiębiorstw społecznych łączące usługi takie
jak księgowość czy doradztwo prawne z wydarzeniami sieciującymi.
Komentarz: Z bogactwa inspiracji zdobytych podczas tych dwóch wyjazdów
szkoleniowych będziemy korzystać jeszcze przez dłuższy czas. Nie jest bowiem
możliwe zrealizowanie od razu wszystkich pomysłów i sprawdzenie wszystkich
inspiracji, jakie przywieźliśmy z Francji i Hiszpanii. Ważne jest jednak to, że planując kolejne działania, np. w zakresie działalności gospodarczej FISE, możemy opierać się na doświadczeniach innych organizacji, które etap początkowy
mają już za sobą.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
W ramach projektu „Warszawa Lokalnie” testujemy nową formułę funkcjonowania „Warsztatu Warszawskiego” – już nie jako miejsca z własną ofertą kulturalną
(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 varsavianistyki oraz organizację różnorodnych wydarzeń inspirujących
do aktywności i wspierających powstawanie sąsiedzkich relacji.
Komentarz: Infopunkt jako miejsce, w którym warszawianki i warszawiacy
mogą poszerzać swoją wiedzę na temat wsparcia dla aktywnych mieszkańców, jest ważnym elementem projektu „Warszawa Lokalnie”. W czasie trwania drugiego roku projektu udzieliliśmy ponad 600 porad.
Z kolei Biblioteczka Aktywnego Warszawiaka to zbiór ponad 120 pozycji (stan
na koniec 2016 r.), który cały czas wzbogacamy o nowe książki i czasopisma
– pozyskiwane zarówno komercyjnie jak i bezpłatnie. Dział czasopism jest ważną częścią Biblioteczki, ponieważ nie mamy możliwości wypożyczania książek
do domów. W takiej sytuacji lektura na miejscu pojedynczego artykułu z pisma jest dla gości Warsztatu bardziej atrakcyjną czynnością niż przeczytanie
urywku większej pozycji.
Biblioteczka w 2017 r. wzbogaciła się również o zamykany regał, co zapobiegło
kolejnym kradzieżom, oraz o nowy, bardziej estetyczny i przejrzysty katalog
online, dostępny na stronie https://warsztat.libib.com/.
Staramy się, żeby tzw. wydarzenia inspirujące, które organizujemy w „Warsztacie”
(śniadania społecznościowe, pitchingi społecznościowe i inne, wszystkie bezkosztowe) miały w miarę możliwości wymiar kulturotwórczy i sieciujący. Z naszego
doświadczenia wynika, że „suche”, stricte 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.
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Projekt „Akademia Liderów 60+” był możliwością przetestowania nowego rozwiązania dotyczącego rekrutacji osób 60+ do projektu. Potrzeba nowego podejścia do rekrutacji wynikała z doświadczeń z realizacji projektu „Akademia
Aktywnego Seniora” w 2016 r., w ramach którego przyjmowaliśmy wszystkie
zainteresowane udziałem osoby w ramach dostępnych miejsc, czego skutkiem
był bardzo różny poziom motywacji i zdolności wejścia w projekt uczestniczek
i uczestników. W 2017 r. zależało nam na pracy od samego początku z osobami wysoko zmotywowanymi i posiadającymi realistyczny pomysł na działania,
w związku z czym potencjalne uczestniczki i uczestników poprosiliśmy na etapie rekrutacji o opisanie swoich dotychczasowych doświadczeń w działalności
społecznej i o opisanie idei, którą chcieliby przy naszym wsparciu zrealizować.
Powołana przez nas komisja konkursowa wybrała osoby, które miały największe kompetencje do realizacji działań społecznych i których pomysły najbardziej
wpisywały się w cele projektu.
Komentarz: Tegoroczne usprawnienie procesu rekrutacji było na pewno krokiem w dobrym kierunku, o czym świadczy choćby to, że 100% zgłoszonych
projektów zostało bez problemu zrealizowane przez uczestniczki projektu.
Zaobserwowaliśmy jednak stosunkowo wysoki odsetek rezygnacji uczestników i uczestniczek z opracowywania własnych miniprojektów w czasie szkolenia. Jeśli w przyszłości będziemy realizować dalsze działania dla seniorek
i seniorów w formule minigrantingu, to warto poświęcić jeszcze więcej czasu
na wstępną pracę z osobami deklarującymi chęć udziału w projekcie, żeby wybrać do udziału w nim osoby naprawdę zmotywowane, a jednocześnie posiadające odpowiednią ilość wolnego czasu i przynajmniej zalążek kompetencji
do bycia liderem działań społecznych.
W obszarze rynku pracy:
Sieć PIRP jest sama w sobie rodzajem testu nowego modelu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi aktywnymi na obszarze rynku pracy. Test
ma pokazać, czy taka formuła zdoła umocnić pozycję PIRP na mapie instytucji
rynku pracy i zwiększyć ich skuteczność w aktywności na polu aktywizacji zawodowej. Głównym wyzwaniem jest brak finansowania Sieci od momentu jej utworzenia – z wyjątkiem składek, których płatnikiem jest także FISE.
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Komentarz: Przykładem narzędzia, które ma pomóc w zaprezentowaniu skali
obecności PIRP w Polsce oraz ułatwić przedstawicielom urzędów pracy i JST
odnaleźć najbliższe podmioty pozarządowe działające dla aktywizacji zawodowej jest mapa PIRP, która zamieszczona została na stronie siecpirp.rynekpracy.org. Czas pokaże, czy adresaci tej mapy będą z niej korzystać częściej niż
same organizacje, szukając dla siebie partnerów do projektów, co było drugim
równorzędnym celem zbudowania tego narzędzia.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
W obszarze innowacji społecznych w 2017 r. testowaliśmy przede wszystkim
założony model inkubacji innowacji społecznych, który został skomponowany
na podstawie doświadczenia FISE w inkubacji przedsiębiorstw społecznych. Model
podzielony jest na trzy główne elementy: Generator (tworzenie ekosystemu innowacji, wstępna inkubacja), Laboratorium (właściwa inkubacja i prototypowanie
oraz wdrażanie-testowanie pomysłów) i Rafineria (ewaluacja testowania i wstępne skalowanie wybranych pomysłów). W 2017 r. realizowane były wszystkie trzy
komponenty inkubatora w ramach realizacji kolejnych naborów pomysłów w konkursie grantowym. Inkubację realizujemy zgodnie z trajektorią założoną w Strategii
inkubacji innowacji. Oprócz prac preinkubacyjnych, które pozwalają nam zidentyfikować najbardziej obiecujące rozwiązania do testowania, kluczowym elementem w 2017 r. było rozpoczęcie inkubacji w ramach komponentu Laboratorium
(innowator wchodzi na jego pokład po wybraniu pomysłu przez komisję grantową
i podpisaniu umowy grantowej). W podsumowywanym roku przyjęliśmy do testowania zgodnie z wypracowanymi i wybranymi specyfikacjami innowacji 23 pomysły na łączną kwotę grantów ok. 755 tys. zł.
Z drugiej strony inkubator TransferHUB to testowanie pomysłów na zmianę
sytuacji osób młodych w Polsce w kontekście przechodzenia z edukacji do zatrudnienia. 23 pomysły przyjęte do testowania w 2017 r. dotyczą szerokiej gamy
zagadnień na styku edukacji i rynku pracy. Chodzi zarówno o rozwiązania dotyczące wciągania na rynek pracy osób biernych zawodowo z grupy NEET, kobiet
w kontekście kształcenia i pracy w zawodach zmaskulinizowanych (szczególnie
informatyczno-programistycznych), interwencji w szkolnictwie wyższym i średnim w kontekście przekazywania wiedzy dotyczącej poruszania się po rynku
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pracy, ale również dotyczących szczególnych nisz, np. zaadresowania problemów
z podejmowaniem zatrudnienia przez kobiety z zespołem Aspergera czy pracy
młodych osób zapadających na raka, a przez to często wypadających z rynku
pracy. Każdemy procesowi testowania towarzyszy szereg narzędzi inkubacyjnych (grant ok. 30 tys. zł, indywidualna opieka, pula doradztwa eksperckiego
z dowolnej dziedziny wiedzy, szkolenia i spotkania sieciujące innowatorów, vouchery na rozwój innowatorów w kwocie 1500 zł na innowację) oraz ewaluacja
każdej z innowacji. Na podstawie testowania komisja końcowa oceniająca 30
przetestowanych rozwiązań (produkty końcowe/modele + raporty ewaluacyjne
+ wstępne ścieżki skalowania) wybierze do dalszej pracy trzy najlepsze i najbardziej obiecujące rozwiązania.
Komentarz: Eksperymentalny charakter naszych działań ma również znaczenie w kontekście poszukiwań odpowiednich warunków dla inkubacji innowacyjności społecznej w Polsce. TransferHUB jest jednym z 16 inkubatorów
finansowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z Funduszy Unijnych
– na podstawie oceny tych doświadczeń MIiR będzie decydować o dalszym
sposobie wspierania innowacyjności społecznej w Polsce. Pod koniec 2017 r.
Ministerstwo zleciło ewaluację wszystkich 16 inkubatorów innowacji, w tym
TransferHUB, który został wybrany jako jeden z czterech case’ów do pogłębionej analizy. Wyniki poznamy w 2018 r.
Założony testowany model inkubacji w wielu miejscach sprawdza się, jednak
wymaga zmian, aby skuteczniej wspierać innowatorów w prototypowaniu
i testowaniu innowacji. Najważniejsze jest zindywidualizowane podejście
do każdego z pomysłów i wykonawców. Wymaga to od osób pracujących
w Inkubatorze przede wszystkim czasu, kompetencji i umiejętności do pracy
polegającej na urefleksyjnianiu innowacyjności i motywowaniu osób realizujących innowacje. Głównym zagrożeniem jest natomiast ograniczona ilość
czasu innowatorów, szczególnie osób fizycznych, na rozwój innowacji. Za sukces uznajemy przyciągnięcie do TransferHUB właśnie osób fizycznych i grup
nieformalnych, jednak w przyszłości inaczej zaplanowalibyśmy pracę z nimi,
np. poprzez odciążenia dotyczące formalności, którym łatwiej sprostują organizacje, a osoby fizyczne tracą poprzez ich zbyt dużą liczbę (wymogi naszego
sponsora) motywację do pracy. Wnioskiem na przyszłość jest również konieczność zatrudnienia w ramach zespołu inkubatora opiekunów/opiekunek innowacji – w tym momencie pozostają oni/one w większości poza ścisłym gronem
zespołu realizacyjnego (umowy zlecenia), co zaburza współpracę inkubatora
z innowatorami.

