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Rok 2013 był w głównej mierze czasem kontynuacji 
działań i realizacji celów postawionych na rok 2012. 
Zakończyliśmy większość procesów restrukturyza-
cyjnych trwających od 2012 r. Największym wyda-
rzeniem w tym obszarze, było wdrożenie ostatniego 
etapu outsourcingu. Po przekazaniu wyspecjalizowa-
nym podmiotom procesów pomocniczych, takich jak 
sprzątanie, ochrona, obsługa teleinformatyczna, 
przyszedł czas na przekazanie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Zadania te przekazaliśmy doświad-
czonemu i cenionemu podmiotowi Grant Thornton. 
Obecnie obsługuje on Fundację w sferze kadr, płac, 
a także rachunkowości. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
mamy dostęp do najnowszej wiedzy, know-how, 
a także takich narządzi jak dedykowany system 
informatyczny. Takie rozwiązanie pozwoliło korzystnie 
zmienić stosunek etatów obsługowych do meryto-
rycznych, który obecnie wynosi 6/80.

Zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju Fundacji 
zostały utrzymane kluczowe obszary działalności: 
wsparcie sektora publicznego, społeczeństwo 
obywatelskie, równość szans, ekonomia społeczna, 
kształcenie przez całe życie, przedsiębiorczość, fundusze 
partnerskie, współpraca międzynadnarodowa.

Najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią działalności 
Fundacji pozostały szeroko rozumiane audyt, kontrola 
i weryfikacja dokumentacji finansowej realizowane  
na rzecz takich instytucji jak Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodek Przetwarzania  
Informacji (OPI), Władza Wdrażająca Programy  
Europejskie (WWPE) oraz Ministerstwo Gospodarki.

Wartym podkreślenia jest fakt iż, w 2013 roku działania 
FFW obejmowały prawie 30% alokacji całego Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pracownicy 
Fundacji wykonali 12 232 raportów z weryfikacji, 
na łączną kwotę 6,2 miliarda złotych. Mając to 
na uwadze Zarząd Fundacji, przykłada szczególną 
wagę do inwestycji w rozwój zespołu (liczącego już 
prawie 40 osób) jak i w narzędzia informatyczne 
oraz doskonalenie procedur i mechanizmów działania.

Pozostałe obszary realizowane były zgodnie z planem, 
szczególne znaczenie miały działania związane 
z ekonomią społeczną, które realizowaliśmy w ramach 
aż trzech szeroko zakrojonych projektów.

Bardzo istotnym wydarzeniem w życiu Fundacji był 
jej udział (w ramach międzynarodowego konsorcjum)  
i wygrana w przetargu ogłoszonym przez Komisję  
Europejską dotyczącym pomocy technicznej  
w ramach projektu „ Współpraca policyjna państw 
Partnerstwa Wschodniego”. Projekt, którego realizacja
 rozpocznie się w roku 2014 to skomplikowane przed-
sięwzięcie zarówno pod względem różnorodności  
i ilości  zaplanowanych działań, niespotykanej w tego 
typu projektach liczby Beneficjentów (6 państw) 
oraz liczby partnerów konsorcjum. Projekt będzie 
realizowany przez 4 lata.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego 
podsumowania, a także do współpracy!

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

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.

Szanowni 
Państwo,



Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół ludzi posiadających unikalne 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 pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. 
Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe 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 audytowych, 
doradczych, ewaluacyjnych wspierających administrację publiczną, aktywna praca systemowa 
w sektorze ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego, partycypacji publicznej 
oraz problematyki równościowej.

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

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób 
dopasowuje swoją strukturę do realizowanych projektów. Obecnie zatrudnia blisko 
90 osób, które realizują projekty w następujących obszarach:

Fundacja Fundusz 
Współpracy

Struktura i obszary 
działalności Fundacji

Wsparcie sektora 
publicznego

Równość
szans

Audyt, kontrola,
finanse

Ekonomia 
społeczna

Przedsiębiorczość

Uczenie 
przez całe życie

Społeczeństwo 
obywatelskie

Współpraca 
międzynarodowa

CSR

Fundusze 
partnerskie
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Zarząd 
Fundacji Fundusz Współpracy

