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Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu Raport podsumowujący kolejny rok działalności Fundacji Fundusz Współpracy.
Dokument ten prezentuje nasze dokonania, podsumowuje efektywność zarządzania powierzonymi nam środkami,  
a także zarysowuje kierunek w jakim Fundacja będzie zmierzać w najbliższych latach. 

Rok 2012 był czasem pełnym wyzwań związanych zarówno z bieżącym funkcjonowaniem Fundacji, jak i z przyjętym planem 
restrukturyzacji i usprawniania jej działalności. Był to również czas wielu sukcesów w prowadzonych przez FFW projektach. 

Jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji była współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).  
W minionym roku rozszerzyła się ona o Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), a także o współpracę z Władzą Wdrażającą 
Programy Europejskie (WWPE), gdzie również wspieramy realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dla Fundacji było to wyzwanie zarówno merytoryczne jak i organizacyjne. Z jednej strony konieczne było zasilenie zespołu 
nowymi, kompetentnymi pracownikami, z drugiej przekazane nam zadania dotyczyły w znacznej mierze nowego typu instytucji 
– samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców. Naszym głównym celem w tym przypadku, który udało się osiągnąć, było 
dopilnowanie, aby jakość i tempo prac pozostały na co najmniej takim poziomie, jak przy zadaniach realizowanych wprost  
na rzecz NCBR.

W 2012 roku położyliśmy szczególny nacisk na rozwój obszaru naszej działalności, w którym mamy już duże doświadczenie, 
a który nadal w Polsce wymaga znaczącego wsparcia, mianowicie ekonomię społeczną. Do realizowanego przez nas projektu 
systemowego, skierowanego do otoczenia ekonomii społecznej doszły dwa nowe projekty, których celem jest bezpośrednia 
pomoc przedsiębiorstwom społecznym z województwa mazowieckiego. 

Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku zaliczamy również zakończony sukcesem projekt wspomagajcy przedsiębior- 
czość osób w wieku 45+. „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” spełnił swoje zadanie, dostarczając wsparcie szkoleniowo  
- doradcze oraz finansowe uczestnikom programu, którzy następnie założyli własne działalności gospodarcze. Warto dodać,  
że projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
„Dobre Praktyki EFS 2012”. 

Dodatkowo, Fundacja realizowała kolejną fazę projektu w obszarze równości. Jego najbardziej widocznym efektem jest bardzo 
popularny portal www.rownosc.info, zawierający kompendium wiedzy, dobre praktyki oraz bazę organizacji zajmujących  
się tą tematyką. 

Fundacja stale współpracuje z instytucjami i organizacjami, także o zasięgu europejskim, startując w przetargach lub realizując 
programy pomocowe m.in. Komisji Europejskiej. W 2012 kontynuowane były prace w ramach RCOP w Chorwacji, a także 
przygotowywane były nowe propozycje. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w 2012 roku obchodziliśmy 10 lecie istnienia sieci ReferNet w Europie,
której od samego początku Fundacja jest reprezentantem w Polsce.

Podsumowując rok 2012, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom,  
instytucjom współpracującym, a w szczególności ekspertom oraz wszystkim pracownikom  
za wkład, dzięki któremu Fundacja stale się rozwija. 

JACEK OSTROWSKI
Członek Zarządu

TADEUSZ KOZEK
Prezes Zarządu

IZABELLA NOWAKOWSKA
Członkini Zarządu
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Fundacja Fundusz Współpracy  

to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce
instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, 
rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych  
w ramach zagranicznych środków pomocwych. 

O NAS

N
a przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiada- 
jący wszechstronne kompetencje w zakresie 
ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej,  
a także monitoringu programów i projektów. 

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów,  
wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyska-
ła zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. 
 
Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsię-
wzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspie- 
rając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.  
 
Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji 
jest: świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, 
ewaluacyjnych wspierających administrację publiczną,  
aktywna praca systemowa w sektorze ekonomii społecz-
nej, kształcenia ustawicznego, partycypacji publicznej 
oraz problematyki równościowej.  
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Tadeusz kozek
Prezes Zarządu,
Dyrektor Biura Rozwoju Lokalnego  
i Inicjatyw Obywatelskich

tel. 22 450 98 06 
tkozek@cofund.org.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Biuro Rozwoju  
Lokalnego i Inicja- 
tyw Obywatelskich

jacek osTrowski
Członek Zarządu,
Dyrektor Biura Koordynacji  
Kształcenia Kadr (BKKK)

tel. 22 450 98 08 
jostrowski@cofund.org.pl

Biuro Koordynacji  
Kształcenia Kadr

Jednostka  
Finansująco- 
Kontraktująca
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Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

krzYszToF GrocHowski
Z-ca Dyrektora, Kierownik Działu 

Dział Wsparcia Instytucji 
Pośredniczących

Dział Programów 
Pomocowych CPF

jolanTa kalinowska
Kierowniczka Działu  

tel. 22 450 97 11
jkalinowska@cofund.org.pl

Dział Projektów 
Rozwojowych

aGnieszka luck 
Kierowniczka Działu 

tel. 22 450 97 38
aluck@cofund.org.pl

Dział Projektów 
Edukacyjnych

Zespół ds. współpracy 
międzynarodowej 

tel. 22 450 98 10 
cofund@cofund.org.pl

Zespół ds. współpracy  
międzynarowej

Zespół ds. realizacji programów  
rozwoju instytucjonalnego 

tel. 22 450 98 10 
cofund@cofund.org.pl

Jednostka Finansująco- 
Kontraktująca

Monika Baraniewska
Kierowniczka Działu 

tel. 22 450 98 96
mbaraniewska@cofund.org.pl

Dział Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

marek żyła
Dyrektor Biura 

tel. 22 450 98 27 
mzyla@cofund.org.pl

Biuro  
Administracyjno- 
Finansowe

Dział Projektu 
“Decudujmy Razem”

DaNIeL prĘDkOpOWICZ 
Kierownik Działu  

tel. 22 450 97 68 
dpredkopowicz@cofund.org.pl

aGnieszka siekiera 
Kierowniczka Działu 

Dział Inicjatyw
Obywatelskich

BoGda kisiel
Kierowniczka Działu  

tel. 22 450 98 18 
bkisiel@cofund.org.pl

izaBella nowakowska
Członkini Zarządu,
Dyrektorka Jednostki 
Finansująco-Kontraktującej

tel. 22 450 98 09
inowakowska@cofund.org.pl

tel. 22 450 99 86
kgrochowski@cofund.org.pl

tel. 22 450 99 82
asiekiera@cofund.org.pl



Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny  
i dynamiczny sposób dopasowuje swoją strukturę  
do realizowanych projektów. 

Obecnie zatrudnia blisko 80 osób, które realizują projekty  
w następujących obszarach: 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

sprawozdanie
z działalności fundacji
w 2012 roku

J  F  K
CFCU

PROGRAMY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 
(Jednostka Finansująco-Kontraktująca)

WSPARCIE ADMINISTRACJI

PARTYCYPACJA PUBLICZNA

RÓWNOŚĆ SZANS

EKONOMIA SPOŁECZNA

KSZTAŁCENIE - EDUKACJA USTAWICZNA  
- RYNEK PRACY

FUNDUSZE PARTNERSKIE 
Counterpart Funds (CPF)

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.6 

w ramach NCBR zweryfikowano 2 020 wniosków  
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 548,7 mln PLN

zweryfikowała 2 771 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych  
1 634,1 mln PLN, co stanowi 144 % planu wyznaczonego na 2012 r.

W 2012 r. Fundacja Fundusz Współpracy osiągnęła następujące rezultaty:

w ramach OPI zweryfikowano 751 wniosków  
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 85,4 mln PLN

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
i Ośrodka Przetwarzania Informacji w realizacji zadań  
Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażajcej 
Zgodnie z umową trójstronną zawartą w lipcu 2012 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Roz-
woju (NCBiR), Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja 
wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w miejscu u beneficjenta. 
Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w zaakceptowa-
nych wnioskach o płatność (wsparcie NCBR, a wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z powodzeniem realizowane jest od 2010 r. czego efektem było rozszerzenie współpracy o kolejną insty-
tucje tj. OPI, który również pełni funkcje Instytucji Wdrażającej dla Programu Innowacyjna Gospodarka 
(POIG). Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach I i II Priorytetu POIG są uczelnie wyższe, 
instytuty naukowo badawcze, a także od 2013 r., przedsiębiorstwa. Weryfikacja obywa się za pomocą  
wewnętrznego systemu informatycznego, co podnosi efektywność czasową i finansową przedsięwzięcia.

WSPARCIE ADMINISTRACJI

F
ilarem działalności Fundacji jest realizacja zadań na rzecz wsparcia administracji i instytucji 
w zakresie programowo-projektowym, w tym we wdrażaniu programów UE. W 2012 r. FFW 
kontynuowała wsparcie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podjęła współpracę 
z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, kolejnymi 

instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Innowacyjna Gospodarka.



WSPARCIE ADMINISTRACJI

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.  7

Wykres 2
Średnia wartość wydatków kwalifikowalnych,  

weryfikowanych przez FFW 
we wnioskach o płatność  

(w ujęciu rocznym)

Wykres 1
Liczba zweryfikowanych przez FFW  

wniosków o płatność  
(w ujęciu rocznym  

narastającym)

Weryfikacja wniosków objęła swoim zasięgiem 117 beneficjentów  
w 27 miastach realizujących łącznie 293 umowy. 

Łącznie do końca 2012 roku w ramach umowy trójstronnej zweryfikowano 6 308 wniosków  
o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4,04 mld PLN.

1 006

2010 2011 2012

3 537

5 557

751

NCBR

NCBR

NCBR

OPI

kw. kwal.:
566,7 mln PLN

kw. kwal.:
2 409,2 mln PLN

kw. kwal.:
4 043,3 mln PLN

6 308 
wniosków

2010 2011 2012
wyd. kw.:
566,7 mln PLN 
kw. próby:
394,9 mln PLN

wyd. kw.:
1 872,5 mln PLN 
kw. próby:
1 282,5 mln PLN

wyd. kw.:
1 634,1 mln PLN 
kw. próby:
1 450,1 mln PLN

69%69% 88%



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.8 

Zarówno w 2010 jak i w 2011 roku FFW zweryfikowała ok. 70% wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wnioskach o płatność. W kolejnym 2012 roku wartość sprawdzonych wydatków kwalifikowalnych wybranych  
do próby zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich i wyniosła prawie 90% wszystkich wydatków. 

Dodatkowo należy nadmienić, iż w 2010 r. FFW weryfikowała średnio 1 681 dokumentów w ciągu miesiąca. 
Liczba sprawdzanych miesięcznie dokumentów zwiększyła się w kolejnym roku do 4 283 (wzrost o 254%).  
W 2012r. średnio w ciągu miesiąca weryfikowano już 8 612 pozycji, co oznacza kolejny wzrost o 201%  
w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyniki weryfikacji:

Wykres 3
Liczba wniosków o płatność  
zawierających dany typ uwag 
(dane w ujęciu narastającym 
do końca 2012 r.)

„Uwagi miękkie” są to błędy we wniosku o płatność nie skutkujące uznaniem wydatku za niekwalifikowalny  
i zwrotem środków np. błędny numer faktury, błędna data zapłaty, nieprawidłowa kwota brutto i netto, braki  
w opisach dokumentów, itp. Uwagi takie zawierało 2 913 wniosków, co stanowi 46% wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to nieprawidłowości skutkujące uznaniem wydatku za niekwalifikowalny i zwrotem dofinan- 
sowania czyli błędnie wykazana (wyliczona) kwota wydatków kwalifikowalnych względem dokumentów księgo- 
wych. Uwagi takie zawierało 719 wniosków, co stanowi 11% wszystkich zweryfikowanych.

Łącznie w 6 308 wnioskach znaleziono 39 534 uwagi miękkie o wartości 361,1 mln PLN
wydatków kwalifikowalnych oraz 1 903 uwagi twarde o wartości 20,2 mln PLN wydatków
kwalifikowalnych.

43% wszystkich wniosków stanowiły te, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Dotyczyły one 2 676 wniosków.