Jednym z celów programu Watch it! jest budowanie partnerstw międzysektorowych. Chodzi tu głównie o organizacje pozarządowe i agencje reklamowe.
Współpraca tych dwóch środowisk ma przynosić efekty w postaci lokalnych
i ogólnopolskich kampanii społecznych emitowanych w paśmie bezpłatnego
czasu antenowego dla organizacji pożytku publicznego w mediach publicznych.
Zaczynając program Watch it! wydawało nam się, że spotkamy się po obu stronach z ciekawością i głodem współpracy. Niestety, pilotowanie procesu wchodzenia organizacji i agencji reklamowych we współpracę wymagało z naszej strony wysiłku animacyjnego i pokonywania szeregu trudności. Należało połączyć
oczekiwania organizacji – często wychodzących znacznie poza formę kampanii
społecznej – z możliwościami i charakterem agencji reklamowych jako podmiotów biznesowych oferujących usługi związane z kreacją. Na spotkaniach z przedstawicielami branży reklamowej poszukiwaliśmy skutecznej formuły współpracy
organizacji z agencjami reklamowymi w celu tworzenia dobrej jakości kampanii
społecznych.
Komentarz: W 2017 roku w mediach publicznych zostały wyemitowane dwie
kampanie społeczne, które powstały dzięki zawiązanym w Programie Watch
it! partnerstwom OPP i agencji reklamowych. Jedna z kampanii, „Nie bój
się pytania”, stworzona została przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska
w partnerstwie z Agencją tenPawlak & company. Dotyczy ona prawa dostępu
do informacji publicznej. Druga – Stowarzyszenia Rodzin „Pelikan” w partnerstwie ze studentami Collegium Civitas i Gdyńską Szkołą Filmową pt. „Dziecko
w rozwodzie”. Ta kampania to bezpośredni efekt uczestnictwa Stowarzyszenia
Rodzin „Pelikan” w spotkaniu lokalnym Programu Watch it! Dwa inne partnerstwa były w trakcie rozwoju.

A3. Upowszechnianie
Upowszechnianie to ważny element naszego działania, który po pierwsze ma wymiar
promowania działalności Fundacji, a 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.
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W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W ramach upowszechniania prowadzimy stronę internetową OWES informującą
o naszej ofercie oraz o aktualnie organizowanych przez nas wydarzeniach skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu
terytorialnego oraz osób fizycznych.
Organizujemy spotkania, wizyty studyjne, szkolenia, kiermasze, pitchingi, które
z jednej strony mają aspekt edukacyjny, a z drugiej promują działania, które realizujemy w ramach OWES.
Dzięki pozytywnym relacjom z jednostkami samorządu terytorialnego możemy
liczyć na udostępnienie na stronach internetowych i profilach na facebooku
urzędów miast i gmin oraz starostw informacji o naszej ofercie oraz o wydarzeniach organizowanych przez nas na terenie powiatów.
Komentarz: Z naszego doświadczenia wynika, że działania upowszechniające powinny być stałym elementem działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych, którzy uczestniczą w naszych wydarzeniach, nie zawsze bezpośrednio
po spotkaniu mają możliwość podjęcia działań. Jednak pamiętają o nas i wracają gdy jest ku temu okazja i potrzeba. Uwzględniając także pojawianie się
coraz to nowych inicjatyw, stałe i powtarzalne działania informacyjne i promocyjne są nieodzowne, zwłaszcza poza Warszawą, gdzie o spotkanie ze specjalistami z zakresu ekonomii społecznej jest trudniej.
Wyzwaniem w 7. edycji Konkursu [eS] okazało się szerokie dotarcie do podmiotów, które mogłyby być zainteresowane aplikowaniem do Konkursu w miesiącu
wakacyjnym (lipiec 2017). Brak stabilnego finansowania Konkursu nie pozwolił
nam niestety wcześniej rozpocząć naboru. Prowadząc działania upowszechniające postawiliśmy na wykorzystanie narzędzi pozwalających na bardziej celowany,
bezpośredni kontakt, który dał nam pełniejszą kontrolę nad ostatecznym komunikatem. W tej edycji skupiliśmy się na wykorzystaniu mailingu oraz działań
w internecie (w tym szczególnie w mediach społecznościowych). W trakcie trwania kampanii informacyjnej opublikowaliśmy 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
w ten sposób zbudować duży zasięg i szeroko dotrzeć z informacją o Konkursie.
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To zaowocowało dużą liczbą i różnorodnością aplikacji oraz mobilizacją dużej
grupy osób zainteresowanych ekonomią społeczną.
Komentarz: Okazją do działań upowszechniających ekonomię społeczną w regionach stały się organizowane oddolnie kampanie informacyjne i promocyjne
przedsiębiorstw społecznych, które znalazły się w finale Konkurs [eS] i ubiegały
się o nagrodę Publiczności. Prowadzone przez nie działania zmobilizowały rekordową grupę odbiorców. W głosowaniu wzięło udział 5239 osób. Na zwycięskie przedsiębiorstwo – Dobrą Spółdzielnię Socjalną – oddano 1801 głosów.
Do tej pory ważnym narzędziem upowszechniania tematyki ekonomii społecznej
był portal Ekonomiaspoleczna.pl oraz jego profil na Facebooku. Jednak od czasu, gdy zakończyło się jego finansowanie ze środków projektowych, trudno nam
pozyskać finansowanie, a co za tym idzie – działanie portalu przyjęło formułę
przetrwalnikową. W 2017 roku pojawiło się jedynie kilka tekstów własnych,
między innymi będących pokłosiem wyjazdów szkoleniowych zespołu OWES
do Barcelony i Paryża oraz kilka wpisów dotyczących konkursu. Ciągle poszukujemy źródeł finansowania portalu.
Komentarz: Zakładaliśmy w 2017 roku pozyskanie dotacji z MRPiPS na działania certyfikacyjne PES/PS, które przy okazji promocji i komunikacji mogłyby być częściowo realizowane przez portal, a co za tym idzie finansowałyby
w części jego funkcjonowanie. Niestety, nasza oferta nie została wybrana.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Projekt „Warszawa Lokalnie” to obok innych działań również dwie strony internetowe: www.warsztatwarszawski.blogspot.com i www.warszawalokalnie.waw.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 2017 r. z 3875 do 4386 (wzrost o 13%), a profil projektu zanotował wzrost
z 1940 do 2574 polubień (wzrost o 32%). „Odziedziczona” przez FISE po Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta strona Warsztatu, funkcjonująca na bezpłatnej platformie Blogspot, notowała średnio ponad 4820 odsłon miesięcznie,
natomiast nowa strona projektu, stworzona od podstaw w 2016 r., ponad 22
000 odsłon miesięcznie.
Poza światem wirtualnym działania upowszechniające nasz projekt prowadziliśmy również w ramach spotkań miejsc aktywności lokalnej oraz Dzielnicowej
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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
i jest chętnie odwiedzana przez mieszkanki i mieszkańców naszego miasta.
Z informacją o projekcie „Akademia Liderów 60+” 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 seniorek
i 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 edukował odbiorców (studentów, akademików, specjalistów od rynku pracy, osoby zainteresowane gospodarką i rynkiem pracy,
przedstawicieli organizacji pozarządowych) w zakresie bieżącej sytuacji na rynku
pracy, słabości instytucji pilnujących reguł gry na tym rynku, metodologii statystyk używanych do jego opisywania i plusów oraz minusów instrumentów używanych do oddziaływania na ten rynek.
Wspomniane wyżej treści były upowszechniane i promowane także poprzez założone na Facebooku fanpage portalu.
Łącznie w 2017 roku na portalu Rynekpracy.org ukazały się 9 publikacji merytorycznych, a na fanpage’ach ok. 20 krótszych i 25 dłuższych wpisów. Oznacza
to ograniczenie aktywności na wspomnianych kanałach komunikacyjnych o blisko połowę, co spowodowane było brakiem źródeł finansowania działalności
portalu. W 2017 roku odnotowano na portalu (dane obejmują także podportal
siecpirp.rynekpracy.org) 129,9 tys. sesji, 105,1 tys. użytkowników i 182,2 tys.