Jolanta 
Kalinowska

Kierowniczka Działu

Dział Projektów
Rozwojowych

Jednostka Finansująco
- Kontraktująca

Bogda 
Kisiel

Kierowniczka Działu

Dział Programów
Pomocowych CPF

Zespół ds. współpracy 
międzynarowej

Krzysztof 
Grochowski
Z-ca Dyrektora, 
Kierownik Działu

Dział wsparcia instytucji 
pośredniczących

Daniel 
Prędkopowicz

Kierownik Działu

Dział Projektu 
„Decydujmy Razem”

Agnieszka 
Siekiera

Kierowniczka Działu

Dział Inicjatyw 
Obywatelskich

Monika 
Baraniewska

Kierowniczka Działu

Dział Wsparcia 
Ekonomii Spolecznej

Agnieszka 
Luck

Kierowniczka Działu

Dział Projektów 
Edukacyjnych

Marek Żyła
Dyrektor Biura 

Finansowo-Administracyjnego 

Jacek Ostrowski
Członek Zarządu,  

Dyrektor Biura Koordynacji 
Kształcenia Kadr

Tadeusz Kozek
Prezes Zarządu,  

Dyrektor Biura Rozwoju Lokalnego 
i Inicjatyw Obywatelskich 

Izabella Nowakowska
Członek Zarządu,  

Dyrektor Jednostki 
Finansująco-Kontraktującej
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Programy, projekty i zadania w 2013 r.

FFW

Projekt „Współpraca policji w ramach Partnerstwa Wschodniego”.

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

Wsparcie Ministerstwa Gospodarki w realizacji zadań́ Instytucji Pośredniczącej.

Realizacja w partnerstwie projektu systemowego „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Realizacja w partnerstwie projektu systemowego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”.

Administrowanie środkami pomocy Unii Europejskiej oraz niektórych państw (CPF Ogólne).

Obsługa spłat kredytów udzielonych w ramach Programów Agrolinia oraz obsługę CPF Sektorowych.

Zamykanie i rozliczanie projektów Rozwoju Instytucjonalnego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Archiwizacja i przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z Programem Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Realizacja w partnerstwie projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności 
w działaniach administracji publicznej”.

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

Realizacja w partnerstwie projektu „Innowacyjny system wspierania rozwoju ekonomii społecznej 
na południowym Mazowszu”.

Realizacja w partnerstwie projektu „Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych” realizowany 
jako projekt transferu innowacji w ramach programu Leonardo da Vinci.

Realizacja w partnerstwie projektu „Innowacyjny system wspierania rozwoju ekonomii społecznej 
w subregionie ostrołęckim”.

Europejska Sieć Danych i Ekspertyz REFERNET. 

Wsparcie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w realizacji zadań́ Instytucji Wdrażającej.
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FFW

Kluczowi partnerzy w 2013 r. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ośrodek Przetwarzania Informacji 
Władza Wdrażająca programy Europejskie 
Ministerstwo Gospodarki 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Kancelaria Prezydenta RP  
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
Centrum Aktywności Lokalnej CAL
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny 
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa
Gmina Długosiodło
Gmina Szydłowiec
Miasto Pionki
Gmina Kozienice
Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego CEDEFOP
Komisja Europejska

Liczba stałych pracowników: 85 osób (umowy o pracę)
Eksperci współpracujący: 160 osób (umowy cywilno-prawne)

Nasz zespół w 2013 r.

16085
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Sprawozdanie 
z działalności 
Fundacji w 2013 
roku





Filarem działalności Fundacji jest realizacja zadań 
na rzecz wsparcia administracji i instytucji w zakresie 
programowo-projektowym, w tym we wdrażaniu 
programów UE. 

W 2013 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. W czerwcu FFW zawarło umowę z Ministerstwem Gospodarki, na mocy której 
Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność 
w miejscu u beneficjenta, w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 6.5.2 POIG.

Zgodnie z umowa trójstronną zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji (OPI) a Fundacją Fundusz Współpracy Fundacja wykonuje czynności techniczne
w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w miejscu u beneficjenta. 

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
i Ośrodka Przetwarzania Informacji w realizacji zadań 
Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

Wsparcie 
sektora 
publicznego

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwier-
dzające wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych 
wnioskach o płatność (wsparcie NCBR, a wcześniej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powo-
dzeniem realizowane jest od 2010 r. czego efektem 
było rozszerzenie współpracy o kolejną instytucje 
tj. OPI, który również pełni funkcje Instytucji 
Wdrażającej dla Programu Innowacyjna Gospodarka). 
Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach 
I i II Priorytetu POIG są uczelnie wyższe, instytuty na-
ukowo badawcze, a także od 2013 r., przedsiębiorstwa. 

