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1. Wprowadzenie  

 

Rok 2019 – 29. rok działalności – przyniósł FISE stabilizację, rozwój i wzmocnienie. Mimo zakończenia trzech 

dużych projektów - ze znaczącym budżetem, zdołaliśmy pozyskać środki na realizację naszych głównych celów, 

doskonaliliśmy narzędzia, pogłębialiśmy wiedzę i rozwijaliśmy kompetencje zespołu. Poszerzaliśmy także kręgi 

odziaływania, pozyskiwaliśmy partnerów i sojuszników, wymienialiśmy doświadczenie i wzmacnialiśmy markę 

FISE. Staliśmy się jeszcze silniejsi siłą naszego zespołu, naszych sprzymierzeńców, partnerów i przyjaciół. W 2019 

roku do Rady FISE został przyjęty Artur Nowak-Gocławski.  

      

2. Sprawozdanie z realizacji działań statutowych 

 

Prezentujemy sprawozdanie z realizacji działań statutowych Fundacji odnosząc się do trzech celów strategicznych 

określonych w Strategii FISE 2018-2024. Odnosimy się także do innych ważnych naszym zdaniem dokumentów 
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strategicznych, którymi czujemy się związani misją i wartościami – są to m.in. dokumenty branżowe, 

samorządowe, oraz standardy i cele wypracowane przez społeczność międzynarodową. 

 

#1 

W pierwszej sekcji sprawozdania z działań statutowych prezentujemy projekty, których realizacja wpisuje się w 

pierwszy cel strategiczny FISE czyli zwiększenie dostępu do zatrudnienia osobom oddalonym od rynku pracy. 

Uważamy, że prowadząc te działania, zarówno w skali lokalnej (w Warszawie i okolicach), jak i ogólnopolskiej, 

wspieramy realizację istotnych celów strategicznych wyznaczonych przez samorząd Warszawy oraz społeczność 

międzynarodową. Konkretnie, prowadząc działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Rozwój ekosystemu 

ekonomii społecznej w m.st. Warszawa, Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka 

Kuronia czy Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB przyczyniliśmy się do realizacji celów Strategii 

Warszawa 2030: 

- 2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu (cel operacyjny 2.4.), 

- 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał (cel operacyjny 4.1.), 

- 4.2 Generujemy innowacje (cel operacyjny 4.2.). 

Prowadząc wymienione wyżej działania pamiętamy wciąż o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zwłaszcza z 

naszą działalnością wpisujemy się w Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju ONZ (http://www.un.org.pl/): wzrost 

gospodarczy i godna praca.  

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest projektem wieloletnim, którego głównym celem jest tworzenie 

miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz przyjaznych warunków do rozwoju tego sektora w kraju. Kadra 

projektu to osoby doświadczone z wieloletnim stażem pracy - Julia Koczanowicz-Chondzyńska - animatorka i 

doradczyni kluczowa, Marta Ciszewska - doradczyni kluczowa, Edyta Obłąkowska-Woźniak - kierownik OWES, 

Artur Turowski - animator, Katarzyna Jankowska - doradczyni ds. rozliczania wsparcia finansowego, Monika 

Trzcińska – prawniczka i doradczyni kluczowa.  

W marcu 2019 roku formalnie zakończyliśmy wydatkowanie i działania zaplanowane w projektach OWES 

rozpoczętych w 2016 roku i rozpoczęliśmy projekt w nowej perspektywie do 2022 roku. Początek nowego 

projektu finansującego nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to wiele pracy formalnej związanej z audytem 

i uzyskaniem akredytacji do prowadzenia OWES oraz planowanie działań merytorycznych wynikających z celów 

projektu i funkcjonowania OWES. 

W ramach OWES w 2019 wspieraliśmy: 

1. osoby oddalone od rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poszukujące swego 

miejsca na rynku pracy, 

2. organizacje, podmioty ekonomii społecznej planujące uruchomienie działalności gospodarczej, 

przedsiębiorstwa społeczne chcące się rozwijać i profesjonalizować swą działalność m.in. w obszarze 

współpracy z samorządem i biznesem, 

3. sektor samorządowy - prowadząc działalność na rzecz umacniania współpracy JST (UP, OPS, starostwa, 

gminy) z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi. 

W 2019 roku działania OWES skupione były na obszarach takich jak: tworzenie nowych miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem, uruchamianie działalności gospodarczej w podmiotach ekonomii społecznej i 

edukowanie środowisk potencjalnie zainteresowanych uruchomieniem działalności w obszarze ekonomii 
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społecznej i/lub ekonomizowaniem działalności z m.st. Warszawy i powiatów: nowodworskiego, grodziskiego i 

otwockiego. 

Jako działanie stałe, również w 2019 prowadziliśmy diagnozę 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.  