WSPARCIE ADMINISTRACJI

2 913
uwagi miękkie

46%

719
uwagi twarde

11%

2 676
bez uwag

43%



Budżet projektu

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.  9

WSPARCIE ADMINISTRACJI

Nazwa projektu Wsparcie NCBR i OPI w realizacji zadań  
Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej 

Finansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 1.05.2010 – 31.10.2013

Wartość umowy  
w latach (2012-2013)

8 257 500,00 PLN

Budżet na 2012 rok 4 115 000 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 3 133 464,98 PLN



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.10 

odbyto szereg spotkań i szkoleń pomiędzy instytucjami w celu wypracowania
zasad współpracy i komunikacji oraz korzystania ww. narzędzia

w listopadzie – utworzono wewnętrzny system informatyczny, pełniący funkcję zarówno bazy 
danych on-line jak i narzędzia do komunikacji i tworzenia raportów z weryfikacji

W 2012 r. Fundacja Fundusz Współpracy osiągnęła następujące rezultaty:

w grudniu 2012 roku zweryfikowano 107 wniosków  
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 14,5 mln PLN

Wsparcie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie  
w realizacji zadań Instytucji Wdrażającej  

Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Fundacją 
Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność,  
co do zasady na miejscu u beneficjenta. Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne 
w przekazanych przez Instytucję Wdrażającą wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach 
Działania 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) są samorządy oraz przedsiębiorcy. Weryfikacja 
odbywa się również przy wsparciu wewnętrznego systemu informatycznego, co znacznie podnosi efektywność czasową  
i finansową przedsięwzięcia.

Wykres 1
Liczba zewryfikowanych przez FFW wniosków  
o płatność w 2012 roku dla WWPE

Mapa na stronie obok obrazuje rozmieszczenie 586 beneficjentów znajdujących się w 96 miastach, realizujących 
790 umów o dofinansowanie. Kolor niebieski oznacza beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 
8.3 POIG, kolor zielony - beneficjentów którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Działania 8.4 POIG. Kolor 
czerwony to beneficjenci, u których weryfikacja odbyła się w listopadzie i grudniu 2012 roku. W tym okresie 
weryfikacja wniosków objęła 21 beneficjentów w 20 miastach realizujących łącznie 22 umowy (dane na koniec 
2012 roku).

Wyniki weryfikacji:

Łącznie w 107 wnioskach znaleziono 258 uwag miękkich o wartości 1,7 mln PLN wydatków
kwalifikowalnych oraz 13 uwag twardych o wartości 806,8 tys. PLN wyd.kw.

WSPARCIE ADMINISTRACJI

weryfikacja  
w 2012 roku

(listopad/grudzień)

2773

107

plan
na rok 2013



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.  11

Mapa
Rozmieszczenie beneficjentów  

na terenie kraju

WSPARCIE ADMINISTRACJI

Budżet projektu

Nazwa projektu Wsparcie WWPE w realizacji zadań  
Instytucji Wdrażającej

Finansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 1.11.2012 – 15.12.2013

Wartość umowy  
w latach (2012-2013)

4 089 600,00 PLN

Budżet na 2012 rok 154 080,00 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 154 080,00 PLN

LEGENDA

586 beneficjentów  
96 miast
790 umów o dofinansowanie

Działanie 8.3 POIG

Działanie 8.4 POIG

Weryfikacja w listopadzie
i grudniu 2012 roku

www.cofund.org.pl 
szczegóły na temat działań 

na stronie Fundacji Fundusz 
Współpracy

Dział Wsparcia Instytucji 
Pośredniczących

krzYszToF GrocHowski
Kierownik Działu 

tel. 22 450 99 86 
kgrochowski@cofund.org.pl



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.12 

Decydujmy razem 
Decydujmy razem to pilotażowy, ogólnopolski projekt, realizowany od 2010 do 2014 roku w 108 gminach 
i powiatach. Projekt realizowany jest przez kilka organizacji pozarządowych wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego. Projekt wspiera proces wdrażania partycypacji publicznej, dostarczając wiedzy, 
praktycznych umiejętności oraz narzędzi budowania współpracy. Zaplanowane wieloletnie działania 
służą zwiększaniu skuteczności administracji samorządowej.

Fundacja Fundusz Współpracy organizuje bieżące prace partnerstwa, monitoruje realizację zadań, 
opracowuje sprawozdania i nadzoruje czynności ewaluacyjne. Fundacja prowadzi także przedsięwzięcia 
promocyjne, uczestniczy w pracach upowszechniających i włączających rezultaty do głównego nurtu 
polityki oraz praktyki działania instytucji i organizacji.

PARTYCYPACJA PUBLICZNA

B
ardzo istotnym obszarem działalności Fundacji Fundusz Współpracy, są projekty mające na celu 
aktywizację obywateli na wielu poziomach. Przez ponad 20 lat działalności FFW zrealizowała 
szereg programów wspierających inicjatywy, dzięki którym współpraca na linii administracja 
publiczna – przedstawiciele biznesu – organizacje pozarządowe – samorządy terytorialne była 

możliwa. Program Inicjatyw Lokalnych, finansowany z funduszu PHARE, pozwolił na stworzenie i wdro-
żenie licznych strategii rozwoju lokalnego, które pobudziły gospodarkę i spowodowały wzrost zatrud-
nienia. Program Dialog Społeczny wspierał rozwój organizacji pozarządowych, a także społeczeństwa 
obywatelskiego. Dzięki realizacji m.in. tych programów, FFW dysponuje ugruntowanym doświadczeniem 
oraz zapleczem w postaci współpracowników i ekspertów z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
kreowania i wdrażania polityk lokalnych w obszarach: zatrudnienia, aktywizacji, integracji społecznej, 
przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. 

opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji,  
stworzenie narzędzi jej oceny i monitoringu

wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej  
z wykorzystaniem animacji społecznej

Celem projektu „Decydujmy razem” jest m.in.:

upowszechnienie i promocja partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych
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W ramach projektu, każdy z partnerów ma swój zakres działań i narzędzi, poprzez które przybliża do osiągnięcia 
założonych celów. Wśród najważniejszych działań wymienić należy:

Testowanie modeli. 108 gmin i powiatów biorących udział w projekcie „Decydujmy razem” testu-
je praktycznie sprawdzone modele partycypacji publicznej, podążając dwoma ścieżkami metody- 
cznymi. Pierwsza grupa realizuje metodę Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, druga realizuje 
metodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Analiza, Diagnoza i Badania. Zespół Instytutu Spraw Publicznych (ISP) realizuje prace study-
jno-badawcze, które pozwolą stworzyć kompleksowy obraz stanu partycypacji publicznej  
w Polsce oraz dostarczą narzędzi do jej oceny i monitoringu.

a) gminy i powiaty pod lupą - ISP obserwuje funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i organi- 
zacji pozarządowych oraz dialog obywatelski. Badane są też metody podnoszenia poziomu partycypacji  
w samorządach, objętych działaniami animacyjnymi projektu; 

b) narzędzie do samodzielnego pomiaru partycypacji, które pozwoli każdej społeczności lokalnej  
na autodiagnozę i monitorowanie;

c) monitoring i analiza regulacji prawnych w prasie, instytucjach publicznych centralnych  
i samorządowych. Analizowane są także praktyki partycypacyjne, funkcjonujące w konkretnych samorzą-
dach.

Przygotowanie kadr. W ramach projektu prowadzone są działania metodyczne i edukacyjne dla przed- 
stawicieli samorządów oraz lokalnych liderów i animatorów.

a) szkolenia: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska odpowiada za szkolenia dla animatorów, doradców  
i edukatorów uczestniczących w projekcie;

b) budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów: Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL inicjuje współpracę animatorów partycypacji z doświadczonymi animatorami społecz- 
nymi spoza projektu;

c) cykliczne seminaria: Otwarte, cykliczne seminaria pt. „Teoria i praktyka animacji lokalnych 
polityk publicznych” to efekt współpracy Collegium Civitas z Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL, które powołały Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych; 

d) Akademia Lokalnej Polityki Publicznej: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przygotowała dla 
samorządów, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie bezpłatną Akademię Lokalnej Polityki Pub-
licznej.

Dobre praktyki. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zbiera przykłady skutecznej partycypacji
publicznej w Polsce i Europie, a przykłady publikuje w elektronicznej Bazie Dobrych Praktyk.

 Promocja projektu.  Fundacja Fundusz Współpracy w ramach realizowanych działań promocyjnych 
prowadzi m.in.: 

a) Portal projektu: www.decydujmyrazem.pl;
 
b) Profile na portalach społecznościowych:
− Facebook.com/DecydujmyRazem
− YouTube.com/user/DecydujmyRazemTV
− Twitter.com/DecydujmyRazem
 
c) Współpracę z mediami, zarówno lokalnymi, regionalnymi jak i branżowymi;
 
d) Zadaniem Fundacji Fundusz Współpracy jest również organizacja dwóch ogólnopolskich konfere- 
ncji (promocyjnej, zorganizowanej w 2011 roku i 14 podsumowującej zaplanowanej na rok 2014),  
wydawanie publikacji powstałych w trakcie realizacji projektu oraz produkcja i dystrybucja materia- 
łów promocyjnych.
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Główne działania i wydarzenia w 2012

W 2012 roku Fundacja Fundusz Współpracy prowadziła obsługę medialną wydarzeń projektowych.  
W ich ramach podjęto następujące działania: plan działań PR, dedykowana lista dziennikarzy do zapro- 
szenia oraz do otrzymania informacji, zaproszenia dla dziennikarzy oraz potwierdzanie obecności; 
opracowanie pakietów medialnych zawierających publikacje dot. projektu, informację prasową oraz 
sylwetki prelegentów podczas organizowanych i promowanych wydarzeń; informacje prasowe: przed 
i po wydarzeniu; obsługa medialna na miejscu; obsługa fotograficzna. 

W 2012 roku przygotowano i rozesłano do mediów 27 informacji prasowych, poświęconych wydarze-
niom oraz publikacjom w projekcie „Decydujmy Razem”. W ramach współpracy z patronami medialnymi, 
zostały przygotowane i opublikowane materiały m.in.: 

PARTYCYPACJA PUBLICZNA

Wydarzenia

W ramach działań promocyjnych uczestniczono, organizowano lub współorganizowano niżej  
wymienione wydarzenia, w ramach których promowano projekt oraz dystrybuowano publikacje.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: 

w Rzeczpospolitej,

w Gazecie Samorządu i Administracji, 

w tygodniku Przegląd, 

oraz materiały na portalu ngo.pl. 

W 2012 roku w mediach ukazało się w sumie blisko 330 unikalnych publikacji związanych z projektem, 
zawierającymi hasło „Decydujmy razem”. Informacje o projekcie zamieściły: TVP1, TVP Info, Polskie 
Radio Program 1, Gazeta Wyborcza, Dziennik „Rzeczpospolita”, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek 
Polska, Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Świętokrzyskie, Tygodnik Płocki i wiele innych.

Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim (28.05.2012), podczas którego 
przygotowano stoisko projektu z publikacjami i informowano o projekcie (udział kilkuset samorzą-
dowców z całego kraju). 

spotkanie „Zwierzę polityczne w społeczeństwie sieci” promujące rocznik naukowy „Zoon 
Politikon” (12.06.2012). Główną częścią programu, poza prezentacją projektu i publikacji był panel 
dyskusyjny z udziałem prof. Pawła Dybla, dr Justyny Homfokl, dr Mirosława Filiciaka i Macieja 
Budzicha. Panel poprowadził redaktor Edwin Bendyk. W spotkaniu udział wzięło blisko 30 osób. 

„Wrze czy stygnie? - o temperaturze partycypacji w polskich samorządach” - seminarium  
i briefing prasowy w dn. 25-26.10.2012 (wydarzenie było nagrywane i powstały z tego dwa materiały 
filmowe prezentowane na kanale YouTube).

„Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych”, konferencja prezydencka 
zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej w obszarze tematycznym „Samorząd Teryto-
rialny dla Polski”. 06.11.2012

„Różne punkty widzenia - współdecydowanie osób zagrożonych wykluczeniem” – konfe-
rencja prasowa z debatą. 07.11.2012 (na spotkanie w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) 
przygotowano specjalną ulotkę w języku Braille’a, materiały audio, a także zapewniono tłumacza  
migowego).