odsłon. Oznacza to spadki wspomnianych wskaźników w porównaniu do 2016
roku o odpowiednio: 8%, 7% i 9%.
Aktywne było także konto Rynekpracy.org na Facebooku. Dzięki wprowadzonym
przez FB w I połowie 2016 roku narzędziom analitycznym można podsumować
ją następująco:
–
–
–
–
–
–

w 2017 roku opublikowano 99 postów (o 2, czyli o 2% mniej, niż rok
wcześniej),
sześciokrotnie pojawiły się materiały, których zasięg całkowity organiczny przekroczył 5 tys. użytkowników (rok wcześniej tylko raz – niemniej
do maja 2016 roku narzędzie analityczne nie zbierało takich danych),
w II połowie 2017 roku przeciętny zasięg całkowity organiczny wynosił
385 użytkowników na jeden post (o 82, czyli o 27% więcej niż rok w analogicznym okresie roku poprzedniego),
aktywność fanpage’a, liczona jako iloczyn zasięgu i liczby postów, wynosiła w II połowie 2017 roku 38,1 tys. osobopostów – o 7,5 tys. (25%)
więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego,
w II połowie 2017 roku na jeden post przypadało przeciętnie 2 reakcje
użytkowników (polubienia, komentarze itd.), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego – 3 (spadek o jedną reakcję, czyli o 1/3),
na koniec 2017 roku fanpage miał 1763 obserwujących, o 290 (20%)
więcej, niż na koniec 2016 roku.

Komentarz: Dowodem na opiniotwórczość i oddziaływanie portalu jest obecność medialna redaktora Rynekpracy.org, który w 2017 roku zabierał głos
na temat polskiego rynku pracy przeszło 8 razy w różnych stacjach telewizyjnych i przeszło 15 razy w różnych rozgłośniach radiowych oraz udzielił
przynajmniej pięciu komentarzy do prasy. Najważniejsze wystąpienia zostały
odnotowane na portalu w dziale „Zdaniem naszych ekspertów”, gdzie znaleźć
można także dowody obecności medialnej innych ekspertów i przedstawicieli
Fundacji.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
Upowszechnianie w przypadku innowacji społecznych to z jednej strony dotarcie
z informacją o inkubatorze i programie inkubacyjnym do jak najszerszego grona
osób, a z drugiej precyzyjne dobieranie potencjalnych innowatorów. Działania
te mają charakter identyfikacji problemów, na które odpowiadać mają innowacje społeczne, dlatego też zostały opisane w części A1.Identyfikowanie. Jednak
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działania te dotyczą również upowszechniania pojęcia innowacyjności społecznej i zasiewania idei innowacyjności społecznej w społeczeństwie. W 2017 r.
staraliśmy się docierać z informacją do jak najszerszych rzesz poprzez media
społecznościowe (fb.com/transferhub), stronę www.transferhub.pl, naszych
partnerów oraz niskobudżetową reklamę bezpośrednią, a w bezpośrednim
kontakcie wyjaśniać zarówno zjawisko innowacyjności społecznej, jak również
kontekst tematyczny, w którym pracujemy. Wydaliśmy również broszurę informującą o innowacyjności i tematyce transferu z edukacji do zatrudnienia rozpowszechnianą na wydarzeniach TransferHUB dla osób zainteresowanych składaniem swoich pomysłów, a także kalendarz FISE na rok 2018 pokazujący m.in. 8
wybranych testowanych pomysłów innowacyjnych.
Komentarz: Z naszego doświadczenia wynika, że budowanie ekosystemu innowacyjności społecznej w czasach inflacji znaczenia pojęcia innowacyjności
oraz kojarzenia innowacji przede wszystkim z zagadnieniami technologicznymi wymaga wzmocnienia działań upowszechniających wiedzę i świadomość
innowacyjności społecznej tak, aby skłaniać w większej skali kolejne osoby i instytucje do poszukiwania, na bazie swoich doświadczeń, rozwiązań mogących
rewolucjonizować poszczególne sektory społeczne, w tym rynek pracy.
W 2017 roku kontynuowaliśmy dystrybucję setek broszur informacyjnych
Watch it! dotyczących mechanizmu bezpłatnego czasu antenowego dla OPP
w mediach publicznych. Na portalu programu – www.watchit.org.pl - opublikowaliśmy ponad 50 różnego rodzaju artykułów, informacji, grafik, opracowań
i materiałów multimedialnych. Liczba osób korzystających z portalu wzrastała
z miesiąca na miesiąc. W roku 2017 mechanizm statystyk serwera zarejestrował
334811 odwiedzin z czego unikatowych użytkowników było aż 9512.
Poza informacyjnymi spotkaniami lokalnymi Watch it!, odbyło się webinarium
Programu Watch it! organizowane przez portal NGO.pl oraz panel i prezentacja
Watch it! na VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie.
Raz lub dwa razy w miesiącu organizowane były także kawiarenki Watch it!
w Warsztacie Warszawskim, podczas których organizacje pozarządowe mogły
poznać osoby z agencji reklamowych, skonsultować swoje pomysły i uzyskać
wiedzę o mechanizmie bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych.
Zorganizowaliśmy także dwa całodniowe warsztaty z planowania kampanii społecznych oraz naukę pisania briefów reklamowych.
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Komentarz: Portal działający pod adresem www.watchit.org.pl został stworzony w 2016 roku. W maju 2017 roku przeszedł modyfikację polegającą
na zmianie wyglądu oraz uporządkowaniu działów strony. Strona została także zabezpieczona i przygotowana do dzielenia się jej zasobami po zakończeniu
realizacji projektu. Uruchomiony został także fanpage programu na facebook.
com (www.facebook.com/watchit.fise).