Prowadziliśmy cykliczne spotkania mające na celu rozwijanie kontaktów i łączenie środowisk przedsiębiorstw 

społecznych z biznesem. Odbyły się 2 spotkania Biznes Mikser, które stały się już rozpoznawalne i lubiane. Młodzi 

przedsiębiorcy mieli szansę uczestniczyć w szkoleniu z tworzenia prezentacji oraz uzyskać informację zwrotną na 

temat swoich pomysłów od osób ze środowiska biznesu (organizując Biznes Mikser na stałe współpracujemy z 

Koalicją Liderzy Pro Bono). Kontynuowaliśmy i umacnialiśmy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, 

w szczególności  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. 

W 2019 roku odbyły się spotkania mające na celu sprawdzanie funkcjonowania OWES:  wizyta monitorująca, 

audyt OWES. Spotkania te organizowane i inicjowane były przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wynik każdego z nich był pozytywny. 

W projekcie napotkaliśmy problem z tworzeniem miejsc pracy bezdotacyjnych. Tworzenie specyficznego 

podmiotu, jakim jest przedsiębiorstwo społeczne oraz zatrudnianie w nim osób z grup 

defaworyzowanych (specyficzne deficyty i potrzeby) jest obarczone dużą odpowiedzialnością. Podmioty 

te/osoby te rzadko decydują się na dodatkowe zatrudnianie osób bez skorzystania z dotacji. 

Obserwujemy również trudności niektórych grup w przygotowaniu biznesplanu, a na dalszym etapie w 

decyzyjności - podejmowaniu konkretnych działań zmierzających do uruchomienia działalności 

gospodarczej oraz niekiedy problemy interpersonalne w grupach uniemożliwiające dalszą pracę. 

 

 

Od czerwca 2019 roku dzięki projektowi „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m.st. Warszawa” 

finansowanemu przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej mogliśmy prowadzić szereg działań 

wzmacniających sektor ekonomii społecznej, poszerzających i uzupełniających ofertę OWES. Zaplanowaliśmy 

szereg działań edukacyjnych, sieciujących, doradczych, eksperckich. Powołaliśmy  Turkusowy Klub Przedsiębiorstw 

Społecznych, składający się na starcie z 15 podmiotów. Dla przedsiębiorców społecznych z Warszawy, w tym 

członków Turkusowego Klubu, zorganizowaliśmy inspirujące spotkania, trzy wizyty studyjne (dwa w Polsce i jedną 

w Wielkiej Brytanii), szkolenia i warsztaty. Wszystko to, żeby wzmacniać przedsiębiorstwa społeczne i podnosić 

kompetencje osób je tworzących. Zrealizowaliśmy także szereg spotkań animacyjnych, podczas których 

prezentowaliśmy idee ekonomii społecznej. Tym sposobem zabiegaliśmy o nowych członków naszej społeczności. 

Stworzyliśmy też nowe narzędzie, które wspierało działania animacyjne – test „Być przedsiębiorcą społecznym”, 

dzięki któremu odbiorcy mogą wprowadzić się w nastrój myślenia o sobie jako o przedsiębiorcy społecznym. Test 

był promowany podczas spotkań animacyjnych, które zrealizowaliśmy w dużej mierze we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”. W projekt zaangażowani byli: Julia Koczanowicz-

Chondzyńska, Edyta Obłąkowska-Woźniak, Jolanta Ziętek-Varga, Aleksandra Wiśniewska, Monika Trzcińska, Marta 

Ciszewska, Agnieszka Krupa. 

 

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB w 2019 roku miał miejsce ostatni etap pracy. 

Prowadzony był on pod nazwą „Inkubator – Rafineria”. Spośród 31 przetestowanych wcześniej innowacyjnych 

rozwiązań z zakresu wspierania młodzieży w przechodzeniu z systemu edukacji na rynek pracy, do procesu 

https://test.ekonomiaspoleczna.pl/
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skalowania wybrane zostały 4 innowacje społeczne: Eko-logika, warsztaty kuchni eko-wegańskiej dla uczniów 

średnich szkół gastronomicznych - Dorota Rygiel, Tomasz Rygiel; Zawodowe Zaprzyjaźnianie – Ewa Furgał; Zmapuj 

siebie – Paulina Galanciak, Paulina Łoś oraz Agro-eko-lab - Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza "Dobrze". 

Powstały podstawowe produktowe (materiały pozwalające samodzielnie wykorzystać wybrane rozwiązania) wraz 

z pogłębionymi ścieżkami skalowania. Odbyły się spotkania konsultacyjne z praktykami i ekspertami działającymi 

w obszarze poszczególnych innowacji. Pracownicy Inkubatora pracowali nad możliwościami dotarcia do 

kluczowych aktorów – instytucji i organizacji, które gotowe były wdrożyć wybrane innowacje. Miały miejsce liczne 

spotkania i rozmowy z przedstawicielami zidentyfikowanymi jako użytkownicy innowacji. W efekcie działań 

zostały podpisane trzy Deklaracje kluczowych aktorów zmiany społecznej, czyli rodzaj listów intencyjnych 

podtrzymujących ich wolę do wprowadzenia innowacji w życie. W realizację działań projektu w 2019 

zaangażowani byli: Katarzyna Binda, Piotr Drygas, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Agnieszka Krupa oraz Joanna 

Szymańska. 