„Media władzy czy media obywateli? Komunikacja i media w animacji lokalnych polityk publi- 
cznych”. seminarium w Lublinie w dn. 29-30.11.2012 

„Liderzy zmiany w partycypacji publicznej: samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy”.  
- seminarium w Warszawie w dn.19-20.11.2012

Projekt został także zaprezentowany (2 dni / stoisko z publikacjami) na spotkaniu Rzeczpospolita 
Lokalna 2020 – największym w Polsce spotkaniu animatorów społecznych, lokalnych liderów, 
samorządowców i aktywistów.
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Działalność wydawnicza

Fundacja Fundusz Współpracy odpowiada za proces wydawniczy w ramach projektu. W 2012 roku w różnym 
stopniu przygotowała, wydała i dystrybuowała następujące publikacje:

broszura oraz ulotki dot. projektu Decydujmy razem

ulotka promująca projekt w wersji dla niewidomych i niedowidzących (w języku Braille’a)

opracowano graficznie (infografiki) wyniki badań Partnera – ISP wykonane na potrzeby
projektu „Decydujmy razem” – poziom partycypacji publicznej w Polsce

zeszyty poseminaryjne Animacja Życia Publicznego nr 1(6)/2012, 2(7)/2012 (CAL)
każdy w nakładzie 5.500 egz. 

publikację „Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce” (ISP)

drugi numer rocznika naukowego „Zoon Politikon” (CAL)

publikację „Prawo a partycypacja publiczna. Bilans Monitoring Prawa 2011” (ISP)

pierwszy numer „Policy Brief” (ISP)

Budżet projektu

Nazwa projektu
Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów party-
cypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicz-
nych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 1.11.2009 – 30.06.2014

Wartość umowy 4 974 646,20 PLN

Budżet na 2012 rok 1 118 674,02 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 858 702,34 PLN

www.decydujmyrazem.pl
Portal projektu utworzony 

 i administrowany przez  
Fundację Fundusz Współpracy

www.decydujmyrazem.pl 
szczegóły na temat projektu 

w portalu internetowym

Dział Projektu 
Decydujmy Razem

DaNIeL prĘDkOpOWICZ
Kierownik Działu 

tel. 22 450 97 68
dpredkopowicz@cofund.org.pl
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Projekt równość.info
Od 1 maja 2011 r. realizowany jest, wraz z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, projekt „Sieć 
na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”. 

RÓWNOŚĆ SZANS

F
undacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.  
W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania jak budowa sieci trene-
rów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych z zakresu wdrażania  
zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia dla pracowników 

administracji rządowej i samorządowej. Obecnierealizowany projekt (Równość.info) powstał na bazie 
wypracowanego doświadczenia i jest efektem systematycznie prowadzonych działań w tym zakresie.

fot. Kuba Bożanowski

Główne działania w ramach projektu

Sieć „Równość i różnorodność - praktycznie”. W ramach projektu stworzona została branżowa sieć 
organizacji skupiających i działających na rzecz grup dyskryminowanych lub zagrożonych dyskrymi-
nacją ze względu na różne przesłanki, pt. „Równość i różnorodność - praktycznie”. W ciągu dwóch 
ostatnich lat sieć wypracowywała rozwiązania i rekomendacje, które ułatwią wprowadzenie równości 
i różnorodności do działań administracji publicznej. Obecnie Sieć skupia 28 organizacji licząc razem  
z Liderem i Partnerem projektu.

Głównymi celami Sieci są: nawiązanie współpracy organizacji związanych z grupami doświadczającymi 
dyskryminacji i pracujących na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rozwój kompetencji w/w organizacji 
w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również wzmocnienie jakości ich współ-
pracy z administracją publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). Powyższe działania uwzględniają 
szeroką perspektywę antydyskryminacyjną, co oznacza dążenie do zmiany jednowymiarowego działania 
na rzecz grup doświadczających dyskryminacji, ograniczonego do pojedynczych przesłanek, na rzecz 
kompleksowego wsparcia, uwzględniającego możliwość doświadczania dyskryminacji ze względu  
na wielorakie przesłanki (dyskryminacja wielokrotna).
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W ramach Sieci powstały cztery grupy tematyczne, których zadaniem było wypracowanie konkretnych 
opracowań i ekspertyz do końca 2012 r.:

Grupa „Perspektywa antydyskryminacyjna w politykach zatrudnienia oraz nauki i edukacji”,  
która przygotowała ekspertyzę na ten temat;

Grupa „Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracją publiczną”;

Grupa „Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej”,  
która opracowała pewnego rodzaju kodeks współpracy NGO z administracją publiczną w zakresie  
przeciwdziałania dyskryminacji;

Grupa „Program dwudniowego szkolenia dla administracji publicznej nt. przeciwdziałania dyskry-
minacji w zatrudnieniu oraz nauce i edukacji”, która opracowała w/w program szkolenia.

W 2013 r. wyżej wymienione dokumenty opublikowane zostaną na portalu rownosc.info  
w formie elektronicznej.

Sieć skupia następujące organizacje:

1. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom  
    i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Białystok - www.fpmiinr.org.pl

2. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa - www.ceo.org.pl

3. Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Gdańsk - www.partycypacja.org

4. Fundacja AUTONOMIA, Kraków - www.autonomia.org.pl

5. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa - www.cpk.org.pl

6. Fundacja Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi - www.cpk.lodz.pl

7. Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa - www.ffr.org.pl

8. Fundacja Gender Centre, Warszawa - www.genderstudies.pl

9. Fundacja Synergia, Opole - www.fundacjasynergia.pl

10. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa - www.kph.org.pl

11. Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa - www.jewishmuseum.org.pl

12. Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki - www.pzg.lodz.pl

13. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa - www.ptpa.org.pl

14. Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wrocław - www.rcwip.pl

15. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa - www.dialogspoleczny.engo.pl

16. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa - www.interwencjaprawna.pl

17. Stowarzyszenie HOMO FABER, Lublin - www.hf.org.pl

18. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań - www.konsola.org.pl

19. Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Ruciane Nida - www.kobietanaplus.pl

20. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa - www.lgo.pl

21. Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA, Rzeszów - www.stowarzyszenievictoria.org.pl

22. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM,  
      Warszawa - www.prohumanum.org

23. Stowarzyszenie Promocji Wielkulturowości INTERKULTURALNI PL, Kraków - www.interkulturalni.pl

24. Stowarzyszenie Przestrzeń, Węgrów - www.stowarzyszenie-przestrzen.org

25. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice - www.mostkatowice.pl

26. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków - www.czulent.pl
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RÓWNOŚĆ SZANS

Przedsięwzięcia edukacyjne dla Organizacji Sieciowych prowadzone w 2012 r.

1. Warsztat antydyskryminacyjny.

2. Czterodniowy cykl szkoleniowy poświęcony współpracy NGO z administracją publiczną. 

3. Seminaria specjalistyczne poświęcone takim zagadnieniom jak: prawo antydyskryminacyjne, budżet 
partycypacyjny i genderowy, kultura osób głuchych, przeciwdziałanie przemocy, zarządzanie różnorodnością.

4. Zajęcia w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskrymi-
nacji – szkoła trenerska na poziomie podstawowym i zaawansowanym, prowadzona przez Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej; w ramach tych szkół przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

w ramach Specjalistyczna Szkoła Facylitacji – poziom podstawowy: trening antydyskryminacyjny, 
trening genderowy, proces grupowy i metodologia warsztatów antydyskryminacyjnych, facylitacja, 
prezentacja trenerska, metodologia uczenia dorosłych, planowanie programów i program warsztatów 
antydyskryminacyjnych, etiudy – warsztat superwizyjny, opór w grupie i trudne sytuacje szkoleniowe,;

w ramach Specjalistyczna Szkoła Facylitacji – poziom zaawansowany: warsztaty specjalistycz-
ne, superwizje grupowe, superwizje indywidualne i seminaria specjalistyczne dotyczące takich 
zagadnień jak: niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa, słuchowo-wzrokowa; niepełnosprawność 
intelektualna, niepełnosprawność ruchowa; LGBTQ; ageism i zarządzanie wiekiem; gender.

www.rownosc.info
Portal projektu utworzony 
i administrowany przez  
Fundację Fundusz Współpracy

Portal „rownosc.info”

Portal został opublikowany w grudniu 2011 r. i przez cały rok 2012 sukcesywnie poszerzane były jego 
zbiory i rozbudowywane poszczególne działy. Na portalu zgromadzone są informacje i materiały takie 
jak: opracowania, raporty, prace badawcze, statystyki, artykuły prasowe, programy szkoleniowe, filmy, 
akty prawne i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i działań na rzecz równego 
traktowania i równości szans.

Portal „równość.info” podzielony jest na część otwartą - publiczną oraz część zamkniętą – dla orga- 
nizacji członkowskich Sieci „Równość i różnorodność praktycznie” oraz słuchaczy i słuchaczek  
Specjalistycznej Szkoły Facylitacji.

Część otwartą portalu rownosc.info tworzą:

Wirtualna biblioteka, w której zgromadzono publikacje (zarówno wydawnictwa książkowe, artykuły 
prasowe, jak również różnego rodzaju dokumenty, regulacje i akty prawne) dotyczące szeroko 
rozumianej tematyki równości, różnorodności i antydyskryminacji w odniesieniu do różnych grup 
społecznych i różnych obszarów życia społecznego i rodzinnego: rynku pracy, mediów, prawa, 
zdrowia, edukacji itp.). Publikacje gromadzone są pod kątem poruszanej tematyki. Najstarsze 
wydawnictwa pochodzą z lat 80 ubiegłego wieku. Wiele z nich zamieszczonych zostało w wersji 
elektronicznej i można je przeczytać bezpośrednio na stronie portalu lub pobrać w formacie PDF. 
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Budżet projektu

Nazwa projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności  
w działaniach administracji publicznej”

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 1.05.2011 – 30.06.2013

Wartość umowy 1 439 462,06 PLN

Budżet na 2012 rok 738 566,18 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 656 349,17 PLN

Znajdują się tam również publikacje w języku angielskim takie np. jak raporty Komisji Europejskiej dotyczące 
równości szans kobiet i mężczyzn, wydawnictwa dotyczące polityki gender mainstreaming, dyskryminacji 
wielokrotnej, profilowania etnicznego/rasowego, raporty dotyczące występowania zjawiska dyskryminacji 
w krajach UE i inne.

Słownik tematyczny związany z problematyką równości, różnorodności i antydyskryminacji. Poszczególne 
hasła odnoszą się do wszystkich tzw. przesłanek dyskryminacji, różnorodności kulturowej, problemów spo-
łecznych i prawa antydyskryminacyjnego. Słownik obecnie zawiera 190 haseł i jest stale rozbudowywany 
i uaktualniany. 

Dobre praktyki – to dział, w którym gromadzone są przykłady działań równościowych pogrupowane m.in. 
w takie działy jak: sztuka społecznie zaangażowana, kampanie społeczne, dostępna przestrzeń i informacja, 
edukacja antydyskryminacyjna, równościowy monitoring, działania pozytywne i inne.

Poradnik prawny – składa się z trzech głównych działów tj.: 

- e-poradnik prawny dla chcących przeciwdziałać dyskryminacji. Omawia on sytuacje, w których to zjawi-
sko może zaistnieć w takich obszarach jak zatrudnienie pracownicze, zdrowie, ubezpieczenie społeczne, 
postępowanie administracyjne, edukacja, zatrudnienie niepracownicze, dostęp do dóbr i usług; 

- Orzecznictwo – zawierający wybór orzecznictwa prezentującego różne aspekty prawne zakazu dyskry-
minacji, z którymi zmagają się zarówno sądy krajowe jak i trybunały międzynarodowe; 

- Poradnik procesowy – czyli jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji.

Baza danych organizacji równościowych - obecnie zbierane są dane organizacji działających na rzecz 
równości i przeciwdziałania dyskryminacji; baza będzie miała możliwość wyszukiwania poprzez rodzaje 
prowadzonych przez te organizacje działań, np. poradnictwo prawne, działania edukacyjne, kampanie 
społeczne, a także poprzez obszary tematyczne i grupy objęte wsparciem.

Część zamknięta portalu zawiera materiały – efekty pracy grup pracujących w ramach Sieci, materiały dla 
osób będących w Sieci oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla słuchaczy i słuchaczek Specjalistycznej 
Szkoły Facylitacji.

W ramach realizacji projektu nawiązana została również współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowi-
cach – czyli współpraca profesjonalnych projektantów i projektantek z ekspertami i ekspertkami w zakresie 
równości i przeciwdziałania dyskryminacji. W efekcie tej współpracy powstały prace – infografiki obrazujące 
różnego rodzaju zjawiska występowania dyskryminacji i nierównego traktowania. Prace publikowane będą  
na portalu rownosc.info

www.rownosc.info 
szczegóły na temat projektu 

w portalu internetowym

Dział Inicjatyw 
Obywatelskich

aGnieszka siekiera
Kierowniczka Działu 

tel. 22 450 99 82 
asiekiera@cofund.org.pl
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Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej
Projekt Partnerski „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” ma na celu podniesienie 
poziomu rozwoju oraz poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych  
i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej 
(PES) i ich otoczenia. Projekt jest realizowany w Partnerstwie 7 podmiotów. Obok Fundacji Fundusz 
Współpracy działania realizują instytucje o różnorodnych doświadczeniach i kompetencjach, jakie jak: 
Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Pomocy Wzaje- 
mnej „Barka”, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, które pełni rolę Lidera Projektu.