A4. Włączanie do polityki publicznej
Włączanie do polityki publicznej to działanie szczególnie wyróżnione w Strategii FISE
na lata 2012-2018. Zgodnie z zapisami Strategii powinniśmy zmierzać do zwiększania
swoich wpływów oraz możliwości przekładania wypracowywanych rekomendacji
na rzeczywiste polityki publiczne na każdym poziomie administracyjnym. Możemy
to robić przede wszystkim poprzez opracowywanie i przekazywanie odpowiednim
instytucjom analiz i rekomendacji dotyczących zagadnień rynku pracy, ekonomii społecznej i partycypacji publicznej, jak również biorąc czynny udział w konsultacjach dokumentów i strategii przygotowywanych przez instytucje odpowiedzialne za obszary
tematyczne, którymi zajmujemy się w swojej działalności.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W ramach OWES pozostajemy w bieżącym kontakcie z Departamentem Strategii
Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Programów Unijnych,
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Departamentem Pożytku
i Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, biorąc udział w spotkaniach m.in służących wypracowywaniu rekomendacji odnośnie wytycznych, wymiany informacji pomiędzy mazowieckimi OWES czy wypracowywaniu rekomendacji odnośnie kształtu przyszłych konkursów z obszaru
ekonomii społecznej.
Współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego uwrażliwiamy na potrzebę włączania ekonomii społecznej w przygotowywane strategie rozwoju,
inspirujemy i edukujemy w kontekście odpowiedzialnych społecznie zakupów
i zamówień publicznych.
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Komentarz: Z naszych obserwacji wynika, że produkty i usługi ekonomii społecznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym. Jednak samorządy jeszcze nieśmiało korzystają
z zamówień publicznych z klauzulami, które pozwalają wspierać przedsiębiorców społecznych.
W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
W ramach działań włączających narzędzia partycypacji obywatelskiej do planowania przestrzennego w samorządach, wypracowane przez FISE sposoby współpracy samorządu z mieszkańcami w trzech gminach, którymi zajmujemy się
w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” (spośród 26, którymi zajmuje się całe
konsorcjum projektowe) mają na trwałe wejść do praktyki dialogu obywatelskiego tych samorządów. W 2017 roku wspieraliśmy gminy Serock, Michałowice
i Brzeszcze w wypracowywaniu lokalnych narzędzi konsultacyjnych, dostosowanych do lokalnego kontekstu, i przekazywaliśmy wiedzę, jak tymi narzędziami
się posługiwać w konkretnych, prowadzonych na bieżąco przez samorządy procesach konsultacji zagadnień przestrzennych.
Komentarz: Na bazie wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie partycypacji
obywatelskiej wiemy, że praktyka czyni mistrza. Cieszymy się, że w ramach
„Przestrzeni dla partycypacji” model działania koncentruje się przede wszystkim na wytężonym wysiłku konsultacyjnym po stronie samorządu ze wsparciem ze strony partnerstwa projektowego ograniczonym do know-how i konsultacji. Jednocześnie zauważamy w niektórych przypadkach potwierdzenie
naszych obaw dotyczących niskiego stanu wiedzy dotyczącej partycypacji
obywatelskiej w polskich gminach, które mimo wieloletnich działań promujących standardy partycypacji obywatelskiej bardzo często nie znają podstawowych zagadnień i sposobów działania. Cieszy jednak motywacja do ciągłego
doskonalenia się.
„Akademia Liderów 60+” to konkurs pilotażowy stworzony przez Urząd m.st.
Warszawy na podstawie doświadczeń FISE z minigrantingiem dla seniorów
w 2016 r. Oprócz nas bliźniacze działanie w ramach tego konkursu organizowała Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Na podstawie wyników ewaluacji tych dwóch projektów Urząd Miasta pod koniec 2017 r. ogłosił dwuletni konkurs, w ramach którego została wybrana organizacja mająca zrealizować w ciągu dwóch lat szkolenia dla 80 aktywnych osób 60+

i udzielić co najmniej 40 minigrantów na działania społeczne. FISE wzięło udział
w tym konkursie, ale niestety nasza oferta nie została wybrana.
Komentarz: Fakt, że Urząd Miasta szuka inspiracji w działaniach organizacji
pozarządowych i stara się włączać najciekawsze rozwiązania do swojej polityki
jest zjawiskiem pozytywnym. Jednak sytuacja, w której ostatecznie to nie inicjator danego sposobu pracy jest wybrany jako realizator danego działania,
może być źródłem pewnej goryczy.
W obszarze rynku pracy:
Delegat Sieci PIRP, w którą współtworzyła FISE zasiadała w Radzie Rynku Pracy
(dawniej Naczelna Rada Zatrudnienia).
Komentarz: Zmiana w parlamencie, jaka dokonała się w drugiej połowie 2015
roku, sprawiła, że aktywność RRP była mało widoczna, a jej znaczenie Rady
póki co wydaje się fasadowe, a w najlepszym razie: umiarkowane.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
Włączenie do polityki publicznej trzech wybranych skutecznych rozwiązań spośród 30 przetestowanych innowacji zaplanowane jest w TransferHUB na rok
2018 i 2019.
Komentarz: Ponieważ nasz inkubator jest jednocześnie eksperymentem w szukaniu rozwiązań na rzecz polityk publicznych i zmiany społecznej, wnioski
ze sposobu inkubacji zgodnie z założoną przez nas Strategią inkubacji innowacji będą włączone (po przeprowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju badaniu ewaluacyjnym w roku 2017) do ram i założeń dysponowania Funduszami
Unijnymi w zakresie finansowania mikroinnowacyjności ze środków publicznych w roku 2018. W momencie tworzenia sprawozdania nie jest dostępny
jeszcze raport z ww. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.
Przedstawiciel FISE – koordynator programu Watch it! – uczestniczył we wszystkich comiesięcznych posiedzeniach Komisji ds. kampanii społecznych w TVP S.A.
Na posiedzeniach komisji oceniano zgłoszone przez OPP do bezpłatnej emisji
spoty kampanii społecznych. W 2017 roku na antenach ogólnopolskich TVP wyemitowała 72 spoty kampanii społecznych zgłoszonych przez OPP.
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Komentarz: W maju 2017 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła rozporządzenie dotyczące regulacji mechanizmu bezpłatnego czasu antenowego.
Zmiana ta poprawia przejrzystość mechanizmu, nakładając na nadawców
obowiązek szczegółowego sprawozdania z wykorzystywania przez OPP czasu
antenowego.

B. Budowanie sieci powiązań
To kolejny nurt działań szczególnie wyróżniony w Strategii FISE na lata 2012-2018.
Poszerzanie sieci kontaktów w sektorach dotychczas dobrze poznanych i przede
wszystkim nawiązywanie nowych znajomości było celem FISE na 2016 rok, który sukcesywnie realizowaliśmy.
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
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Przykładem małej, ale ciekawej zmiany było zorganizowanie Biznes Miksera
w innej niż zwykle przestrzeni (w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele
i Rzemieślnicy). Pozytywnie wpłynęło to na odbiór wydarzenia. Drugim
ważnym aspektem uczenia się jest pozyskiwanie nowych prezentujących się
przedsiębiorców społecznych i odpowiednie ich przygotowanie do udziału w wydarzeniu. W 2017 r. z inicjatywy uczestników jednej z edycji odbyło
się spotkanie podsumowujące po wydarzeniu, podczas którego zebraliśmy
informacje zwrotne na temat sposobu realizacji Biznes Miksera i propozycje
modyfikacji formuły. W połowie roku 2017 przeprowadzono także ankietowe
badanie wśród uczestników ośmiu edycji. Wynikło z niego, że udział w Biznes
Mikserze ma zazwyczaj wymiar edukacyjny, pomaga przemyśleć swój pomysł
na biznes, lecz nie przekłada się znacząco na zwiększenie wolumenu zamówień
czy skali działania. Ważną i cenną informacją zwrotną jest fakt, że uczestnicy
(przedsiębiorcy społeczni) czują się po Biznes Mikserach dużo lepiej zsieciowani, a jest to jeden z naszych najważniejszych celów.

W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działaniem, które pozwala nam stale
poszerzać sieć kontaktów, jest tzw. Biznes Mikser. To wydarzenie zorganizowaliśmy w 2017 r. cztery razy. Po stronie prezentujących się udział wzięło 14 osób reprezentujących przedsięwzięcia z obszaru przedsiębiorczości społecznej w szerokim ujęciu. Aby urozmaicić prezentacje w tym roku zaprosiliśmy do współpracy
uczestników i uczestniczki projektów inkubacyjnych „TransferHUB” (prowadzonego przez FISE) i Szkoły Działania oraz Akademii Praw Człowieka i Aktywności
Obywatelskiej (prowadzonych przez Humanity in Action Polska). Zabiegaliśmy
także o pozyskanie nowych słuchaczy po stronie biznesowej. Choć trudniej
jest przekonać przedsiębiorców do zaangażowania się wolontariackiego, to udało nam się w ubiegłym roku przyciągnąć nowych słuchaczy, którzy zaciekawieni
i zainspirowani prosili by zapraszać ich na kolejne spotkania. Biznes Mikser był
organizowany przy wsparciu Koalicji Prezesi – wolontariusze. Dzięki pomocy
Koalicji w każdym spotkaniu udział brali przedstawiciele dużych przedsiębiorstw
z branż finansowej, reklamowej i technologicznej. W każdym Biznes Mikserze
od strony biznesu udział wzięło od 6 do 12 osób.