Konkurs [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku trwał od połowy maja do końca 

listopada 2019 r. Do 9. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia zgłosiły się 43 przedsiębiorstwa społeczne. Ekspertki 

i eksperci społeczni i ekonomiczni zdecydowali, że do finału przeszło 13 przedsiębiorstw: Zakład Aktywności 

Zawodowej, Spółdzielnia Socjalna "Dobra Marka", Spółdzielnia Socjalna Margines, Stowarzyszenie na Rzecz 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, 

Fundacja Leżę i Pracuję, Fundacja Mamo Pracuj, Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie, 

Spółdzielnia Socjalna NA PIĄTKĘ, Fundacja Leny Grochowskiej, Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, Spółdzielnia 

Socjalna Bon Appetit, Spółdzielnia Socjalna "MULTISERVICE". 

Rada Konkursu zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:  

● Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2018 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" 

● Nagroda Pomysł na Rozwój - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS 

● Nagroda Odkrycie Roku - Fundacja Mamo Pracuj 

● Nagrodę Publiczności głosami internautów i internautek otrzymała Fundacja Leny Grochowskiej 

zdobywając 753 głosy na 5625 głosujących. 

Gala wręczenia nagród odbyła się 14 listopada 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. 

Partnerami 9. edycji Konkursu byli: Orange Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, TISE – 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, PwC Polska, ANG Spółdzielnia, Związek Lustracyjny Spółdzielni 

Pracy. 9. edycję Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia koordynował Krzysztof Alcer. 

      

FISE w ramach sieci Diesis i REVES angażowała się w działania o charakterze międzynarodowym. Obie z siedzibami 

w Brukseli, zrzeszają samorządy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i przedsiębiorstwa społeczne. 

Działają na styku polityki i praktyki, poszukując skutecznych rozwiązań, dobrych praktyk, prowadząc badania. 

W 2019 jako organizacja stowarzyszona byliśmy zaangażowani w projekt Rights to Grow, prowadzony przez sieć 

Diesis. W ramach tego dwuletniego działania naszym zadaniem było zidentyfikowanie i opisanie dwóch studiów 

przypadku na temat demokratycznego podejścia do zarządzania zespołami w przedsiębiorstwach społecznych. W 

naszych opracowaniach ujęliśmy przykłady Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” i ANG Spółdzielni. 

W 2019 przedstawiciele FISE wzięli udział w dwóch konferencjach zorganizowanych w ramach tego projektu. W 

Brukseli i w Budvie (Czarnogóra) mieliśmy szanse zaprezentować FISE jako ekspercką, doświadczoną organizację 

oraz powiększyć sieć znajomości o wiele ciekawych kontaktów z Bałkanów. Projekt Rights to Grow zakończył się 

we wrześniu 2019, zaangażowani w jego realizację byli: Julia Koczanowicz-Chondzyńska i Łukasz Komuda. 
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W 2019 we współpracy z sieciami REVES i Diesis FISE złożyła też wnioski do Komisji Europejskiej o granty na 

działania badawczo-sieciujące w tematyce ekonomii społecznej widzianej z różnych pespektyw. Wysiłki przyniosły 

efekt w postaci dwóch nowych projektów międzynarodowych, które rozpoczęły się w 2020 roku. 

  

Działalność statutowa FISE to nie tylko projekty związane stricte z rynkiem pracy. Staramy się działać 

wielowymiarowo, łączymy doświadczenie z nowymi pomysłami. Obserwujemy nasze otoczenie i staramy się 

odpowiadać na jego potrzeby wykorzystując posiadaną wiedzę i zasoby. Z wymienionymi poniżej projektami 

wpisaliśmy się w kolejne cele Strategii Warszawa 2030: 

- 1.1 Dbamy o siebie nawzajem 

- 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście 

- 4.3 Przyciągamy talenty i liderów 

Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców - realizacja działań projektu rozpoczęła się w grudniu 2018 roku. 

Projekt wykorzystuje i łączy mocne strony i zasoby FISE: praktyki Inkubatora Transfer Hub, doświadczenia i zasób 

OWES oraz kompetencje międzykulturowe osób z zespołu FISE. 

W ramach działania projektu w 2019 roku pomogliśmy ponad 200 cudzoziemcom, którzy starali się wejść na 

warszawski rynek pracy. Nasz Punkt w 2019 roku działał przez 1500 godzin udzielając blisko 700 porad. W 

projekcie poza poradami oferowaliśmy także kursy, szkolenia, warsztaty oraz staże. Działania w Punkcie Informacji 

Zawodowej będziemy prowadzili do końca listopada 2021 roku. W prace Punktu Informacji Zawodowej dla 

cudzoziemców zaangażowane były: Iwona Cichowicz, Oksana Denysyuk, Julia Koczanowicz-Chondzyńska i 

Agnieszka Krupa. 