EKONOMIA SPOŁECZNA

E
konomia Społeczna jest jednym z priorytetów Fundacji Fundusz Współpracy.Doświadczenie 
w tym obszarze, nabyte zostało podczas realizacji licznych programów i projektów, m.in.  
w latach 2004-2008, kiedy jako instytucja wdrażająca realizowała Program Inicjatywy Wspólnoto- 
wej EQUAL, w temacie D (Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej /trzeciego sektora/,  

a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy).  
W latach 2007-2009 realizowała dwa projekty systemowe pt: „Upowszechnianie ekonomii społecznej  
w Polsce na podstawie doświadczeń PIW Equal” oraz „Upowszechnianie ekonomii społecznej  
na terenach wiejskich”. Obecnie Fundacja realizuje projekt systemowy „Zintegrowany system wsparcia 
ekonomii społecznej” oraz „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęc-
kim” i „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju oraz poprawa kondycji ekonomii 
społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wspar-
cia merytorycznego. Realizowany jest poprzez podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwija-
nia standardów jakości usług instytucji pomocy integracji społecznej, profesjonalizacji działań infra- 
struktury wsparcia dla PES, wzmocnienia potencjału kadr, a także wzmacniania otoczenia dla insty- 
tucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Główne założenia projektu, cele oraz mechanizmy ich osiągnięcia
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W ramach projektu Fundacja Fundusz Współpracy realizuje zadania związane z organizacją seminariów  
i zagranicznych wyjazdów studyjnych dla instytucji finansowych (lokalnych funduszy pożyczkowych oraz 
banków spółdzielczych), spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), 
lokalnych spotkań z ekonomią społeczną oraz wyjazdów studyjnych krajowych, mających charakter  
upowszechniający. Ponadto, FFW organizuje szkolenia biznesowe dla personelu merytoryczne-
go OWES, którego zadaniem będzie udzielanie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej w ich stara-
niach o środki pochodzące ze zwrotnych mechanizmów finansowych (funduszu pożyczkowego). Trady- 
cyjnym szkoleniom biznesowym towarzyszą innowacyjne i nowoczesne formy prowadzenia procesu dydak- 
tycznego w postaci interaktywnych wykładów on-line (tzw. webinaria) oraz zastosowanie narzędzia typu 
peer learning, dającego możliwość uczenia się od siebie nawzajem w oparciu o własne doświadczenia.  
W ramach działań Fundacja odpowiada również za opracowanie standardu doradztwa biznesowego oraz pod-
ręcznika dla doradcy. Fundacja prowadzi również Centrum Ekonomii Społecznej, zlokalizowane we wsi Kamionka  
k/Nidzicy, na terenie przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska” sp. z.o.o. Centrum obejmuje opieką 
obszar województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. 

Od 2013 roku w ramach realizowanego projektu, zespół Fundacji Fundusz Współpracy będzie realizował  
dodatkowo działania związane z promocją i wdrażaniem stosowania klauzul społecznych w Polsce.

Główne działania i wydarzenia w 2012

Warsztaty dla doradców biznesowych „Program podnoszenia kompetencji w zakresie doradztwa 
biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” 

Od lutego 2012 roku Fundacja realizuje jedno z działań projektu - warsztaty dla doradców OWES w ramach 
tzw. „Programu podnoszenia kompetencji kadr OWES”. Program ten obejmuje szereg działań powiąza-
nych, w ramach których zrealizowano w styczniu 2012 roku analizę kompetencji i potrzeb OWES w zakresie 
doradztwa biznesowego, która stała się podstawą do opracowania programu warsztatów biznesowych.  
Wyłoniono interdyscyplinarny zespół ekspertów, który opracował program szkoleniowy, następnie powstał 
zespół trenerów, który przeprowadził cykl warsztatów. Dokonano rekrutacji 148 uczestników programu. 
Proces dydaktyczny obejmuje 8 warsztatów (zjazdów) dla dwóch grup po 20 osób (łącznie 64 szkole-
nia), odbywających się w 4 lokalizacjach z częstotliwością co miesiąc w zależności od miejsca. W okresie  
od września do grudnia 2012 roku przeprowadzone zostały po 4 warsztaty dla 2 grup w 4 lokalizacjach 
(Warszawa, Poznań, Kraków oraz Rzeszów) - łącznie dla 147 osób w 32 grupach. Oznacza to, że zrealizo-
wano 50% zadania. W procesie wzięło udział w sumie 61 OWES.

Seminaria dla funduszy pożyczkowych jako narzędzie przekazywania doświadczeń oraz integracji 
środowiska

We wrześniu 2012 roku przygotowano i przeprowadzono ostatnią z trzech zaplanowanych zagranicznych 
wizyt studyjnych dla przedstawicieli funduszy pożyczkowych do Francji. Celem wizyty było zaznajomienie 
uczestników ze stosowanymi we Francji rozwiązaniami i narzędziami w zakresie finansowania ekonomii 
społecznej. 

W roku 2012 zorganizowano 5 spotkań z uczestnikami wizyt studyjnych, praktykami w zakresie finansowania  
i opracowano koncepcję broszury, która może stać się źródłem inspiracji dla zastosowania w warunkach 
polskich. Wydanie broszury jest planowane w roku 2013.

Spotkania sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i Ośrodków Wsparcia Spół-
dzielczości Socjalnej (OWSS)

Celem spotkań sieciujących dla OWES i OWSS jest podnoszenie jakości działania Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej oraz zwiększenie możliwości ich oddziaływania poprzez budowanie zaufania, wymianę 
pomysłów i tworzenie mechanizmów uzupełniania się kompetencjami. W projekcie założono przeprowa-
dzenie 8 spotkań sieciujących. W roku 2012 przeprowadzono 2 spotkania, w marcu oraz październiku, 
których zakres obejmował tematykę przyszłości ekonomii społecznej i kierunków jej rozwoju w kontekście 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W obu spotkaniach uczestniczyły łącznie 163 osoby. 
W roku 2012 w proces integracji środowiska infrastruktury wsparcia zostały włączone Regionalne Ośrodki 
Polityki Społecznej.
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EKONOMIA SPOŁECZNA

Seminaria

W roku 2012 Fundacja zrealizowała 2 lokalne spotkania z ekonomią społeczną oraz dwa spotka-
nia dla lokalnych liderów. Spotkania z ekonomią społeczną odbyły się odpowiednio w styczniu 
2012 w Rzeszowie oraz w maju 2012 w Katowicach dla łącznej liczby 132 osób. Spotkania dla 
lokalnych liderów odbyły się w województwie pomorskim w Suminie w czerwcu 2012 r. oraz Debrznie  
w październiku 2012 r. W obu spotkaniach uczestniczyło 51 osób.

Główne działania i wydarzenia w 2012 - c.d.

jolanTa kalinowska
Kierowniczka Działu 

tel. 22 450 97 11
jkalinowska@cofund.org.pl

Budżet projektu

Nazwa projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 07.2009 – 12.2013

Wartość umowy (2009-2013) 5 987 396,23 PLN

Budżet na 2012 rok 1 936 128,48 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 1 553 175,91 PLN

Dział Projektów 
Rozwojowych

www.ekonomiaspoleczna.pl 
szczegóły na temat projektu 
w portalu internetowym

Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej  
w subregionie ostrołęckim
Projekt zakłada bezpłatną kilku etapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życio-
wej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ostrołęckiego. 
Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów lokalnych  
w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektu 
jest powstanie co najmniej 7 spółdzielni socjalnych, Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej i Komitetu Ekonomicznego OWES. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2014 r. w partnerstwie  
ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gminą Długosiodło. 

Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego 
poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej. 

Cele szczegółowe projektu: 
a. Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu;
b. Zwiększenie wiedzy 80 % uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni 
    socjalnej;
c. Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych;
d. Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej;
e. Wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES.

Cele projektu

OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES)
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Główne działania i wydarzenia w 2012

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się 1 października 2012 r. publikacją informacji na stronach 
internetowych Fundacji oraz partnerów projektu. Specjalista ds. rekrutacji nawiązywał kontakty z JST, PUP, 
OPS i NGO. W wyniku jego pracy pozyskano 31 formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja do projektu jest 
prowadzona przez partnera Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny.

Uruchomiony został Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także punkt informacyjno - doradczy 
prowadzony przez partnera: Gminę Długosiodło.

Przeprowadzono pierwsze szkolenia dla osób, które planują uruchomienie działalności w formie spółdzielni 
socjalnej. Zrealizowano łącznie 64 godziny zajęć dla 12 osób.

W ramach działań promocyjnych opracowano ulotki, plakaty oraz broszury informacyjne.  
Powstała strona internetowa projektu: www.ostroleka.iwes.pl.

Przeprowadzone zostały 24 akcje promocyjne na terenie subregionu ostrołęckiego.

Zorganizowane zostały 4 mini-szkolenia pt. Podstawy Ekonomii Społecznej.

Budżet projektu

Nazwa projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej 
w subregionie ostrołęckim”

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 01.08.2012 – 31.07.2014*

Wartość umowy (2012-2013) 3 270 064,65 PLN

Budżet na 2012 rok 563 927,75 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 146 589,98 PLN

www.ostroleka.iwes.pl 
szczegóły na temat projektu 

na stronie internetowej

doroTa nowicka
Koordynatorka projektu 

tel. 22 450 98 69
dnowicka@cofund.org.pl

Dział Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Stoisko Projektu IWES 

* faktyczne rozpoczęcie w październiku 2012 r.



EKONOMIA SPOŁECZNA

Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej  
w na południowym Mazowszu
Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życio-
wej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego. 
Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów lokalnych  
w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektu 
jest powstanie co najmniej 11 spółdzielni socjalnych, Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej i Komitetu Ekonomicznego OWES. Projekt jest realizowany do 31 lipca 2014 r. w partnerstwie  
ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, także Gminą Kozienice, Miastem Pionki, 
oraz Gminą Szydłowiec.

Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego 
poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej. 

Cele szczegółowe projektu:
a. Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu;
b. Zwiększenie wiedzy 80 % uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni 
    socjalnej;
c. Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych;
d. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ES;
e. Wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES.

Cele projektu

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.24 

Warsztaty pisania biznesplanu w ramach Projektu IWES 
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Budżet projektu

Nazwa projektu Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej 
na południowym Mazowszu

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 01.08.2012 - 31.07.2014*

Wartość umowy (2012-2013) 3 308 842,20 PLN

Budżet na 2012 rok 566 475,00 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 182 168,93 PLN

www.radom.iwes.pl 
szczegóły na temat projektu 

na stronie internetowej

Monika Baraniewska
Kierowniczka projektu 

tel. 22 450 98 96
mbaraniewska@cofund.org.pl

Dział Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się 17 września 2012 r. publikacją informacji na stronach  
internetowych Fundacji oraz partnerów projektu. Specjalista ds. rekrutacji nawiązywał kontakty z JST, PUP, 
OPS i NGO. W wyniku jego pracy pozyskano 91 formularzy zgłoszeniowych. Rekrutacja do projektu jest 
prowadzona przez partnera Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny.

Uruchomiony został Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także punkty informacyjno 
-doradcze prowadzone przez partnerów: Gminę Kozienice, Miasto Pionki oraz Gminę Szydłowiec.

Przeprowadzono pierwsze szkolenia dla osób, które planują uruchomienie działalności w formie 
spółdzielni socjalnej. Zrealizowano łącznie 64 godziny zajęć dla 16 osób.

Specjalista ds. rozwoju partnerstw prowadził intensywne działania informacyjne wśród 
samorządowców i NGO. Zorganizowane zostały dwa spotkania osób oraz instytucji zainteresowanych 
udziałem w partnerstwie na rzecz Ekonomii Społecznej.

W ramach działań promocyjnych opracowano ulotki, plakaty oraz broszury informacyjne.  
Powstała strona internetowa projektu: www.radom.iwes.pl.  
Przeprowadzonych zostało 21 akcji promocyjnych na terenie subregionu radomskiego.

Zorganizowane zostały 4 mini-szkolenia pt. Podstawy Ekonomii Społecznej.