W 2017 roku odbyły się trzy cykle szkoleniowe Aktywni Obywatele dla Ekonomii
Społecznej, bazujące na metodologii British Council Active Citizens for Social
Enterprise. Zgodnie z założeniami skupiliśmy się na działaniach w subregionie
warszawsko-zachodnim (tam odbyły się dwa z trzech cykli). Celem spotkań było
zapoznanie uczestników z narzędziami ekonomii społecznej, budowaniem lokalnej sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej w powiecie oraz wypracowanie planów działań na najbliższe miesiące. W spotkaniach brali udział przedstawiciele lokalnych NGOs, jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy.

Komentarz: Organizowanie spotkań Biznes Mikser to zajęcie wymagające obserwowania reakcji uczestników i dostosowywania oferty do ich potrzeb. Jako
organizacja ucząca się podchodzimy do tego zagadnienia z otwartością i gotowością do wprowadzania modyfikacji. Zwłaszcza że grupa słuchaczy jest stosunkowo stała (są osoby, które biorą udział w wydarzeniu kilka razy w roku).

Program szkolenia specjalistów OWES znacząco i pozytywnie wpłynął na pozyskanie nowych kontaktów wśród organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw
społecznych z Francji i Hiszpanii. Kontakty te zaprocentowały wkrótce po zakończeniu programu, gdyż na początku 2018 r. dzięki nim FISE złożyła 2 wnioski
o dofinansowanie współpracy ponadnarodowej. Jeden z nich wprawdzie został

Spotkania były okazją do poznania się osób pracujących w tym samym powiecie
w różnych sektorach i wspólnej pracy nad wypracowaniem pomysłów rozwoju
powiatu w obszarze ekonomii społecznej.
Komentarz: Dzięki cyklom szkoleniowym pozyskaliśmy nowe kontakty i nowych
potencjalnych partnerów do działania na terenach dość trudnych, bo mało aktywnych w tematyce ekonomii społecznej i trzeciego sektora w ogóle.
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już odrzucony, ale drugi (przygotowany w ramach Akcji 2 Erasmus+ Partnerstwa
strategiczne) ma spore szanse na dofinansowanie.
Możliwości wspólnego aplikowania o granty to niejedyna korzyść. Jest nią
przede wszystkim ogromna baza wiedzy i inspiracji oraz możliwość kontaktowania się z autorami koncepcji szczególnie nas interesujących w celu konsultowania
naszych pomysłów czy doskonalenia ich.
Ponadto nowozdobyta baza kontaktów może okazać się pomocna przy rozwijaniu działalności gospodarczej FISE dzięki temu na przykład, że możemy pochwalić się zapleczem merytorycznym dla organizowania ciekawych wizyt studyjnych
dla instytucji i organizacji.
Komentarz: Dobre usieciowienie organizacji to klucz do sukcesu w działaniach
zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. FISE stale zabiega
o pozyskanie nowych kontaktów. Obserwujemy pozytywne efekty tych zabiegów, przekładające się na zwiększenie szans zarówno we wnioskowaniu o fundusze, jak i pozyskiwaniu zleceniodawców w działalności gospodarczej.
W 2017 roku pozostawaliśmy członkiem dwóch międzynarodowych sieci organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: DIESIS
i REVES, obie mają siedziby w Brukseli. Braliśmy udział w ankietach prowadzonych przez sieć REVES badających poziom wiedzy o europejskich regulacjach
dotyczących ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówieniach
publicznych. Byliśmy też w bieżącym kontakcie korespondując o możliwościach
nawiązywania nowych partnerstw i tworzenia wniosków grantowych. Fakt bycia
członkiem sieci pomógł nam na początku 2018 roku w zbudowaniu partnerstw
i złożeniu wniosków grantowych.
Komentarz: Nasze członkostwo w sieciach jest nieco pasywne, nie bywamy
na corocznych zjazdach organizacji członkowskich odbywających się najczęściej w Brukseli, ponieważ nie stać nas na to. Z pewnością obecność na takich
konferencjach pozytywnie przyczyniłaby się do poszerzania sieci znajomości
wśród podobnych nam organizacji z całej UE. Jednakże sekretariaty sieci działają na tyle sprawnie, że w razie potrzeby są w stanie zaproponować adekwatne organizacje lub instytucje do współpracy.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Dzięki współpracy z trzema gminami (Michałowice, Serock, Brzeziny) nawiązaliśmy relacje pozwalające na dalszą współpracę zarówno w obszarze partycypacji obywatelskiej jak i w innych dziedzinach, w których działa nasza fundacja.
Są to potencjalni partnerzy w kolejnych projektach.
Komentarz: Obecność w projekcie Przestrzeń dla Partycypacji pozwoliła nam
na dalszy rozwój współpracy z samorządami, jednym z kluczowych partnerów
działań Fundacji. Nasza obecność w projekcie pozwala nam ponadto dzielić
się nabytym poprzez doświadczenie w temacie know-how (w szczególności
poprzez publikacje) i w ten sposób również docierać do nowych partnerów.
Czwarty rok prowadzenia przez FISE „Warsztatu Warszawskiego” przyczynił
się do podtrzymania i rozwinięcia sieci kontaktów między nami a organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie w Warszawie i Śródmieściu, zwłaszcza
w dziedzinach kultury, edukacji i pomocy społecznej. Przede wszystkim poznajemy te organizacje udostępniając im – jako operator „Warsztatu” – przestrzeń
na organizowane przez nie wydarzenia. W 2017 roku udostępnialiśmy na spotkania aż 5 sal (wobec 3, z którymi zaczynaliśmy w 2014 r.). W bieżącym roku
spłynęło ponad 1700 wniosków o skorzystanie z przestrzeni „Warsztatu”.
W 2017 r. zorganizowaliśmy dwa duże wydarzenia przy współudziale innych organizacji: Śródmieście Działa. Święto Inicjatyw Społecznych (10.06.2017) oraz
Przygoda na MDM-ie (22.07.2018). Śródmieście Działa zorganizowaliśmy wspólnie z 30 organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi skupionymi wokół Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dzielnicy Śródmieście,
a Przygodę na MDM-ie z instytucjami takimi jak Biblioteka Publiczna
z ul. Koszykowej czy komercyjnymi podmiotami ze społecznym zacięciem, takimi
jak kawiarnie i sklepy, zlokalizowanymi w okolicach placu Konstytucji.
Komentarz: Współorganizacja dwóch wspomnianych powyżej wydarzeń to dla
FISE okazja do podtrzymywania już nawiązanych relacji w środowisku aktywistów z sektora pozarządowego, pracowników instytucji i osób o zacięciu
społecznikowskim spoza tego świata oraz do poznawania nowych osób i organizacji. Ważnym elementem naszej obecności w tym środowisku jest również uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego (pracowniczka FISE jest członkinią prezydium DKDS).
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Realizacja projektu senioralnego „Akademia Liderów 60+” pozwoliła nam rozszerzyć sieć znajomości z osobami indywidualnymi i organizacjami posiadającymi ciekawą ofertę kulturalno-edukacyjno-aktywizacyjną przeznaczoną dla
osób starszych o osoby i organizacje, które uczestnicy naszego projektu zaprosili
do realizacji swoich mikroprojektów, a także z aktywnymi seniorkami i seniorami, którzy wzięli udział w projekcie. Pogłębiliśmy również relacje z Zespołem
Realizacji Polityki Senioralnej Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu
Miasta st. Warszawy.

i szkołami wyższymi. Efektem tego wydarzenia była m.in. kampania społeczna
zorganizowana przez osoby, które poznały się na Laboratorium DIY, dotycząca
banku mleka kobiecego.

Komentarz: O jakości budowanych przez nas relacji może świadczyć fakt,
że po zakończeniu projektu część seniorek-uczestniczek i seniorów-uczestników projektu zdecydowała się kontynuować prowadzone przez siebie zajęcia stricte wolontariacko, 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 2018 r. organizację spotkań
towarzyskich dla uczestniczek i uczestników projektu.

Komentarz: Sieciowanie to także promowanie podmiotów gotowych do współdziałania. Kolejnym po Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, portalu NGO.pl i Fabryce Komunikacji Społecznej partnerem programu Watch it!
została Szkoła Mistrzów Reklamy. Jednej osobie z organizacji – beneficjentowi
działań programu Watch it! – zostało przyznane roczne stypendium na udział
w kursie dotyczącym doboru i korzystania z mediów.