Akademia Liderów 60+ II edycja to projekt realizowany w ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom  na 

lata 2013-2020. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej osób po 60 r. ż. W ramach projektu 

wsparliśmy lokalnych liderów wśród seniorów poprzez organizację szkoleń z zakresu planowania, organizacji i 

przeprowadzania projektów społecznych oraz sfinansowaliśmy wybrane inicjatywy seniorskie. W 2019 roku – w 

ostatnim roku realizacji zadania – edukowaliśmy, angażowaliśmy i towarzyszyliśmy 25 seniorkom i seniorom, 

którzy otrzymawszy od nas mini-granty realizowali swoje lokalne projekty na rzecz innych seniorów i seniorek. 

Łącznie we wszystkie projekty realizowane w ramach Akademii Liderów 60+ zaktywizowało się blisko 400 osób w 

wieku powyżej 65 r.ż. W realizację działań tego projektu zaangażowane były: Pamela Leończyk, Joanna Tomala i 

Agnieszka Krupa. 

      

Od grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy nowy projekt realizowany w ramach zadania zleconego przez m.st. 

Warszawa pozwalający nam kontynuować administrowanie Warsztatem Warszawskim – Miejscem Aktywności 

Lokalnej przy Placu Konstytucji 4. Projekt, poza udostępnianiem przestrzeni Warsztatu na działania lokalne, polega 

na prowadzeniu Info Punktu dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, angażowaniu organizacji pozarządowych w 

działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców korzystających z Warsztatu oraz prowadzeniu miejskiego serwisu 

„Warszawa lokalnie”.  Dzięki Warsztatowi Warszawskiego mogliśmy stwarzać przestrzeń na rzecz aktywności 

lokalnej, działalności społeczne, edukacyjnej i kulturalnej. W Warsztacie prowadziliśmy także Punkt Informacji 

Zawodowej dla Cudzoziemców. W realizację działań w ramach projektu Warszawa Lokalnie zaangażowane były: 

Iwona Cichowicz, Oksana Denysyuk, Elżbieta Hołoweńko, Agnieszka Krupa, Ewa Krekora-Borkowska, Jolanta 

Pacewicz, Karina Rudzka i Krzysztof Alcer. 
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W 2019 zrealizowaliśmy także nieduży projekt „Wizyta studyjna dla aktywistów z Rosji, Białorusi, Ukrainy” 

sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Borussia. Jak wskazuje tytuł projektu 

– działanie polegało na przygotowaniu i realizacji edukacyjno-szkoleniowej wizyty studyjnej dla młodych 

działaczek i działaczy z Rosji, Białorusi i Ukrainy. W trakcie 5-dniowej wizyty, grupa 14 młodych ludzi zapoznała się 

z działaniami polskich firm społecznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (Młodzieżowy Strajk 

Klimatyczny) i mediów niezależnych (Krytyka Polityczna, OKO press). Celem projektu było zbudowanie sieci 

młodych aktywistów i aktywiztek w wymienionych państw oraz wyposażenie ich w wiedzę i inspiracje co do tego 

co i jak mogą realizować w swoich krajach na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Projekt, a zwłaszcza 

jego program, był bardzo dobrze oceniony przez osoby uczestniczące. W jego realizację zaangażowani byli: Julia 

Koczanowicz-Chondzyńska, Agnieszka Krupa, Andrzej Mikołajewski. 

 

#2      

Drugi cel strategiczny, a więc zwiększenie niezależności Fundacji od środków publicznych realizowaliśmy 

prowadząc działalność Szkoły Przedsiębiorczości oraz testując sprzedaż usług księgowych dla podmiotów 

ekonomii społecznej. Wnioski i decyzje dotyczące rozwoju działalności gospodarczej planujemy podjąć w 2020 

roku. 

 

#3 

Trzeci cel strategiczny FISE na lata 2018-2024 to wzrost spójności, poziomu merytorycznego i organizacyjnego 

Zespołu Fundacji. W 2019 roku zespół FISE korzystał z wielu okazji do podnoszenia kompetencji i rozwoju 

zawodowego. Osoby z zespołu FISE uczestniczyły w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień 

związanych z ekonomią społeczną i przedsiębiorczością, kształcąc umiejętności trenerskie, komunikacyjne oraz 

językowe. 

W sierpniu i wrześniu sześć osób z Zespołu pełniło rolę ekspertów w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo 

Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.  

Zarząd FISE podejmował także działania na rzecz integracji Zespołu. We wrześniu Zespół uczestniczył w 

dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu integracyjno-warsztatowym, na którym planowaliśmy działania związane z 

30-leciem FISE w 2020 roku. W grudniu, w przedsiębiorstwie społecznym „Pożyteczni” zorganizowane zostało dla 

Zespołu FISE spotkanie gwiazdkowe. 

      

3. Kondycja FISE 

      

W 2019 roku FISE prowadziła działania w ramach następujących projektów:  

 

tytuł projektu 
źródło 
dofinansowania 

rola FISE 
ew. Partnerzy/ Lider 

okres 
realizacji 

budżet FISE  
w 2019 r. 