Główne działania i wydarzenia w 2012

Komitet Ekonomiczny w siedzibie FFW

* faktyczne rozpoczęcie w październiku 2012 r.



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.26 

Program Europejska Sieć Danych i Ekspertyz REFERNET
Program europejskiej sieci danych i ekspertyz REFERNET realizowany jest na podstawie umowy pod-
pisanej pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy i Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodo-
wego (Cedefop) - jednej z agencji Komisji Europejskiej. Było to możliwe dzięki uczestnictwu Fundacji 
w przetargu organizowanym przez CEDEFOP w roku 2011 mającym na celu wyłonienie we wszystkich 
krajach Europy jak również w Islandii i Norwegii instytucji uczestniczących w pracach SIECI REFERNET.
Fundacja spełniła kryteria określone w przetargu i została wybrana w Polsce na partnera CEDEFOP. 

Zadania sieci REFERNET Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy realizuje 
od 2004 r., a od 2008 r. na podstawie czteroletnich umów ramowych i rocznych grantów udzielanych  
w wyniku konkursu. W realizacji zadań merytorycznych Fundację wspiera Departament Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również indywidualni eksperci  
z kluczowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego instytucji np. KOWEZiU, Instytutu Badań Edukacyjnych  
i Instytutu Technologii Eksploatacji. 
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T
ematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób 
w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. Jest to obszar, w którym 
instytucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu wielu projektów oraz uczest-
nictwu w międzynarodowych programach. W latach 1996-2004 powstałe w ramach Fundacji 

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia  
i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje przygotowujące się do akcesji z UE. Działalność skupiała 
się na monitorowaniu i inicjowaniu zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego m.in. poprzez 
przygotowanie cyklicznych raportów i publikacji. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się naturalną 
kontynuacją tych działań. Doświadczony zespół osób, które brały udział w koordynacji w Polsce PIW 
EQUAL i realizowały projekt uzupełniający „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających 
kształcenie przez całe życie” pozwolił Fundacji w naturalny sposób wykorzystać ich potencjał dla reali-
zacji programu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. FFW posiada długoletnią tradycję angażowania 
się w przedsięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami 
zagranicznymi, sięgającą wczesnych lat 90-tych. Tematyka dostępności i problemów osób niepełno-
sprawnych od wielu lat pojawia się w głównym nurcie zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób 
zaowocowało zaangażowaniem się Fundacji w program TEAD. 



KSZTAŁCENIE - EDUKACJA USTAWICZNA - RYNEK PRACY

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.  27

Cele projektu

Cel sieci ReferNet określony został jako gromadzenie i wymiana informacji dotyczących kształcenia i szkole-
nia zawodowego w UE oraz zagadnień pokrewnych, a także wspieranie działań Cedefop w upowszechnianiu 
informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego. Dane zebrane przez członków sieci w formie kwestio- 
nariuszy, artykułów, raportów są wykorzystywane przez Cedefop do przekrojowych analiz wspierających 
Komisję Europejską w kreowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki w zakresie kształcenia przez całe życie,  
a w szczególności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Powyższe cele są osiągane poprzez coroczne działania w następujących obszarach:

analiza polityk edukacyjnych krajów członkowskich i realizacji założeń programu „Edukacja 2020” w formie 
raportów lub odpowiedzi na przygotowane przez Cedefop kwestionariusze. Mają one na celu monitoro-
wanie reform, postępów w osiąganiu założonych celów, identyfikowanie wyzwań i potrzeb dalszych zmian

opis systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach członkowskich w formie cyklicznych raportów 
oraz ulotek o systemie dostarczających czytelnikom całościowej wiedzy nt. różnych aspektów systemu 
kształcenia i szkolenia zawodowego i jego funkcjonowania w poszczególnych krajach UE.

promocja i upowszechnianie informacji nt. kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prowadzenie 
krajowej strony internetowej ReferNet oraz dostarczanie Cedefop informacji do publikacji, baz danych  
i serwisów informacyjnych. 

Główne działania w 2012

1. Przygotowany został VET Country Report - raport tematyczny o kształceniu i szkoleniu zawodowym,        
   opisujący (w dwóch wersjach językowych) funkcjonowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego  
    w Polsce.

2. Opracowany został Policy Questionnaire, kwestionariusz dotyczący rozwoju polityki edukacyjnej w Polsce.

3. Przygotowana została ulotka o systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce.

4. Przygotowane zostało uaktualnienie bazy bibliograficznej VET- Bib, zawierającej przegląd literatury  
    przedmiotu.

5. Przygotowane zostały artykuły do wydawnictw CEDEFOP (w jęz. angielskim) 

6. Przygotowano i opublikowano na stronie krajowej ReferNet 4 artykuły i 2 wywiady z ekspertami.

7. Stworzono nową stronę internetową ReferNet Polska zgodnie z zaleceniami CEDEFOP. Na stronie można 
    znaleźć publikacje ReferNet Polska, publikacje Cedefop, umożliwiono zamieszczanie opinii ekspertów.

8. Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach członków sieci  
    w Hertogenbosch i w Salonikach.

Wyjątkowym wydarzeniem w 2012 roku były obchody 10-lecia istnienia sieci. Z tej okazji przygotowano  
jubileuszowe materiały promocyjne, a przedstawiciele ReferNet Polska uczestniczyli w gali zorganizowanej  
z tej okazji przez CEDEFOP w Salonikach.

Budżet projektu

Nazwa projektu ReferNet

Finansowanie CEDEFOP

Czas trwania umowy 01.08.2012 - 31.07.2014

Całkowity budżet projektu 276 747,15 PLN (z czego 70% stanowi grant, a 30% wkład własny)

Budżet na 2012 rok 276 747,15 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 276 747,15 PLN
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Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”
Projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości”, realizowany był przez Fundację Fundusz Współpracy 
w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, na podstawie Umowy zawartej 
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą. 
Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do zadań FFW należały w ramach trwania projektu następujące zadania: rekrutacja uczestników proje- 
ktu, opracowanie profilu kompetencji przedsiębiorcy, podstawowe i specjalistyczne wsparcie szkole-
niowo-doradcze, przyznanie, monitorowanie i rozliczanie dotacji i wsparcia pomostowego, ewaluacja 
i zarządzanie projektem. 

Projekt skierowany był do osób w wieku 45+ , które miały zamiar rozpocząć działalność gospodarczą 
w województwie mazowieckim i miały na nią sensowny pomysł. Dodatkowym warunkiem było nie 
posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu. Fundacja założyła, że w projekcie udział weźmie w pierwszej jego fazie 50 osób a w tym:  
27 kobiet (54%) i 23 mężczyzn (46%), z czego 64% to osoby nieaktywne zawodowo, 26% pracujących 
oraz 10% to osoby bezrobotne. Ten podział odzwierciedlał proporcje w statystykach regionu i wymogi 
dokumentacji konkursowej.
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Celem głównym projektu był wzrost przedsiębiorczości osób w wieku 45+ w woj. mazowieckim 
poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 50 osób i finansowe 35 osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą w czasie jego trwania. Nie mniej jednak ważne było dla nas osiągnięcie 
zaplanowanych celów szczegółowych, które zdefiniowano jako:

Cele projektu

Stworzenie i przetestowanie modelu wsparcia przedsiębiorczości osób w wieku 45+  
w trakcie trwania projektu;

Przełamywanie stereotypów dotyczących zdolności osób w wieku 45+ do podejmowania nowych 
wyzwań zawodowych - poprzez działania doradczo szkoleniowe i promocyjne w trakcie trwania 
projektu;

Wyposażenie 50 osób w wieku 45+ w wiedzę, umiejętności i nastawienie konieczne do podjęcia  
i prowadzenia samo zatrudnienia poprzez 6-cio miesięczne wsparcie szkoleniowo-doradcze;

Wzmocnienie umiejętności 50 osób w wieku 45+ kierowania własnym rozwojem zawodowym 
poprzez 6-cio miesięczne doradztwo zawodowe i edukacyjne;

Powstanie i utrzymanie na rynku przez min. 12 miesięcy 35 nowych firm jednoosobowych. 

Osiągnięcie zakładanych celów możliwe było dzięki wykorzystaniu następujących instrumentów 
wsparcia: warsztatów psychoedukacyjnych, podstawowych szkoleń biznesowych, specjalistycznych 
szkoleń fakultatywnych, doradztwa zawodowego, edukacyjnego i biznesowego, a w okresie po przy- 
znaniu dotacji i wsparcia pomostowego – interwencyjne doradztwo biznesowe – odpowiadające  
na bieżące problemy nowych przedsiębiorców. 

Punktem odniesienia w rekrutacji, szkoleniach i doradztwie był stworzony w projekcie profil kompe- 
tencji przedsiębiorcy. Profil prezentował oczekiwany przez realizatora projektu zestaw kompetencji 
miękkich i twardych/zawodowych, niezbędnych do ukształtowania, poprzez nasze działania, u osób 
zakwalifikowanych do projektu a także sposób pomiaru kształtowanych. Wśród kompetencji miękkich 
wyróżniliśmy cztery grupy: kompetencje biznesowe, społeczne, przywódcze i osobiste.

Kluczowym elementem wspierającym realizację celów projektu było opracowanie i wdrożenie Modelu  
Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości, określającego potrzeby osób w wieku 45+, sposoby  
i warunki pracy z nimi, wymogi odnośnie przygotowania personelu itp.

Warto dodać, że projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” został wyróżniony  
w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki EFS 2012”.
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Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.  29

Główne działania i wydarzenia w 2012

1. Przyznano i udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
    36-ciu osobom (20 K i 16 M) - 102,86% planu.

2. Utworzono miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS dotacji na rozpoczęcie działalności  
    gospodarczej – 36 miejsc pracy – 102,86%. Dodatkowo 7 uczestników stworzyło miejsca pracy  
    w sumie dla 14 -15 pracowników. 

3. Udzielono wsparcia szkoleniowo – doradczego przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej   
    50-ciu osobom (27 K i 23) – 100% - 6 000 godz. – 120 godz. na osobę;

4. Przyznano i udzielono wsparcia pomostowego 36-ciu osobom (20 K i 16 M) – 102,86%;

5. Przyznano i udzielono przedłużonego wsparcia pomostowego 12 osobom (zakładano 10 osób).

6. Osiągnięte zostały założone w rekrutacji wskaźniki dotyczące: 

proporcji płci - 50 osób, w tym 27 kobiet i 23 mężczyzn,

statusu na rynku pracy - 32 osoby nieaktywne zawodowo, 5 osób bezrobotnych i 13 osób pracujących,

niepełnosprawności - zakładano 10% osób niepełnosprawnych czyli 5 osób,  
a przyjęto 7 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności,

pochodzenia uczestników – zakładano min. 5 powiatów, a uczestnicy pochodzili  
z 17 różnych powiatów woj. mazowieckiego.

Warto podkreślić, że: 

100% uczestników ukończyło szkolenia i doradztwo 
100% uczestników przygotowało i złożyło biznesplany spełniające formalne wymogi, 
a 96% biznesplanów zostało pozytywnie ocenionych przez KOW.



Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.30 
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W realizacji działań szczególny nacisk był kładziony na to, by ich efekty miały trwały charakter. Wiedza zdobyta 
przez uczestników podczas szkoleń podstawowych była uzupełniana i rozszerzana podczas szkoleń specjali-
stycznych, a zajęcia z doradcami pozwoliły rozwiązywać indywidualne problemy, pracować nad wzmacnianiem 
motywacji i rozwoju zawodowego. Do każdych szkoleń uczestnicy otrzymywali materiały, z których zgodnie  
z deklaracjami w ankietach końcowych, korzystają nadal i będą również w przyszłości korzystać. 
Otrzymali również informacje nt. ich zdolności menedżerskich. 

Warto zwrócić uwagę na zastosowanie przez nas niestandardowego dla tego typu projektów rozwiązania 
jakim było utworzenie Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości. Rozwiązanie to, nie tylko tworzyło 
szczególne warunki do rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczestników, ale przede wszystkim 
dało „młodym dojrzałym przedsiębiorcom” poczucie bezpieczeństwa i ogromną pomoc w przetrwaniu 
pierwszego najtrudniejszego roku prowadzenia działalności.

W wyniku prac, w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”  
powstały:

Profil kompetencji przedsiębiorcy, 

Model Inkubatora Dojrzałej Przedsiębiorczości,

Programy szkoleniowe,

Raport ewaluacyjny z etapu szkoleń i doradztwa, oraz z oceny udzielonego wsparcia finansowego, 

Publikacja pt. ”Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości - klucz do sukcesu osób 45+”.