W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
W ramach tworzenia ekosystemu innowacyjności społecznej skupionego wokół
TransferHUB stworzyliśmy społeczność ok. 200 osób/instytucji z całej Polski
zainteresowanych tworzeniem rozwiązań na rzecz lepszego dla osób młodych
rynku pracy i lepszych rozwiązań edukacyjnych ułatwiających osobom młodym
wchodzenie na rynek pracy.
Komentarz: Stworzoną grupę staramy się sieciować za pomocą działań inkubacyjnych w Laboratorium TransferHUB. Jest to grupa niejednorodna, jednak
jest dla nas bardzo ważne pozostawanie z innowatorami w stałym kontakcie
i towarzyszenie im w innowacyjnych działaniach. Relacje te, pogłębione przez
stałą współpracę, będą owocować na rzecz obopólnej korzyści w kolejnych
latach i nie tylko w dziedzinie innowacyjności społecznej.
6 października 2017 roku zorganizowaliśmy w ramach programu Watch it!
Laboratorium DIY. W spotkaniu wzięło udział 67 osób. Były to osoby z organizacji pozarządowych, agencji reklamowych, mediów publicznych i niepublicznych,
szkół wyższych. Spotkanie – poza wspólną częścią plenarnych prezentacji i podsumowań działań programowych – prowadzone było w trzech grupach warsztatowych. Jedna z grup pracowała nad wzmacnianiem sieci powiązań między
organizacjami pozarządowymi, agencjami reklamowymi, mediami publicznymi
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Przez cały rok budowaliśmy relacje z nowymi partnerami z sektora pozarządowego i samorządu, którzy wspierali nas organizacyjnie, w komunikacji i promocji
przy realizacji lokalnych spotkań dla NGOs. Po drugim roku trwania projektu,
w zasadzie w każdym województwie mamy już takie kontakty.

C. Wdrażanie sprawdzonych rozwiązań
W obszarze działań związanych z ekonomią społeczną:
W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2017 roku kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w 2016 roku w dwóch projektach obejmujących subregiony m.st. Warszawa i warszawsko-wschodni oraz subregion warszawsko-zachodni.
W ramach obydwu projektów w 2017 roku utworzyliśmy 34 miejsca pracy
w już działających i nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych, wsparliśmy cztery podmioty ekonomii społecznej w założeniu działalności gospodarczej,
objęliśmy wsparciem merytorycznym i/lub finansowym 61 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparliśmy 11 grup inicjatywnych
w wypracowaniu założeń co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej,
wsparliśmy 13 lokalnych środowisk w przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej, objęliśmy wsparciem
łącznie 29 podmiotów ekonomii społecznej.
Wsparciem merytorycznym i finansowym w ramach Ośrodka objęliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz
osoby fizyczne z terenów m.st. Warszawy oraz powiatów: nowodworskiego,
otwockiego, piaseczyńskiego, grodziskiego i sochaczewskiego.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2017 roku
Działania realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BORIS oraz
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, byliśmy również w stałym
kontakcie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Dzięki wymianie doświadczeń oraz korzystaniu z wiedzy i potencjału oferowanych przez każdego
z partnerów wypracowaliśmy nowe ścieżki i sposoby docierania do potencjalnych odbiorców wsparcia, a także wspólnie dostosowaliśmy metodologię działań tak, aby była adekwatna do zmieniających się w trakcie trwania projektu
wytycznych.

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.

Komentarz: Pracując z podmiotami i grupami osób korzystamy z wieloletniego doświadczenia i posiadanej wiedzy (OWES prowadzimy nieprzerwanie
od 2009 roku), jednocześnie modyfikując metodologię pracy tak, aby jak najlepiej odpowiadała na aktualne potrzeby klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

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.

W obszarze związanym z partycypacją obywatelską i rozwojem lokalnym:
Współpraca z trzema gminami w zakresie wdrażania narzędzi partycypacji obywatelskiej w planowanie przestrzenne na poziomie samorządowym jest wdrażaniem wypracowanego wcześniej przez FISE know-how dotyczącego standardów
konsultacji społecznych przy jednoczesnym nabywaniu przez nas wiedzy dotyczącej planowania przestrzennego.
Komentarz: Wypracowane we wcześniejszych projektach („Decydujmy razem”, „Konsultacje z zasadami”) standardy lokalnych konsultacji społecznych
i narzędzia edukacyjne są jedną z podstaw dla nas jak i innych organizacji
partnerstwa projektowego do działań w ramach „Przestrzeni dla partycypacji”. Cieszy nas kontynuacja w tym zakresie – oznacza dla nas dalszy krok w naszych wieloletnich działaniach w obszarze partycypacji obywatelskiej.
FISE administruje „Warsztatem Warszawskim” na zlecenie Urzędu Miasta
już czwarty rok. W 2017 r. dokonaliśmy dwóch aktualizacji regulaminu udostępniania przestrzeni (w związku z wprowadzeniem do niego informacji o zakazie
organizowania nabożeństw religijnych oraz zapisów uszczegóławiających zasady
korzystania z komputerów stacjonarnych, a po raz drugi w związku z uszczegółowieniem zasad korzystania z salek tzw. coworkingowych).
Misją „Warsztatu” jest wspieranie aktywnych mieszkańców i mieszkanek
Warszawy oraz organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne udostępnianie
przestrzeni na niekomercyjne wydarzenia, zwłaszcza na potrzeby realizacji

Dzięki wygranej konkursu „Akademia Liderów 60+”, ogłoszonego przez Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta, mieliśmy okazję wdrożyć
sprawdzony w 2016 r. model aktywizacji osób 60+ za pomocą systemu zbliżonego do mikrograntingu. Konkretnie nasz model działania polega na zaproszeniu
osób 60+, które deklarują chęć bycia lokalnymi liderami i pomysł na działania
społeczne, do udziału w około dwutygodniowym szkoleniu, podczas którego razem z uczestniczkami i uczestnikami pracujemy nad przekuciem ich idei
na mikroprojekt społeczny, z diagnozą, zdefiniowaniem celów, opisem działań,
harmonogramem i kosztorysem. Następnie spisane mikroprojekty są oceniane
przez komisję konkursową, a dodatkowym zadaniem uczestniczek i uczestników jest zaprezentowanie ich przed komisją ustnie. Komisja przed podjęciem
decyzji o tym, które mikroprojekty zostaną skierowane do realizacji, może się
również skonsultować z trenerami, żeby upewnić się, czy dana osoba ma zadatki
na sprawnego organizatora działań społecznych. FISE nie przekazuje laureatom
i laureatkom konkursu środków finansowych, tylko w porozumieniu z nimi pokrywa zaplanowane wydatki (kupuje sprzęt czy poczęstunek na spotkania, zawiera umowy z osobami prowadzącymi zajęcia itd.). Uczestnicy i uczestniczki
mają określony czas na realizację swoich działań, w ich czasie prowadzą dokumentację (zdjęcia, listy obecności), a na koniec przygotowują sprawozdania.
W trakcie realizacji działań korzystają ze stałego wsparcia mentorów i członków
zespołu projektowego, którzy służą radą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
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podpowiadają w razie wątpliwości jak zrealizować dane działanie i ogólnie służą
psychicznym wsparciem.
Komentarz: W 2017 r. do realizacji zostały skierowane wszystkie przygotowane przez uczestniczki projektu projekty. Bardzo nas cieszy fakt, że zostały one
w 100% zrealizowane.
W obszarze innowacji społecznych i działań parasolowych:
W 2017 roku organizowanie spotkań lokalnych z organizacjami pozarządowymi
i ludźmi świata reklamy rozpoczynaliśmy od poszukiwania lokalnego partnera,
z którym wspólnie organizowaliśmy spotkanie. To przełożyło się na wyższą frekwencję na spotkaniach, sprawniejszą organizację, ale przede wszystkim dało
nam poczucie, że pozostawiamy lokalnie lidera, który na miejscu propaguje
wiedzę o mechanizmie bezpłatnego czasu antenowego i możliwości korzystania z zasobów jakimi są agencje reklamowe. Organizowanie spotkań lokalnych
w partnerstwach (głównie są to komórki urzędów samorządowych lub silne
organizacje) daje nam też wiarygodność: skoro namawiamy do budowania partnerstw, sami powinniśmy odważnie wchodzić w partnerstwa.
Komentarz: Budowanie partnerstw i współpracy nawet wokół małych działań
bardzo wzmacnia FISE zarówno wizerunkowo jak i organizacyjnie. Wpisuje
się też w cele FISE tj. podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych oraz
działanie na rzecz stowarzyszeń i zrzeszeń. Działanie w przestrzeni społecznej
bez partnerstw i sojuszy jest bardzo trudne a czasem niemożliwe. Partnerstwa
i sojusze, które buduje FISE w programie Watch it!, to nieoceniony zasób organizacyjny, z którego chcemy korzystać w kolejnych latach działalności.
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III. Kondycja fundacji:
A. Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Na koniec 2017 roku w FISE na etatach zatrudnionych było 14 osób.
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 działanie projektów Warszawa Lokalnie i Watch it, łącznie w 2017
roku było to 31 osób.