WOWES 
 

RPO WM (EFS) 
 

Lider 
Partnerzy: Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego, 
Stowarzyszenie BORIS 
 

1.03.2019-
28.02.2022 
 

775 735,85 zł 
 

Ośrodek Wsparcia RPO WM (EFS) Lider 1.03.2016 - 391 781,91 zł 
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Ekonomii Społecznej w 
subregionach m.st. 
Warszawa i warszawsko-
wschodnim 
 

 Partnerzy: Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego, 
Stowarzyszenie BORIS 
 

28.02.2019 
 

 

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w 
subregionie warszawsko-
zachodnim 
 

RPO WM (EFS) 
 

Partner 
Lider: Stowarzyszenie BORIS 
 

1.04.2016 - 
31.03.2019 
 

 35 958,32 zł 
 

TransferHUB – inkubacja 
innowacji społecznych 
 

PO WER (EFS) 
 

Lider 
Partnerzy: Fundacja 
STOCZNIA, PwC Polska 
 

1.06.2016 - 
31.05.2019 
 

175 791,60 zł 
 

Rozwój ekosystemu 
ekonomii społecznej w 
m.st. Warszawa 
 

MCPS (budżet 
Województwa 
Mazowieckiego) 
 

Lider 
 

1.06.2019-
31.12.2021 
 

737 011 zł 
 

Warsztat Warszawski 
 

m.st. Warszawa 
 

Lider 
 

10.12.2018 
- 
31.12.2020 
 

200 000 zł 
 

Konkurs na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku im J. 
Kuronia 
 

Partnerzy 
Konkursu [eS] 
 

Lider 
 

działanie 
ciągłe 
 

100 000 zł 
 

Akademia Liderów 60+ II 
edycja 
 

m.st. Warszawa 
 

Lider 
 

1.10.2018 - 
31.12.2019 
 

140 000 zł  
 

Punkt Informacji 
Zawodowej dla 
Cudzoziemców 
 

m.st. Warszawa 
 

Lider 
 

1.12.2018 - 
30.11.2021 
 

141 500 zł 
 

Wizyta studyjna dla 
aktywistów z Rosji, 
Białorusi, Ukrainy 

PAFW Lider 
01.04.-
30.06.2019 

48 340 zł 

Rights to Grow 
 

Komisja 
Europejska 
 

Partner 
Lider: Diesis 
 

1.11.2017 - 
30.06.2019 
 

7 456,76 zł  
 

 

Szczegóły dotyczące wyników i osiągnięć w poszczególnych projektach zostały ujęte w części 5. Fiszki projektów. 

      

W 2019 roku Zespół FISE opracował 8 wniosków o granty do rozmaitych instytucji. Trzy z nich otrzymały 

pozytywne oceny i zostały skierowane do realizacji. Są to (częściowo już wymienione wyżej):  

1. Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m.st. Warszawa 

2. Wizyta studyjna dla aktywistów z Rosji, Białorusi, Ukrainy 

3. TransferHUB - inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia 

      

Pięć złożonych wniosków zostało odrzuconych: 
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tytuł projektu źródło dofinansowania uwagi 

Programdoradczo–

szkoleniowy#Academy_Smolna#20

19#Academy_Smolna#2019 

m.st. Warszawa zbyt duża konkurencja 

Ekonomia społeczna z klasą 

(partnerstwo z Fundacją Centrum 

Edukacji Obywatelskiej 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

zbyt duża konkurencja 

IN.VAL.YOU Erasmus+ Brak informacji od Lidera (REVES) 

nt przyczyn odrzucenia wniosku 

Pathways to SEE – Social Economy 

Enterprises as possible pathways 

for improving working conditions 

and social protection of self-

employed workers 

Komisja Europejska Brak informacji od Lidera (Diesis) nt 

przyczyn odrzucenia wniosku 

Reducing youth unemployment: 

setting up co-operatives to 

enhance working opportunities in 

the EU 

Komisja Europejska Brak informacji od Lidera (REVES) 

nt przyczyn odrzucenia wniosku 

 

 

W 2019 roku rozwijaliśmy portal Rynekpracy.org, WarszawaLokalnie.waw.pl oraz pracowaliśmy nad 

uruchomieniem portalu Ekonomiaspoleczna.pl.  

Na stronie Rynekpracy.org ukazało się w całym 2019 roku 11 tekstów dłuższych i 2 tzw. fiszki (krótkie teksty 

analityczne). Na fanpage’u na facebook.com/Rynekpracy.org zaś 80 postów. 

4. Zespół i sprawy organizacyjne 

 

W 2019 roku Zespół FISE – mimo kończenia i rozpoczynania projektów – pracował w dość stabilnym składzie. W 

grudniu 2019 r. w Fundacji zatrudnionych na umowy o pracę było 16 osób, a suma zaangażowania sumowała się 

do wymiaru 12 pełnych etatów. W 2019 roku podpisaliśmy ponad 200 umów cywilno-prawnych. 

 

Praca Zespołu FISE zorganizowana była w dwóch biurach: w siedzibie FISE przy pl. Konstytucji 5/14 oraz w 

Warsztacie Warszawskim przy pl. Konstytucji 4.  