Budżet projektu

Nazwa projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości”

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 14.12.2010 - 31.12.2012

Całkowity budżet projektu 4 064 687,12 PLN

Budżet na 2012 rok 1 585 480,81 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 1 549 069,89 PLN

www.inkubator45plus.pl
Portal projektu utworzony 
i administrowany  
przez Fundację  
Fundusz Współpracy
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Budżet projektu

Nazwa projektu „Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych (TEAD)”

Finansowanie Program Leonardo da Vinci

Czas trwania umowy 1.12.2012 - 30.11.2014

Całkowity budżet projektu 
(FFW)

346 665,46 PLN (83 237 Euro), z czego 75% stanowi grant z KE, 
a 25% wkład własny 

Budżet na 2012 rok 0,00

Wydatkowanie w 2012 roku Finansowanie rozpocznie się w roku 2013

www.tead-europe.org 
szczegóły na temat projektu 

na stronie internetowej

aGnieszka luck
Kierowniczka działuDział Projektów 

Edukacyjnych

Projekt „Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych (TEAD)”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Transferu Innowacji w ramach konku- 
rsu na rok 2012 na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy i Funda- 
cją Instytut Rozwoju Regionalnego pełniącą rolę Lidera projektu w oparciu o umowę z Narodową Agencją. 

TEAD stanowi kontynuację projektu zakończonego w końcu 2011r. pt „Dostępność usług hotelarskich i caterin- 
gowych dla osób niepełnosprawnych (ACAD)”, którego rezultaty będą przenoszone na inne usługi w branży 
turystycznej. 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo międzynarodowe (2 organizacje z Polski, 1 organizacja z Wielkiej 
Brytanii, 1 organizacja ze Szwecji i 1 organizacja międzynarodowa pełniąca rolę wspierającą). Fundacja Fun-
dusz Współpracy jest w projekcie odpowiedzialna za ewaluację i promocję, uczestniczy też w wypracowaniu 
rezultatów merytorycznych.

Głównym celem projektu jest opracowanie dla instytucji otoczenia turystycznego programu szkolenio-
wego wraz z materiałami dydaktycznymi dającego możliwość ukształtowania u pracowników kom-
petencji pozwalających na spełnianie specjalnych potrzeb klientów z różnymi niepełnosprawności-
ami. Program i materiały zawarte w poradniku będą mogły być stosowane przez długi jeszcze czas  
po zakończeniu projektu. 

Osiągnięciu celu projektu służyć będą: analiza literatury i rezultatów pokrewnych projektów, wymiana doświ-
adczeń i zebranie przykładów dobrych praktyk poprzez wizyty studyjne w krajach partnerskich, opracowanie 
i przetestowanie programu szkoleniowego wraz z materiałami dydaktycznymi, które będą również zawierały 
poradnik oraz film szkoleniowy.

Cele projektu

aluck@cofund.org.pl
tel. 22 450 97 38
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FUNDUSZE PARTNERSKIE Counterpart Funds (CPF)

F
undacja Fundusz Współpracy w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wcześniej Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz  
Pomocy Zagranicznej) administruje programem Counterpart Funds (CPF). Program finansowany 
jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z odsprzedaży pomocy rzeczo- 

wej dla Polski. Są to głównie fundusze złotowe Komisji Europejskiej, przekazane na mocy kolejnych 
umów (Memorandum of Understanding), a także środki przekazane Rządowi RP na mocy porozumień  
i umów bilateralnych ze Szwajcarią, Włochami, Japonią, Australią, Austrią i USA. Fundusze te przeznaczone 
były na granty dla organizacji i instytucji, wspierające, w zależności od woli donatora, różne dziedziny.  
Fundacja na podstawie umów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje zadania związane  
z administrowaniem środkami z Funduszy CPF.

W roku 2012 realizowane były działania związane z administrowaniem środkami pomocy Unii Europejskiej 
oraz funduszami japońskimi, włoskimi i amerykańskimi.

Główne działania i wydarzenia w 2012

Do głównych zadań należała bieżąca kontrola i rozliczanie raportów (okresowych i końcowych) składanych 
przez Beneficjentów Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych. 

Ponadto przeprowadzono cztery wizyty monitorujące projekty dofinansowane w ramach Funduszy CPF 
Ogólnych i Bilateralnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, wskazano tylko nieliczne 
uchybienia i zobowiązano Beneficjentów do ich usunięcia.

W okresie sprawozdawczym prowadzono siedem postępowań sądowych i komorniczych w stosunku  
do Beneficjentów, a także zakończenie rozliczeń umów, które wymagały skierowania na drogę sądową.

Trwała również bieżąca współpraca z MSZ dotycząca Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych, w tym 
przekazywanie informacji o aktualnym stanie środków finansowych, udzielanie konsultacji w sprawie 
umów realizowanych przez Beneficjentów, przesyłanie kserokopii dokumentów.

W związku z zamykaniem kolejnych projektów i rozliczeń, znacząca część zadań związana jest z pracami 
archiwizacyjnymi dotyczącymi dokumentacji przedsięwzięć realizowanych w przeszłości przez Fundację.  
Zakres działań archiwizacyjnych jest bardzo szeroki. W 2012 roku, zgodnie z planem, przygotowano  
i przekazano do Archiwum lub zniszczono łącznie 212 jednostek dokumentacji projektów związanych  
z wydatkowaniem Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych. 

Projekty prowadzone i zakończone w 2012 r.

„Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Wśród projektów realizowanych 
przez Beneficjentów, w 2012 roku zakończył się projekt Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy 
na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć jak” pod nazwą „Polska-Tunezja – wsparcie rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego”. Celem głównym było poznanie i wsparcie środowiska pozarządowego w Tunezji, zwiększe-
nie wiedzy przedstawicieli organizacji tunezyjskich nt. Polski i polskiej transformacji oraz wsparcie  
rozwoju współpracy organizacji polskich i tunezyjskich w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego.  
Zrealizowano program szkoleniowy dla liderów tunezyjskich młodzieżowych organizacji pozarządowych, 
tj. warsztaty i konsultacje polskich ekspertów w tunezyjskich organizacjach a następnie wizytę studyjną  
w Polsce dla tunezyjskich liderów lokalnych. Projekt został sfinansowany z Funduszy CPF Włoskich.

Kolejnym projektem zakończonym w 2012 roku było dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  
i wsparcie dla hospicjum prowadzonego przez Fundację Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim.  
Projekt powstał z inicjatywy byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau jako upamięt-
nienie mieszkańców Oświęcimia niosących pomoc więźniom. Zamiast klasycznego pomnika zbudowano 
nowoczesne hospicjum dla 22 pacjentów. Projekt został dofinansowany z Funduszy CPF Japońskich. 
Wcześniej budowa hospicjum finansowana była również z Funduszy CPF Włoskich i Szwajcarskich.

Istotnym nadal realizowanym projektem są działania Fundacji Centrum Europejskie Natolin jako  
instytucji goszczącej program studiów europejskich prowadzony przez College of Europe z Brugii. 
Ze środków CPF finansowane są działania o charakterze inwestycyjnym, remonty i utrzymanie zespołu 
pałacowo-parkowego Natolin oraz projekty naukowo-badawcze, informacyjne i edukacyjne. Dofinanso-
wanie pochodzi z Funduszy CPF Ogólnych i Włoskich.
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Budżet programu

Nazwa programu CPF - Ogólne (zarządzanie)

Finansowanie Środki CPF na podstawie decyzji  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Budżet na 2012 rok 633 915,00 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 631 586,06 PLN

BoGda kisiel
Kierowniczka działu

tel. 22 450 98 18
bkisiel@cofund.org.pl

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,  
na obsługę linii kredytowych w ramach Programów  
Agrolinia, Agrolinia 2000, SIP-SME
Zlecenie związane jest z administrowaniem środkami pomocy Unii Europejskiej oraz niektórych państw,  
pochodzącymi ze sprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski, powierzonych jej przez Sekretarza KIE na podsta-
wie umowy z dn. 27 października 1997r. tj. obsługę Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych, spłat kredytów 
udzielonych w ramach Programów Agrolinia oraz obsługę Funduszy CPF Sektorowych.

1. „Importowa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego” PHARE PL 9005 
2. „Agrolinia 2000” | 3. „Agrolinia” | 4. „SIP/SME”

Celem zadania jest obsługa następujących linii kredytowych:

OBSŁUGA LINII KREDYTOWYCH – CPF sektorowe

Obsługa polega na rejestracji i kontroli dokonywanych wpłat, uzgadnianiu danych finansowych z bankami 
oraz księgowością FFW, potwierdzaniu sald, przygotowywaniu raportów dla celów księgowych oraz raportów 
do MSZ, zmianach oprocentowania (w przypadku zmian stóp procentowych przez NBP – wszystkie kredyty 
mają zmienne oprocentowanie, uzależnione od stopy kredytu refinansowego lub 3M WIBOR-u), realizacji wizyt 
monitorujących u kredytobiorców oraz banków, archiwizacja dokumentów.

Budżet

Nazwa Obsługa linii kredytowych w ramach Programów 
Agrolinia, Agrolinia 2000, SIP-SME

Finansowanie Środki CPF sektorowe na podstawie decyzji  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spłaty kredytów łącznie  
w 2012 roku

Z tytułu spłat kapitału i odsetek oraz rekompensat w ramach 
wszystkich linii kredytowych wpłynęło 4 112 603,24 PLN.  
W kolejnych latach pozostało 6 487 194,20 PLN kapitału  
co przekłada się na 137 umów kredytowych

marzena LIsIeCka-pOżOga
Osoba kontaktowa 

tel. 22 450 99 70
mlisiecka@cofund.org.pl

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.
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PROGRAMY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

J
ednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK) została ustanowiona w ramach Fundacji Fundusz 
Współpracy decyzją Komitetu Integracji Europejskiej w lutym 1999 roku na podstawie Memo-
randum of Understanding podpisanego przez Komisję Europejską i Rząd RP. JFK odpowiadała 
za przeprowadzenie przetargów, nadzór nad realizacją kontraktów i umów oraz dokonywanie 

płatności w ramach projektów Rozwoju Instytucjonalnego (ang. Institution Building) finansowanych  
w ramach Programów: PHARE i Środki Przejściowe (ang. Transition Facility). Beneficjentami projektów 
Rozwoju Instytucjonalnego były jednostki administracji publicznej (ministerstwa i podległe im instytucje, 
Kancelaria Premiera RP, Kancelaria Sejmu RP), samorządowej oraz organizacje pozarządowe. W ramach 
alokacji 1998-2006 wdrożono 266 projektów o łącznej wartosci około 1 miliarda Euro.

Podstawowym zadaniem Jednostki Finansująco-Kontraktującej Fundacji Fundusz Współpracy w 2012 roku 
było kontynuowanie działań związanych z obsługą projektów Rozwoju Instytucjonalnego, wynikających  
z zobowiązań określonych w Decyzji KE w sprawie wkładu w ramach Środków Przejściowych (Transition  
Facility), dla projektów wdrażanych w ramach alokacji 2006 oraz zamykaniu i końcowym rozliczeniu proje- 
któw Rozwoju Instytucjonalnego, finansowanych w ramach programu Phare (alokacje 2000-2003) oraz Transition  
Facility (alokacje 2004-2006).

W roku 2012 zostały zrealizowane następujące zadania powierzone Jednostce Finansująco-Kontraktującej 
zgodnie z umową zawarta pomiędzy Fundacją i Ministerstwem Spraw Zagranicznych: 

Programy Rozwoju Instytucjonalnego Phare i Środki Przejściowe

J  F  K
CFCU

Zwalnianie i zwrot do kontrahentów JFK zabezpieczeń należytego wykonania umów  
oraz gwarancji bankowych;

Prowadzenie bazy danych Perseus w tym ewidencjonowanie operacji bankowych  
oraz dokonywanie operacji na zlecenie NAO oraz Komisji Europejskiej;

Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień związanych z przepływami finansowymi JFK w latach 2000-2010, 
przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych;

Przygotowanie i przekazanie Beneficjentom Końcowym dokumentacji zamykających realizację umów 
inwestycyjnych zgodnie z procedurami EDIS a następnie wystawienie Wykonawcom Umów  
Świadectw Akceptacji Końcowej;

Realizacja wizyt monitorujących zgodnie z procedurami EDIS;

Przygotowanie do przekazania do archiwum lub zniszczenia dokumentacji związanej  
z realizacją projektów w ramach Programów Phare 2000-2003 i Transition Facility 2004-2006;

Bieżąca współpraca z Beneficjentami projektów, służbami PAO  
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych) i NAO (Ministerstwo Finansów);  
 
Przygotowywanie odpowiedzi dla Komisji Europejskiej dot. raportów z audytów
zamykających Programy Środki Przejściowe 2005 i 2006.