B. Sprawy organizacyjne
W 2017 r. pracownicy Fundacji rozmieszczeni byli w dwóch lokalach:
>
>

biuro Fundacji przy Pl. Konstytucji 5 lok. 14: tu pracuje na co dzień dział księgowy, Zarząd oraz zespoły projektów „OWES” i „Watch it”, portali ekonomiaspoleczna.pl i rynekpracy.org oraz Szkoły Przedsiębiorczości FISE
„Warsztat Warszawski” przy Pl. Konstytucji 4, gdzie pracują osoby odpowiedzialne za projekty „Warszawa Lokalnie” i „TransferHUB”.

Projekty złożone w 2017 r:
l.p.
tytuł projektu
fundusz
EKONOMIA SPOŁECZNA
Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekono1 mii społecznej i jednostek samoMRPiPS
rządu terytorialnego wspierających
rozwój ekonomii społecznej
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ LOKALNY
1 Akademia Liderów 60+
UM Warszawa
UM Warszawa,
2 Gramy w Warsztacie Warszawskim
Biuro Kultury
3 Liderzy Przedsiębiorczości 60+
MRPIPS
RYNEK PRACY
1
INNOWACJE SPOŁECZNE I DZIAŁANIA PARASOLOWE
1

rola FISE

uwagi

wynik

partner

przegrany

lider

wygrany

lider

wygrany

lider

przegrany

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 portale Ekonomiaspoleczna.pl i Rynekpracy.org.

C. Projekty

Prowadziliśmy także Szkołę Przedsiębiorczości FISE.

W 2017 roku zespół FISE przygotował 4 wnioski o dofinansowanie. Były to zarówno projekty na poziomie lokalnym, miejskim, jak i na poziomie krajowym. Spośród przygotowanych przez nas wniosków 2 uzyskały dofinansowanie, a 2 zostały odrzucone.

Podstawowe informacje o projektach oraz najważniejszych osiągnięciach znajdują się
w Aneksie na końcu Sprawozdania.
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D. Kondycja finansowa
Szczegółowa informacja finansowa znajduje się w zestawieniu poniżej. Rok 2017
był dobry pod względem finansowym dla FISE. Kontynuowaliśmy wieloletnie projekty ze środków UE (dwa projekty finansujące działania OWES-owe, projekt
„TransferHub”), FIO (projekt „Watch it! ”) oraz ze środków m.st. Warszawa (projekt
„Warszawa Lokalnie”)
Ogółem wynik finansowy w działalności statutowej zamknął się na poziomie
2979,88 zł.
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IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi działalność gospodarczą.
Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 5,04%.
Przychody uzyskane w 2017 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 2017 roku:
w tym:
> koszty administracyjne
> koszty działań statutowych
> koszty działalności gospodarczej
> odsetki od kredytów, różnice kursowe, inne koszty finansowe
> pozostałe koszty operacyjne

3 881 995,28 zł
3 581 137,97 zł
0 zł
112 074,74 zł
979,00 zł
186 361,40 zł
0zł
1 442,17 zł zł
0zł zł
3 878 982,40 zł
38 981,04 zł
3 682 862,66 zł
151 907,09 zł
1 897,10 zł
3 334,51 zł

Na koniec roku obrotowego FISE zatrudniała na umowę o pracę 14 osób (9 osób na pełny etat,
2 osoby na ½ etatu, 2 osoby na ⅘ etatu i 1 osoba na ⅗ etatu) w tym 1 osoba w działalności
gospodarczej. Zatrudnienie obejmowało 2 pracowników na stanowiskach administracyjnych
i 12 pracowników na stanowiskach merytorycznych. 20 osób to całkowita liczba pracowników
zatrudnionych w ciągu roku, przy czym nie więcej niż 17 osób zatrudnionych były w poszczególnych miesiącach.

Wynagrodzenia wypłacone przez FISE w 2017 roku:
w tym:
> umowy o pracę
z tego
> wynagrodzenia
> premie za rok 2017
> umowy zlecenia, o dzieło
> w tym wynagrodzenia w działalności gospodarczej
> Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu

1 050 194,05 zł
848 607,39 zł
840 139,90 zł
8 467,49 zł
201 586,66 zł
36 911,48 zł
210 987,40 zł

W 2017 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku na rachunkach bankowych Fundacji w Polskim
Banku Spółdzielczym w Ciechanowie – Oddział w Warszawie oraz w Banku BGŻ BNP
Paribas S.A. Oddział w Warszawie ulokowane były środki pieniężne o łącznej wartości
614 473,89 zł.
W 2017 roku Fundacja posiadała udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych
o wartości 100 000,00 zł. W 2017 roku Fundacja nie nabyła nowych instrumentów
finansowych.
W 2017 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.
Na dzień 31.12.2017 Fundacja wykorzystywała następujące środki trwałe (wartość brutto):
>

urządzenia techniczne i maszyny – 0 zł;

>

wyposażenie lokalu biurowego – 0 zł.
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W 2017 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

890 977,28 zł
82 035,36 zł
3,00 zł
33,00 zł
3644,00 zł
0,00 zł

W 2017 roku Fundacja zrealizowała zamówienia dla administracji publicznej na kwotę
621 599,76 zł. Wynik finansowy tej działalności wyniósł 9 150,40 zł.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych składa deklaracje podatkowe: PIT-11
i PIT-8A podatek od osób fizycznych, ZUS, VAT-7, CIT-8.
W 2017 roku w Fundacji zostały przeprowadzone kontrole projektów: Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim, Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim, Program szkolenia specjalistów OWES w ramach Erasmus+ oraz kontrola z ZUS. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 2017 roku ze względów finansowych nie zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
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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 2017 roku: 1 571 153,30 zł
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (EFS)
Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: nowodworski, otwocki, m. st.
Warszawa
Pracownicy FISE: Magdalena Huszcza, Marta Ciszewska, Julia KoczanowiczChondzyńska, Edyta Obłąkowska-Woźniak, Katarzyna Jankowska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> utworzone 34 miejsca pracy w istniejących i nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych
> wsparte 4 podmioty ekonomii społecznej w założeniu działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego
> objęte wsparciem merytorycznym i/lub finansowym 49 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
> wsparte 7 grup inicjatywnych w wypracowaniu założeń co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej
> wsparte 5 lokalnych środowisk w przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej
> objęte wsparciem łącznie 18 podmiotów ekonomii społecznej

zorganizowane 4 spotkania Biznes Mikser, na których swoją ofertę zaprezentowało 14 już działających lub w będących w trakcie zakładania przedsiębiorstw społecznych
> przyznane 20 dotacji na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w kwocie 14 400, 00 zł
> przyznane 20 osobom wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie miesięcznej 1 300, 00 zł
> współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi, podmiotami ekonomii społecznej i lokalnymi liderami na rzecz rozwijania w powiatach sieci współpracy
służącej wspieraniu realizowanych działań z zakresu ekonomii społecznej
> bieżący monitoring działalności spółdzielni socjalnych w zakresie poprawności wykorzystania udzielonych środków publicznych
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 2017 roku: 214 250,00 zł
Lider projektu: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (EFS)
Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: piaseczyński, grodziski, sochaczewski
Pracownicy FISE: Magdalena Huszcza, Marta Ciszewska, Edyta Obłąkowska-Woźniak,
Julia Koczanowicz-Chondzyńska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> objęte wsparciem merytorycznym i/lub finansowym 12 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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wsparte 4 grupy inicjatywne w wypracowaniu założeń co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej
> wsparte 8 lokalnych środowisk w przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej
> objęte wsparciem łącznie 11 podmiotów ekonomii społecznej
> współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi, podmiotami ekonomii społecznej i lokalnymi liderami na rzecz rozwijania w powiatach sieci współpracy
służącej wspieraniu realizowanych działań z zakresu ekonomii społecznej
www: www.owes.warszawa.pl
>