 

W 2019 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 oraz Watch it! Program partnerstwa międzysektorowego na rzecz zwiększenia 

wykorzystania gwarantowanego czasu antenowego przez OPP w mediach publicznych. Nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 
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5. Fiszki projektów  

#1 

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

Lata realizacji projektu: marzec 2016-luty 2019 

Budżet FISE w 2019: 391 782 zł 

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 

Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: nowodworski, otwocki, m. st. Warszawa 

Zrealizowane działania: 

➔ utworzyliśmy 12 miejsc pracy w działających i nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych (w tym 

1 - Nasielszczanie w proj. OWES Wwa i w sch) 

➔ 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęliśmy wsparciem merytorycznym i/lub 

finansowym (w tym 3 w proj OWES Wwa i wsch) 

➔ 7 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej (w tym 1 w 

ramach OWES w subr warsz-wsch) 

➔ 6  lokalnych środowisk przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii 

społecznej (w tym 3 w ramach OWES Wwa i wsch) 

➔ przyznaliśmy 4 dotacje na utworzenie 10 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, średnia kwota dotacji na jedno miejsce pracy wynosiła 16 700 zł (w tym 1 w ramach OWES 

Wwa i wsch) 

➔ animowaliśmy współpracę 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 

➔ prowadziliśmy bieżący monitoring działalności spółdzielni socjalnych w zakresie poprawności 

wykorzystania udzielonych im środków publicznych 

www: www.owes.warszawa.pl  

 

#2 

Tytuł projektu: Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Lata realizacji projektu: marzec 2019-luty 2021 

Budżet FISE w 2019: 775 735 zł 

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 

Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: nowodworski, otwocki, m. st. Warszawa 

Zrealizowane działania: 

➔ utworzyliśmy 11 miejsc pracy w działających i nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych 

➔ 21 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęliśmy wsparciem merytorycznym i/lub 

finansowym 

➔ 6 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

➔ 3  lokalne środowiska przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii 

społecznej 

http://www.owes.warszawa.pl/
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➔ zorganizowaliśmy 2 spotkania Biznes Mikser 

➔ przyznaliśmy 3 dotacje na utworzenie 9 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, średnia kwota dotacji na jedno miejsce pracy wynosiła 16 700 zł 

➔ animowaliśmy współpracę 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 

➔ prowadziliśmy bieżący monitoring działalności spółdzielni socjalnych w zakresie poprawności 

wykorzystania udzielonych im środków publicznych 

www: www.wowes.waw.pl 

 

#3    

Tytuł projektu: Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB   

Lata realizacji projektu: czerwiec 2016 – maj 2019 

Budżet FISE w 2019: 175 791 zł 

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  

Partnerzy: PwC Polska i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” 

Zrealizowane działania:  

➔ powołaliśmy komisję, która wybrała 4 z 31 mikro innowacji społecznych przetestowanych w Inkubatorze 

do skalowania;  

➔ przygotowaliśmy ostateczne wersje produktowych innowacji społecznych wybranych do wstępnego 

skalowania;  

➔ opracowaliśmy ekspertyzy pogłębiające wiedzę o zastosowaniu innowacji i ścieżkach skalowania;  

➔ zamieściliśmy na stronie internetowej projektu opisy wszystkich 31 przetestowanych innowacji 

społecznych oraz materiałów i produktów dedykowanych 4 innowacjom wstępnie wyskalowanym w 

ramach działań Inkubatora. 

www: www.transferhub.pl  

            

#4 

Tytuł projektu: Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m.st. Warszawa 

Lata realizacji projektu: czerwiec 2019 – grudzień 2021 

Budżet FISE w 2019: 737 011 zł 

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  

Zrealizowane działania:  

➔ 16 spotkań dotyczących ekonomii społecznej;  

➔ utworzono Klub Przedsiębiorstw Społecznych pod nazwą „Turkusowy Klub” zrzeszający 15 podmiotów – 

powstała strona internetowa Klubu, strona na facebooku (www.facebook.com/turkusowyklub) oraz 

odbyło się 7 spotkań Klubu; 

➔ 242,5 godziny doradztwa specjalistycznego (51 spotkań doradczych); 

➔ 225 godzin szkoleń specjalistycznych; 

➔ 3 wizyty studyjne (Londyn, Śląsk, Wielkopolska);  

➔ powstało blisko 30 tekstów specjalistycznych oraz materiały wideo dotyczące ekonomii społecznej; 

➔ opracowano test kompetencji zawodowych (www.test.ekonomiaspoleczna.pl); 

➔ zorganizowano 17 szkoleń dla kadry projektu. 

http://www.owes.warszawa.pl/
http://www.transferhub.pl/
http://www.facebook.com/turkusowyklub
http://www.test.ekonomiaspoleczna.pl/
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www: www.turkusowyklub.pl  

 