Budżet

Nazwa Realizacja działań w ramach projektów  
Rozwoju Instytucjonalnego

Finansowanie Budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Czas trwania umowy 1.01.2012 – 31.12.2012

Całkowity budżet 700 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 697 048,41 PLN
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Udział przedstawicieli JFK w szkoleniach dot. Umów bliźniaczych

W roku 2012 pracownicy JFK byli współprowadzącymi czterech szkoleń organizowanych przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych na temat przygotowania i realizacji umów bliźniaczych oraz sprawozdawczości finansowej. 
Szkolenia organizowane były dla pracowników administracji publicznej oraz instytucji podległych realizujących 
lub planujących realizację projektów bliźniaczych. Ponadto, w roku 2012 pracownicy JFK byli współprowadzą-
cymi szkolenia zorganizowanego przez MSZ dla pracowników Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Miały one 
na celu przekazanie osobom wydającym interpretacje podatkowe informacji na temat specyfiki programów 
współpracy bliźniaczej.

W maju 2012 r. podczas konferencji zorganizowanej przez MSZ dla osób realizujących na co dzień zadania 
tzw. Instytucjonalnych Punktów Kontaktowych, a także wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy 
bliźniaczej oraz programem TAIEX, zaprezentowana została oferta Fundacji Fundusz Współpracy dotycząca 
pomocy polskim instytucjom w realizacji projektów bliźniaczych.

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.
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Organizacja wizyt studyjnych i staży w JFK dla przedstawicieli  
tureckich instytucji wdrażających programy UE

W maju 2012 r. Jednostka Finansująco-Kontraktująca Fundacji Fundusz Współpracy była współorganizatorem 
wizyty studyjnej delegacji tureckiej w Polsce, w ramach projektu IPA „Pomoc techniczna dla rozwoju insty-
tucjonalnego Programu Operacyjnego Konkurencyjność Regionalna”. Fundacja zorganizowała kilkudniowe 
szkolenie dla 18 przedstawicieli tureckich ministerstw i Centrum Koordynacji i Wdrażania Programu Operacyj-
nego „Konkurencyjność Regionalna”. Tematem szkolenia był system wdrażania programów przedakcesyjnych  
w Polsce w latach 1998-2006, struktura i zadania JFK, organizacja przeprowadzania przetargów, monitorowania 
i finansowania podpisanych umów, procedury i przygotowanie JFK do akredytacji przez Komisje Europejską 
oraz dobre praktyki JFK FFW organizowała też dwa tygodniowe staże dla przedstawicieli Centrum w maju  
i październiku 2012 r. Stażyści tureccy zapoznali się z pracą Jednostki, problematyką przetargów i realizacji 
kontraktów oraz uczestniczyli w wizytach monitorujących organizowanych u beneficjentów projektów Rozwoju 
Instytucjonalnego. Koszty organizacji wizyt i staży zostały pokryte w ramach projektu Pomocy Technicznej dla 
Turcji realizowanego przez firmę ECORYS a finansowanego przez Komisję Europejską.

„Wsparcie dla struktury administrującej regionalnym programem operacyjnym na rzecz 
konkurencyjności (RCOP) w zarządzaniu Programem Operacyjnym w Chorwacji”

W roku 2012 JFK kontynuowała współpracę w ramach konsorcjum z austriacką firmą Hulla & Co. Human Dyna- 
mics KG (Lider) i Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A przy realizacji projektu pomocy technicznej 
„Wsparcie dla struktury administrującej regionalnym programem operacyjnym na rzecz konkurencyjności (RCOP) 
w zarządzaniu Programem Operacyjnym w Chorwacji” (Support to the Regional Competitiveness Operational 
Programme (RCOP) Operating Structure with OP Management Republic of Croatia).

Budżet

Nazwa Wsparcie dla struktury administrującej RCOP w Chorwacji

Finansowanie Pomoc przedakcesyjna KE dla Chorwacji w ramach Programu IPA

Czas trwania umowy 31.05.2010 – 31.08.2013

Budżet na 2012 rok 98 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2012 roku 98 000,00 PLN

www.cofund.org.pl 
szczegóły na temat działań 

na stronie internetowej 
Fundacji Fundusz Współpracy

izaBella nowakowska
Dyrektorka JFK 

                   tel. 22 450 98 09
inowakowska@cofund.org.pl

Jednostka 
Finansująco 
-Kontraktująca

J  F  K
CFCU



Najważniejsze działania operacyjne  
Fundacji Fundusz Współpracy w 2012 roku:

Podjęta została decyzja o likwidacji wewnętrznej księgowości w Fundacji i przekazanie obsługi  
księgowej z dniem 1 stycznia 2013 r. do podmiotu zewnętrznego – Małopolskie Centrum  
Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. 

Obsługę informatyczną Fundacji wykonywała firma IT Fast Solution.

Obsługę kadrową i płacową prowadziła firma Grant Thornton FPA sp. z o. o.

Podjęte zostały przygotowania do wdrożenia w roku 2013 elektronicznego obiegu dokumentów 
oraz elektronicznego obiegu faktur i innych dokumentów księgowych wewnątrz Fundacji.

Kontynuowane były prace związane z modernizacją i uproszczeniami procedur wewnętrznych 
oraz struktury organizacyjnej tak, aby z jednej strony dalej ograniczać koszty administracyjne  
a z drugiej dążyć do jak największej elastyczności w realizacji powierzonych zadań.

W ramach prac nad dalszym zwiększaniem efektywności działania Fundacji duży nacisk  
postawiony został również na kwestie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju,  
a także równości szans i zarządzania różnorodnością.

W tym celu Fundacja rozpoczęła przygotowania m.in. do przeglądu procedur i sposobów 
działania w różnych aspektach, np. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach, bardziej 
ekologicznym podejściu do realizowanych działań (od recyklingu zaczynając na efektywniejszym 
wykorzystywaniu surowców i energii elektrycznej kończąc), przeprowadzenie badań z zakresu 
zarządzania różnorodnością – w tym równością szans (m.in. wprowadzenie elastycznych form 
zatrudnienia w tym telepracy), zaktualizowanie kodeksu Dobrych Praktyk i Kodeksu Etycznego.

Celem długofalowym ww. działań ma być zgodność działania Fundacji z normą ISO 26000  
– Wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Fundacja zatrudniała 75 osób na zasadach umowy o pracę  
oraz współpracowaliśmy z 75 osobami w ramach umów cywilno-prawnych.

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.36 
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WSPARCIE ADMINISTRACJI

Wsparcie NCBR i OPI w realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej 

W 2013 r. planowane jest zweryfikowanie 2500 wniosków o płatność w ramach 550 umów o dofinansowanie 
projektów z 253 beneficjentami. 

Fundacja w 2013 r. planuje zbadanie procesu weryfikacji wniosków o płatność u beneficjantów przez nieza-
leżny podmiot. Celem projektu jest ocena i analiza przyjętych procedur przebiegu weryfikacji. Badanie nie ma 
charakteru kontrolnego. Jest inicjatywą mającą na celu wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań, które 
usprawnią i ułatwią proces weryfikacji wniosków o płatność.

Wsparcie WWPE w realizacji zadań Instytucji Wdrażającej 

W 2013 r. planowane jest zweryfikowanie 2733 wniosków o płatność w ramach 790 umów o dofinansowanie 
projektów z 586 beneficjentami.

PARTYCYPACJA PUBLICZNA

„Decydujmy Razem” 

Prowadzone będą prace organizacyjne, logistyczne i merytoryczne związane z zarządzaniem projektem  
Decydujmy razem, kwestiami zarzadzania ryzykiem, obsługą Grupy Sterującej oraz spotkań koordynatorów. 

Fundacja będzie prowadziła działania promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu,  
stała współpraca z mediami, nagłaśnianie działań partnerów, współorganizacja konferencji i seminaria. 

Organizacje cyklu szkoleń dla przedstawicieli związków samorządowych, lokalnych grup działania (LGD)  
organizacji pozarządowych oraz mediów nt. partycypacji i projektu. 

Wydawnictwo i dystrybucja publikacji projektowych. 

Organizacja pierwszych z cyklu wyjazdów studyjnych w Polsce i w Europie.

 37Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.
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RÓWNOŚĆ SZANS – Równość.info

Sieć „Równość i różnorodność praktycznie”

W 2013 r. efekty pracy grup tematycznych opublikowane zostaną  
w formie elektronicznej publikacji na portalu rownosc.info

EKONOMIA SPOŁECZNA

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej:

a. kontynuacja programu podnoszenia kompetencji kadr OWES w sumie dla 148 osób, 
b. wykonanie analizy ex-post, 
c. realizacja 2 spotkań dla 80 osób (4 grupy) metodą peer-learning, 
d. przeprowadzenie około 12 webinariów dla doradców OWES, 
e. przeprowadzenie około 67 superwizji, 
f. przygotowanie i wydanie podręcznika dla doradcy OWES, 
g. przygotowanie standardu dla doradztwa biznesowego, 
h. wydanie broszury zawierającej zapis doświadczeń i wniosków 
    z przeprowadzonej wizyty studyjnej zagranicznej, 
i. zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań sieciujących dla OWES dla 225 osób, 
j. zorganizowanie konferencji w Szczecinie ramach „Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej”  
  dla około 400 osób, 
k. zorganizowanie jednego wjazdu studyjnego krajowego,  
l. zorganizowanie 2 spotkań dla lokalnych liderów,  
m. w 2013 roku do projektu zostanie włączony bardzo istotny nowy obszar,  
     w ramach którego zespół Fundacji zajmie się również promocją i wdrażaniem  
     stosowania klauzul społecznych w Polsce.  
 
Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

a. kontynuacja rekrutacji,  
b. funkcjonowanie MPWES oraz punktów informacyjno-doradczych, 
c. świadczenie usług prawnych księgowych i marketingowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, 
d. prowadzenie doradztwa indywidualnego oraz grupowego dla osób oraz instytucji (ponad 1000 godz.), 
e. kontynuację szkoleń (ponad 500 godz.), 
f. animowanie partnerstw lokalnych, w tym realizację wizyt studyjnych (4), 
g. kontynuację promocji ES w terenie, m.in. poprzez udział w imprezach plenerowych,  
    organizację doradztwa w terenie, 
h. zakładanie spółdzielni socjalnych (7), 
i. udzielanie dotacji dla powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych,  
j. rozpoczęcie prac nad modelem długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych oraz OWES,  
   w tym przeprowadzenie badania postrzegania spółdzielni socjalnych w środowisku.

Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

a. kontynuację rekrutacji,  
b. funkcjonowanie MPWES oraz punktów informacyjno - doradczych, 
c. świadczenie usług prawnych księgowych i marketingowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,  
d. prowadzenie doradztwa indywidualnego oraz grupowego dla osób oraz instytucji (ponad 1000 godz.), 
e. kontynuację szkoleń (ponad 500 godz.), 
f. animowanie partnerstw lokalnych , w tym realizację wizyt studyjnych (4), 
g. kontynuację promocji ES w terenie, m.in. poprzez udział w imprezach plenerowych,  
    organizację doradztwa w terenie, 
h. zakładanie spółdzielni socjalnych (11), 
i. udzielanie dotacji dla powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych,  
j. rozpoczęcie prac nad modelem długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych oraz OWES,  
   w tym przeprowadzenie badania postrzegania spółdzielni socjalnych w środowisku.

Sprawozdanie z działalności FFW w 2012 r.38 
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KSZTAŁCENIE – EDUKACJA USTAWICZNA – RYNEK PRACY

Program Europejska Sieć Danych i Ekspertyz REFERNET

a. Przygotowany zostanie VET Country Report - raport tematyczny o kształceniu i szkoleniu zawodowym,  
    opisujący (w dwóch wersjach językowych) funkcjonowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego  
    w Polsce. 
b. Opracowany zostanie Policy Questionnaire, kwestionariusz omawiający rozwój polityki edukacyjnej  
    w Polsce. 
c. Uaktualniona zostanie ulotka o systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce). 
d. Uaktualniona zostanie baza bibliograficznej VET- Bib, zawierającej przegląd literatury przedmiotu. 
e. Przygotowane zostaną 2 opracowania tematyczne w jez. angielskim dotyczące różnych aspektów  
    kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym jeden na temat przedwczesnego kończenia edukacji.  
f. Przygotowane zostaną min. 2 krótkie artykuły w jęz. angielskim do wydawnictw Cedefop 
g. Aktualizowana będzie strona internetowa ReferNet Polska – zadanie bieżące. 
h. Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy aktywnie będą uczestniczyli w spotkaniach  
    członków sieci w Paryżu. 