Tytuł projektu: Program szkolenia specjalistów Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Lata realizacji projektu: grudzień 2016 – listopad 2017
Budżet FISE w 2017 roku: 95 250, 00 zł
Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Pracownicy FISE: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Magdalena Huszcza
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> realizacja dwóch 5-dniowych wyjazdów szkoleniowych dla pracowników
i wolontariuszy OWES prowadzonego przez FISE, do Barcelony i Paryża,
udział wzięło 9 osób
> opracowanie programu szkolenia wewnętrznego dla kadry OWES z zakresu
inkubacji przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych

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 2017: 67 082,47 zł
Pracownicy FISE: Monika Tomaszewska, Ewa Rościszewska, Oktawiusz Chrzanowski
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Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> wsparcie konsultacyjne oraz szkoleniowo-doradcze 3 gmin w procesie partycypacyjnego wypracowywania dokumentów planowania przestrzennego,
> realizacja monitoringu prowadzonych w ramach projektu procesów konsultacji planowania przestrzennego przez 23 gminy.
www: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen
Tytuł projektu: Warszawa Lokalnie
Lata realizacji projektu: kwiecień 2016 – grudzień 2018
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
Źródło finansowania: Urząd Miasta
Budżet FISE w 2017: 305 732,00 zł
Pracownicy FISE: Magdalena Klaus, Natalia Grzywalska, Agnieszka Krupa, Katarzyna
Binda, Joanna Szymańska
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> udzielenie ponad 600 porad z zakresu działań sąsiedzkich i społecznych
w Infopunkcie,
> udostępnianie mieszkańcom Biblioteczki Aktywnego Warszawiaka złożonej
z ponad 120 publikacji z zakresu aktywności sąsiedzkiej, architektury, Warszawy,
> zorganizowanie 16 różnorodnych spotkań dla mieszkańców,
> przyjęcie ponad 800 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 Liderów 60+
Lata realizacji projektu: 2017
Źródło finansowania: Urząd Miasta
Budżet FISE w 2017: 100 000,00 zł
Pracownicy FISE: Natalia Grzywalska, Anna Kozik, Katarzyna Zyskowska, Łukasz
Komuda

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2017 roku
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> przeszkolenie 21 osób w wieku 60+ wzięło z zakresu planowania i realizacji projektów społecznych, kompetencji liderskich, wolontariatu i narzędzi miejskich,
> stworzenie i zrealizowanie przy naszym wsparciu 12 projektów społecznych
przez osoby 60+,
> przeszkolenie 10 przedstawicieli organizatorów wolontariatu z zakresu bycia
skutecznym organizatorem wolontariatu i ze współpracy z seniorami-wolontariuszami

C. Obszar tematyczny: rynek pracy
Tytuł projektu: Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (sieć PIRP)
Lata realizacji projektu: czerwiec 2016 – maj 2017
Źródło finansowania: Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji
we wdrażaniu EFS w Polsce latach 2014-2020
Budżet FISE w 2017: 28 961,52 zł
Pracownicy FISE: Magdalena Klaus, Przemysław Kozak
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> spotkanie sieciujące członków
> manual on-line nt. możliwości i korzyści z udziału w konsultowaniu dokumentów

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 2017: 734 396,94 zł
Pracownicy FISE: Oktawiusz Chrzanowski, Katarzyna Binda, Magdalena Klaus,
Agnieszka Krupa

Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> przeprowadzenie trzech pełnych naborów pomysłów na innowacje społeczne oraz zakończenie pierwszego naboru i rozpoczęcie piątego, ostatniego,
> przeprowadzenie 7 wydarzeń dyskusyjno-warsztatowych tworzących ekosystem innowacji wokół TransferHUB – łącznie dla 120 osób,
> przeprowadzenie 4 dni otwartych TransferHUB w związku z prowadzonymi
naborami pomysłów,
> rozpatrzenie 164 wstępnych wniosków z pomysłami na innowacje,
> preinkubacja innowacji: przeprowadzenie czterech cykli Kursów USeR oraz
rozpoczęcie piątego, ostatniego: 26 zjazdowych dni warsztatowych dla grup
od 15 do 30 osób – łącznie ok. 200 osób reprezentujących 77 inicjatyw,
> rozpatrzenie 39 specyfikacji innowacji złożonych przez uczestników Kursów
USeR przez trzy komisje grantowe,
> 17 przyznanych grantów i podpisanych umów grantowych,
> przeprowadzenie ok. 200 godzin indywidualnego wsparcia innowatorów testujących innowację przez opiekunki innowacji,
> kilkunastotysięczny zasięg łączny działań w mediach społecznościowych i kilka tysięcy odsłon strony www TransferHUB, wydanie merytoryczno-informacyjnej broszury projektowej oraz kalendarza FISE na 2018 r.
www.transferhub.pl, www.fb.com/transferhub
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
Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Budżet FISE w 2017: 255 307,90 zł
Pracownicy FISE: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Agnieszka Krupa, Krzysztof Łoś,
Magdalena Huszcza
Najważniejsze działania FISE w danym roku/najważniejsze rezultaty – wskaźniki:
> 14 spotkań lokalnych przeprowadzonych od marca do grudnia 2017 w następujących miastach: Bydgoszcz, Słupsk, Gorzów Wielkopolski, Szczecin,
Białystok, Olsztyn, Kielce, Wałbrzych, Opole, Kalisz, Radom, Częstochowa,
Poznań, Lublin. W spotkaniach tych, prowadzonych przez osobę z Zespołu
Programu Watch it! i eksperta branży reklamowej, uczestniczyły łącznie
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522 osoby z organizacji pozarządowych (w tym 313 OPP), agencji reklamowych i mediów. Zespół Watch it! przejechał w 2017 roku 5706 kilometrów!
> 3 warsztaty uczące planowania kampanii społecznych i tworzenia briefów
reklamowych dedykowane organizacjom pozarządowym oraz jedno ogólnopolskie spotkanie DIY.
> 2 partnerstwa OPP i agencji reklamowych utworzone w ramach Programu
Watch it! i zrealizowane dzięki nim 4 spoty kampanii społecznych wyemitowane w ramach bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych dla OPP.
> 37 opublikowanych na stronie internetowej Programu www.watchit.org.pl
tekstów i analiz dotycząch tworzenia kampanii społecznych, budowania partnerstw międzysektorowych i korzystania z bezpłatnego czasu antenowego.
Ze strony internetowej skorzystało 9512 osób.
> Program Watch it! wspierało 17 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy przepracowali łącznie 330 godzin
www: 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 2017 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
FISE, poprzez udostępnianie zasobów (programy szkoleniowe, trenerzy) lub budowanie nowych programów szkoleniowych na potrzeby konkretnych projektów oraz
generowanie zysku przeznaczonego na działalność statutową FISE.
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Szkolenia przeprowadzone w ramach Szkoły Przedsiębiorczości FISE
W 2017 roku w ramach działalności szkoleniowej zorganizowanych zostały następujące szkolenia i kursy:
Lp. Nazwa szkolenia/kursu
1. Pomoc doradcza w planowaniu działalności
gospodarczej
2. Szkolenie trenerów programu SPADOCHRON (4
szkolenia)
3. Tworzenie i funkcjonowanie
podmiotów reintegracji zawodowej (2 szkolenia)
4. Młoda Warszawa. Cykl szkoleń/warsztatów dla
Doradców ds. Młodzieży w dzielnicach oraz dla
przedstawicieli biur delegowanych do współpracy
z Młodzieżowa Radą m.st. Warszawy.
5. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
we współpracy z klientami
6. Nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego
7. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna
Społeczność dla Ekonomii Społecznej
8. Wystąpienia publiczne
RAZEM

Rodzaj (otwarte/
zamknięte)
zamknięte

Liczba
uczestników
7

1 – otwarte
3 – zamknięte
zamknięte

39

zamknięte

36

zamknięte

10

zamknięte
zamknięte

8
21

otwarte

9
160

30

W szkoleniach otwartych wzięło udział łącznie 17 osób, w szkoleniach zamkniętych 143.
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 2017 r. utrzymano 85% próg zadowolenia uczestników stanowiący cel w szkoleniach otwartych.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2017 roku
Sprzedaż publikacji
W 2017 roku Szkoła Przedsiębiorczości FISE sprzedała w sumie 634 egzemplarzy książek:
>

„Spadochron” materiały szkoleniowe – 568 egzemplarzy

>

Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest twój spadochron? – 66 egzemplarzy.

Ocena działalności
W 2017 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.
W 2017 r. działalność gospodarcza zanotowała zysk na poziomie 34 454,31 zł.
Budżet
Przychody uzyskane w 2017 roku w ramach działalności gospodarczej to: 186 361,40 zł,
koszty: 151 907,09 zł.
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