#5 

Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim 

Lata realizacji projektu: kwiecień 2016-marzec 2019 

Lider projektu: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 

Budżet FISE w 2019: 35 958 zł 

Powiaty objęte wsparciem FISE w ramach projektu: grodziski, piaseczyński, sochaczewski 

Zrealizowane działania: 

➔ 6 utworzonych miejsc pracy w działających i nowoutworzonych  przedsiębiorstwach społecznych 

➔ 2 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęliśmy wsparciem merytorycznym i/lub 

finansowym 

➔ 2 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

www: www.wowes.waw.pl   

 

#6 

Tytuł projektu: Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J. Kuronia 

Lata realizacji projektu: od 2011 

Budżet FISE w 2019: 100 000 zł 

Zrealizowane działania:  

➔ pozyskaliśmy partnerów, którzy zapewnili środki finansowe na realizację Konkursu; 

➔ uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej i formularz zgłoszeniowy, 

➔ prowadziliśmy bieżącą współpracę z zespołem ekspertek i ekspertów oceniających zgłoszone do Konkursu 

przedsiębiorstwa, 

➔ zorganizowaliśmy posiedzenie Rady Konkursu wyłaniającej zwycięzców Konkursu, 

➔ przeprowadziliśmy głosowanie publiczności i zbiórkę na nagrodę publiczności, 

➔ zorganizowaliśmy uroczystą galę Konkursu [eS] w Warszawie 14 listopada 2019 r. 

www: www.konkurs-es.pl  

 

 #7 

Tytuł projektu: Akademia Liderów 60+ II edycja  

Lata realizacji projektu: październik 2018 - grudzień 2019 

Budżet FISE w 2019: 140 000 zł 

Zrealizowane działania: 

➔ wzmocniliśmy aktywności liderów w wieku 60+ działających na rzecz społeczności lokalnych, w 

szczególności na rzecz seniorów poprzez dofinansowanie mikro-grantami 17 projektów prowadzonych 

indywidualnie lub zespołowo przez uczestników programu  

➔ rozwialiśmy wolontariat osób w wieku 60+, czego rezultatem była włączenie w działanie ok 360 osób 

➔ wspieraliśmy realizację 17 projektów senioralnych 

➔ Akademię Liderów 60+ II edycję ukończyło 25 osób 

www: https://fise.org.pl/programy/akademia-liderow-60-ii-edycja/ 

      

 

http://www.turkusowyklub.pl/
http://www.wowes.waw.pl/
http://www.konkurs-es.pl/
https://fise.org.pl/programy/akademia-liderow-60-ii-edycja/
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#8 

Tytuł projektu: Warsztat Warszawski 

Lata realizacji projektu: grudzień 2018 - grudzień 2020 

Budżet FISE w 2019: 200 000 zł 

Zrealizowane działania:  

➔ stworzenie i prowadzenie nowej wersji strony warszawskiego serwisu internetowego 

www.warszawalokalnie.waw.pl 

➔ stworzenie nowej wersji strony internetowej Warsztatu Warszawskiego 

➔ uruchomienie internetowego systemu rezerwacji sal i przestrzeni 

➔ nawiązanie  partnerstw z 12 organizacjami 

➔ organizacja i współorganizacja ponad 25 spotkań otwartych dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy 

➔ udział w sześciu wydarzeniach miejskich, na których promowaliśmy warszawskie Miejsca Aktywności 

Lokalnej 

www: www.warsztatwarszawski.waw.pl 

 

#9 

Tytuł projektu: Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców 

Lata realizacji projektu: grudzień 2018 - listopad 2021 

Budżet FISE w 2019: 141 500 zł 

Lider projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  

Partnerzy: Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne, Fundacja Polska Gościnność, Inicjatywa Chlebem i Solą 

Zrealizowane działania:  

➔ 1476 godzin aktywności Punktu Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców 

➔ 5 warsztatów dla migrantek i migrantów przygotowujących do pracy 

➔ 179 konsultacji indywidualnych 

➔ 656 porad 

➔ kursy zawodowe dla 4 osób 

➔ staże dla 3 osób 

www: https://www.facebook.com/PunktIZdC/  

      

#10 

Tytuł projektu: Rights to Grow 

Lata realizacji projektu: listopad 2017 - czerwiec 2019 

Budżet FISE w 2019: 7 456 zł 

Lider projektu:  Diesis 

Partnerzy: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, CECOP CICOPA Europe, ENSIE European Network of 

Social Integration Enterprises, Social Enterprise UK, ACT GRUPA, AVISE, Grupo Cooperativo CGM, RISE Reteaua 

Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie a Activitate Economica, LegaCoopSociale Associazione Nazionale 

Cooperative Sociali, COCETA, Syndicat European Trade Union, Social Economy Europe 

Zrealizowane działania:  

➔ opracowaliśmy dwa raporty zawierające studia przypadków partycypacyjnego zarządzania w 

przedsiębiorstwach społecznych 

www: http://r2g.diesis.coop/  

http://www.warszawalokalnie.waw.pl/
http://www.warsztatwarszawski.waw.pl/
https://www.facebook.com/PunktIZdC/
http://r2g.diesis.coop/
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#11 