Projekt „Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych (TEAD)”

a. Opracowane zostaną założenia ewaluacji projektu i jego rezultatów oraz narzędzia, a także powstanie  
    raport z ewaluacji wstępnej identyfikujący zasoby, mocne i słabe strony partnerów oraz  
    ewentualne zagrożenia i ryzyka 
b. Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy będą aktywnie uczestniczyli w wizytach studyjnych  
    w Szwecji.  
c. Powstanie i będzie aktualizowana strona internetowa projektu www.teadeurope.org 
d. Prowadzony będzie blog poświęcony zagadnieniom dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych. 
e. Przedstawiciele FFW będą uczestniczyli w tworzeniu testowej wersji programu szkoleniowego  
    oraz poradnika. 
f. Przeprowadzona zostanie ewaluacja testowania programu szkoleniowego. 
g. Opracowana zostanie strategia promocji projektu na poziomie europejskim.

FUNDUSZE PARTNERSKIE Counterpart Funds (CPF)

W 2013 roku prowadzone będą nadal działania związane z bieżącą kontrolą i rozliczaniem raportów składanych 
przez beneficjentów Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych. Ponadto wykonane zostaną wizyty monitorujące 
projekty dofinansowane w ramach tych Funduszy. Nadzorowane będą również postępowania sądowe i komorni-
cze w stosunku do beneficjentów, których sprawy wymagały skierowania na drogę sądową.

W związku z zamykaniem kolejnych projektów i rozliczeń, w 2013 roku prowadzone będą intensywne prace 
archiwizacyjne dotyczące dokumentacji przedsięwzięć realizowanych w przeszłości przez Fundację. W 2013 roku  
zaplanowano opracowanie i przekazanie do Archiwum lub zniszczenia łącznie 420 jednostek dokumentacji 
projektów. 

Kontynuowana będzie również bieżąca współpraca z MSZ dotycząca Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych. 

Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK)

Programy Rozwoju Instytucjonalnego Phare i Środki Przejściowe

W 2013 r. Jednostka Finansująco-Kontraktująca będzie kontynuować działania związane z obsługą proje- 
któw Rozwoju Instytucjonalnego, wynikające z zobowiązań określonych w Decyzji KE w sprawie wkładu  
w ramach Środków Przejściowych (Transition Facility), dla projektów wdrażanych w ramach alokacji 2006 oraz 
zamykaniu i końcowym rozliczeniu projektów Rozwoju Instytucjonalnego, finansowanych w ramach programu  
Phare (alokacje 2000-2003) oraz Transition Facility (alokacje 2004-2006). Zadanie to będzie realizowane 
na podstawie umowy, która zostanie podpisana pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Fundacją. 

J  F  K
CFCU
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Udział przedstawicieli JFK w szkoleniach dot. Umów bliźniaczych

Fundacja planuje dalszą współpracę z Departamentem Programów Rozwojowych MSZ w zakresie szkoleń  
na temat umów bliźniaczych, organizowanych dla przedstawicieli administracji publicznej i podległych jej insty-
tucji. Pracownicy JFK będą dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania, realizacji  
i sprawozdawczości finansowej umów bliźniaczych.

Wsparcie dla struktury administrującej regionalnym programem operacyjnym na rzecz 
konkurencyjności (RCOP) w zarządzaniu Programem Operacyjnym w Chorwacji

Do sierpnia 2013, JFK będzie kontynuować współpracę w ramach konsorcjum z austriacką firmą Hulla  
& Co. Human Dynamics KG (Lider) i Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A przy realizacji projektu 
pomocy technicznej „Wsparcie dla struktury administrującej regionalnym programem operacyjnym na rzecz 
konkurencyjności (RCOP) w zarządzaniu Programem Operacyjnym w Chorwacji” (Support to the Regional  
Competitiveness Operational Programme (RCOP) Operating Structure with OP Management Republic of Croatia).

Udział Fundacji jako instytucji o statusie Mandated Body  
w umowach współpracy bliźniaczej

Fundacja będzie podejmować działania w celu nawiązania współpracy z administracją publiczną w realizacji  
projektów typu Twinning oraz Twinning Light, jako instytucja odpowiedzialna za kwestie administracyjne  
i finansowe związane z ich wdrażaniem. 

sprawozdanie
finansowe
za 2012 rok



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012

Sprawozdanie finansowe z działalności 
Fundacji Fundusz Współpracy w 2012 roku
Poniżej przedstawiamy wybrane dane ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Fundusz Współpracy, a także 
wyciąg z opinii i badania biegłego rewidenta sprawozdania finansowego zrealizowanego przez Instytut Studiów 
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Pełna treść Sprawozdania Finansowego została przedstawiona Radzie 
Fundacji i jest do wglądu na stronie internetowej www.cofund.org.pl.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:  

71 267 166,19 zł

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wynik netto w kwocie:  

629 498,04 zł

„Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe Fundacji, zawierające dane liczbo-
we i objaśnienia słowne: 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 
oceny sytuacji finansowej i majątkowej badanej fundacji na dzień 31 grudnia 2012 roku, 
jak też wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 2) zostało 
sporządzone, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowo-
ści oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 3) jest zgodne  
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
statutu Fundacji.”

Instytut Studiów Podatkowych  
Modzelewski i Wspólnicy  

(wyciąg z opinii biegłego rewidenta)

Wyszczególnienie 2011 2012

zmiana stanu (+/-)

2011/2012

kwota %

Przychody netto z działalności statutowej 9 040,25 11 393,13 2 352,88 126,03

Koszty realizacji żądań statutowych 36 275,98 10 558,06 -25 717,92 29,10

Wynik finansowy dla działalności statutowej -27 235,73 835,07 28 070,80 *

Koszty administracyjne 3 091,11 2 220,57 -870,54 71,84

Zużycie materiałów i energii 117,33 150,12 32,79 127,95

Usługi obce 576,59 484,23 -92,36 83,98

Podatki i opłaty 225,79 216,16 -9,63 95,73

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia  
społeczne i inne świadczenia

1 826,47 1 009,71 -816,76 55,28

Amortyzacja 329,00 339,53 10,53 103,20

Pozostałe 15,93 20,82 4,89 130,70

Pozostałe przychody 687,34 513,82 -173,52 74,75

Pozostałe koszty 16 990,50 191,95 -16 798,55 1,13

Przychody finansowe 1 898,92 1 918,55 19,63 101,03

Koszty finansowe 917,99 152,32 -765,67 16,59

Wynik finansowy brutto  
dla całokształtu działalności

-45 649,07 702,60 46 351,67 *

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00

Wynik finansowy brutto -45 649,07 702,60 46 351,67 *

Podatek dochodowy 48,74 73,10 24,36 149,98

Wynik finansowy netto -45 697,81 629,50 46 327,31 *
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Rachunek zysków i strat

w tys. złotych



Wyszczególnienie 2011 % udziału 2012 % udziału
2011/2012

kwota %

AKTYWA 71 697,46 100 71 267,17 100 -430,29 99,40

Aktywa trwałe 16 655,81 23,20 13 397,22 18,80 -3 258,59 80,40

Wartości niematerialne i prawne 208,97 0,30 87,73 0,10 -121,24 42,00

Rzeczowe aktywa trwałe 9 830,65 13,70 9 496,48 13,30 -334,17 96,60

Należności długoterminowe 0 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 6 616,19 9,20 3 813,01 5,40 -2 803,18 57,60

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

0 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 55 041,65 76,80 57 869,95 81,20 2 828,30 105,10

Zapasy 0 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 2 851,05 4,00 992,97 1,40 -1 858,08 34,80

Inwestycje krótkoterminowe 52 189,28 72,80 56 876,98 79,80 4 687,70 109

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

1,32 0 0 0 -1,32 0

PASYWA 71 697,46 100 71 267,17 100 -430,29 99,40

Kapitał (fundusz własny) 69 719,14 97,20 70 220,94 98,50 501,8 100,70

Kapitał (fundusz podstawowy) 500 0,70 500 0,70 0 100

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0 0 0

Udziały (akcje) własne 0 0 0 0 0

Kapitał (fundusz zapasowy) 114 913,20 160,30 69 089,42 96,90 -45 823,78 60,10

Kapitał (fundusz)  z aktualizacji wyceny 3,74 0 2,02 0 -1,72 54,00

Pozostałe kapitay (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 0

Zysk/strata z lat ubiegłych -95,94 0,10 -11,49 0 84,45

Zysk/strata netto roku obrotowego -45 601,86 63,60 640,99 0,90 46 242,85

Odpisy z zysku netto  
w ciągu roku obrotowego

0 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania

1 978,32 2,80 1 046,23 1,50 -932,09 52,90

Rezerwy na zobowiązania 321,08 0,40 306,53 0,40 -14,55 95,50

Zobowiązania długoterminowe 480 0,70 360 0,50 -120 75,00

Zobowiązania krótkoterminowe 1 177,24 1,60 379,7 0,50 -797,54 32,30

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0

Bilans

w tys. złotych
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WŁADZE FUNDACJI

rada fundacji

paweł samecki - przewodniczący rady

ewa ośniecka-tamecka

anna miazek

agnieszka kudlińska

maciej szczytowski

piotr tomański 

piotr kosmala

paweł chorąży

zarzĄd fundacji

tadeusz kozek - prezes zarządu

izabella nowakowska - członkini zarządu

jacek ostrowski - członek zarządu

Wyszczególnienie 2011 % udziału 2012 % udziału
2011/2012

kwota %

AKTYWA 71 697,46 100 71 267,17 100 -430,29 99,40

Aktywa trwałe 16 655,81 23,20 13 397,22 18,80 -3 258,59 80,40

Wartości niematerialne i prawne 208,97 0,30 87,73 0,10 -121,24 42,00

Rzeczowe aktywa trwałe 9 830,65 13,70 9 496,48 13,30 -334,17 96,60

Należności długoterminowe 0 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 6 616,19 9,20 3 813,01 5,40 -2 803,18 57,60

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

0 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 55 041,65 76,80 57 869,95 81,20 2 828,30 105,10

Zapasy 0 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 2 851,05 4,00 992,97 1,40 -1 858,08 34,80

Inwestycje krótkoterminowe 52 189,28 72,80 56 876,98 79,80 4 687,70 109

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

1,32 0 0 0 -1,32 0

PASYWA 71 697,46 100 71 267,17 100 -430,29 99,40

Kapitał (fundusz własny) 69 719,14 97,20 70 220,94 98,50 501,8 100,70

Kapitał (fundusz podstawowy) 500 0,70 500 0,70 0 100

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0 0 0

Udziały (akcje) własne 0 0 0 0 0

Kapitał (fundusz zapasowy) 114 913,20 160,30 69 089,42 96,90 -45 823,78 60,10

Kapitał (fundusz)  z aktualizacji wyceny 3,74 0 2,02 0 -1,72 54,00

Pozostałe kapitay (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 0

Zysk/strata z lat ubiegłych -95,94 0,10 -11,49 0 84,45

Zysk/strata netto roku obrotowego -45 601,86 63,60 640,99 0,90 46 242,85

Odpisy z zysku netto  
w ciągu roku obrotowego

0 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy  
na zobowiązania

1 978,32 2,80 1 046,23 1,50 -932,09 52,90

Rezerwy na zobowiązania 321,08 0,40 306,53 0,40 -14,55 95,50

Zobowiązania długoterminowe 480 0,70 360 0,50 -120 75,00

Zobowiązania krótkoterminowe 1 177,24 1,60 379,7 0,50 -797,54 32,30

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0



Dołącz Do nas:

F
undacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce  
instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją  
projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.  
Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompe-

tencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu pro-
gramów i projektów. Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała 
wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zlece-
niodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojo-
we na zlecenie rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur 
Unii Europejskiej.  
 
Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji jest: świadczenie m.in. usług audy-
towych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających administrację publiczną, aktywna 
praca systemowa w sektorze ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego, partycy- 
pacji publicznej oraz problematyki równościowej.   
 
 
www.cofund.org.pl 
cofund@cofund.org.pl