Tytuł projektu: Wizyta studyjna dla aktywistów z Rosji, Białorusi, Ukrainy 

Lata realizacji projektu: kwiecień-czerwiec 2019  

Budżet FISE w 2019: 48 340 zł 

Zrealizowane działania:  

➔ opracowaliśmy i zrealizowaliśmy program 5-dniowego intensywnego kursu dla 14 młodych aktywistów i 

aktywistek 

 

 

 

6. Działalność gospodarcza 

      

Działalność gospodarcza FISE w 2019 roku oparta była o sprzedaż szkoleń w ramach Szkoły Przedsiębiorczości, 

która funkcjonuje od 4 maja 1994 r. i jest zarejestrowana w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, 

prowadzonej przez powiat warszawski, pod numerem 212 K. 

Przedmiot przeważającej części działalności gospodarczej w 2019 roku stanowiły usługi szkoleniowe mieszczące 

się w ramach wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: PKD – 85,59,B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowane. Pracami Szkoły Przedsiębiorczości koordynowała Aleksandra Wiśniewska. 

  

Kierunek działań Szkoły Przedsiębiorczości to przede wszystkim 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. Również niezmiennie 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. 

Podczas całego roku w szkoleniach Trenerów Programu Spadochron uczestniczyło 14 osób. Wszystkie w szkoleniu 

otwartym.  

W maju i w czerwcu zrealizowaliśmy szkolenie dla doradców zawodowych współpracujących z Urzędem Pracy w 

Opolu. Celem szkolenia było nabycie wiedzy z zakresu metodologii pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w 

procesie zmian oraz rozwój umiejętności doradczych. Szkolenie trwało trzy dni i uczestniczyło w nim udział 15 

osób. 

W połowie roku szkoliliśmy pracowników bibliotek na Bemowie z zarzadzania zespołem.  

Zorganizowaliśmy także szkolenie otwarte z Metody Hiszpańskiej,  w którym udział wzięli przede wszystkim 

pracownicy Warszawskich Urzędów Pracy.  

Pod koniec roku zorganizowaliśmy cykl szkoleń i wizyt studyjnych dla OPS Milanówek. Podczas czterech dni 

uczestnicy dowiedzieli się co to jest i jak funkcjonują podmioty ekonomii społecznej oraz  byliśmy na wizytach 

studyjnych w Czerwonym Rowerze i Cafe PoWoli. 

Szkolenia otwarte organizowaliśmy w Kawiarni Pożyteczna, która w ubiegłych latach była wspierana przez nasz 

OWES. Podczas szkoleń zamkniętych, korzystaliśmy z cateringu spółdzielni „Kto rano wstaje”, która działa przy 

Caritasie. 

Pod koniec lipca 2019 r. zamknęliśmy projekt z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Warszawa, który 

trwał od 2017 roku i dotyczył opracowania modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i 

organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań 

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczeniu jego skutków. 
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W wyniku tych prac powstało narzędzie online, które zbiera informacje o instytucjach i podmiotach udzielających 

wsparcia osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem oraz o projektach aktywizacyjnych. Pozwala w 

prosty sposób wyszukać adekwatnej do potrzeb klienta oferty pomocy. Portal działa na stronie: 

https://aktywizacja.um.warszawa.pl/ 

 

W 2019 roku zaczęliśmy współpracę z firmą Orange. Wspólne działania trwały przez cały 2019 rok. W ramach 

umowy powstały cztery wywiady z ekspertami z zakresu zagadnień rynku pracy oraz wspólnie zorganizowaliśmy 

wydarzenie Miasteczko Myśli na temat współpracy na rynku pracy. 

 

W ciągu całego roku wysłaliśmy 6 newsletterów, każdy do ponad 1900 odbiorców. Na bieżąco o ofercie Szkoły 

Przedsiębiorczości informowaliśmy na fejsbukowym profilu FISE. 

Zarząd FISE zdecydował o przetestowaniu – w ramach działalności gospodarczej – sprzedaży usług księgowych dla 

przedsiębiorstw społecznych. Ze względu na ograniczenia formalno-prawne ta forma działalności nie będzie 

jednak przez FISE rozwijana. 

 

W 2019 roku przychody z działalności gospodarczej wyniosły 135 tys. a zysk 7 tys. zł. 

 

W 2019 roku w ramach działalności szkoleniowej Szkoły Przedsiębiorczości FISE zorganizowaliśmy następujące 

szkolenia i kursy: 

 

 

L.P. Nazwa szkolenia/kursu Rodzaj (otwarte 

/ zamknięte) 

Liczba 

uczestników 

1. Gotowość do zmian otwarte 15 

2. Szkolenie trenerów programu SPADOCHRON 

(2 szkolenia) 

otwarte 14 

3. Zarządzanie zespołem Szkolenie  

zamknięte 

8 

4. Metoda Hiszpańska Szkolenie 

otwarte 

8 

5. Warsztaty z ekonomii społecznej  Szkolenie 

zamknięte 

14 

Razem: 59 

  