Weryfikacja obywa się za pomocą wewnętrznego 
systemu informatycznego, co podnosi efektywność 
czasową i finansową przedsięwzięcia.

Zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 
1 października 2013 r. Fundacja rozliczana jest syste-
mem ryczałtowym (stawka za raport) oraz uproszczo-
no system obiegu dokumentów poprzez rezygnacje 
z przygotowywania raportu w wersji papierowej 
poprzez wykorzystanie certyfikowanego podpisu 
elektronicznego do podpisywania raportów.
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Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące liczby oraz wartości zweryfikowanych przez Fundację Fundusz 
Współpracy wniosków o płatność od początku realizacji działań.

Wsparcie sektora publicznego

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków 
o płatność (w układzie rocznym narastającym)

2010 rok  kw. kwal 566,7 mln PLN

NCBR 1006

NCBR 3537

2011 rok  kw. kwal 2409,2 mln PLN

NCBR 5557 OPI 751

2012 rok  kw. kwal 4043,3 mln PLN

OPI 2641NCBR 7187

2013 rok kw. kwal 5586,2 mln PLN

W 2013 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

Zweryfikowała 3 520 wniosków 
o płatność na kwotę wydatków 
kwalifikowalnych 1 543,0 mln 
PLN, co stanowi 141 % planu 

wyznaczonego na 2013 r.

W ramach NCBR zweryfikowano 
1 630 wniosków na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych 
1 246,3 mln PLN,

W ramach OPI zweryfikowano 
1 890 wniosków na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych 
296,7 mln PLN.

3520 1630 1890

012



Poniższy wykres przedstawia średnią wartość wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych w zatwierdzonych 
przez NCBR/OPI wnioskach o płatność w ujęciu rocznym.

Wsparcie sektora publicznego

Łącznie do końca 2013 roku w ramach umowy 
trójstronnej zweryfikowano 9 828 wniosków 
o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 
5,6 mld PLN.9828

5,6 mld 

Weryfikacja wniosków objęła swoim 
zasięgiem 171 beneficjentów znajdujących 
się w 32 miastach realizujących łącznie 459 
umów o dofinansowanie. 32171

459

Średnia wartość wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych 
przez FFW we wnioskach o płatność (w układzie rocznym)

2010 2011 2012 2013

wyd. kw. 566,7 mln PLN 
kw. próby 394,9 mln PLN

wyd. kw. 1842,5 mln PLN 
kw. próby 1282,5 mln PLN

wyd. kw. 1634,1 mln PLN 
kw. próby 1450,1mln PLN

wyd. kw. 1542,9 mln PLN 
kw. próby 1199,3 mln PLN

69 69 88 77
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Niniejszy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji:

uwagi miękkie

uwagi twarde
1057

4083

4688

bez uwag

11
48

41

Liczba wniosków o płatność zawierających dany typ uwag 
(dane w układzie narastającym do końca 2013r.)

Natomiast w 2013 roku średnio w ciągu miesiąca 
weryfikowano aż 9 779 pozycji (wzrost o kolejne 13% 
w stosunku do roku poprzedniego).9779

13

Zarówno w 2010 jak i w 2011 roku FFW zweryfikowała
ok. 70% wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wnioskach o płatność. W 2012 roku wartość spraw-
dzonych wydatków kwalifikowalnych wybranych 
do próby zwiększyła się w stosunku do lat poprzed-
nich i wyniosła prawie 90% wszystkich wydatków. 
W kolejnym roku (2013 r.) wartość ta utrzymuje się 
również na wysokim poziomie i wynosi 77% wartości 
przedstawionych w tabeli 11 wniosków o płatność.

Dodatkowo należy nadmienić, iż w 2010r. FFW 
weryfikowała średnio 1 681 dokumentów w ciągu 
miesiąca. Liczba sprawdzanych miesięcznie doku-
mentów zwiększyła się w kolejnym roku do 4 283 
(wzrost o 254%). W 2012r. średnio w ciągu miesiąca 
weryfikowano już 8 626 pozycji we wniosku, co oznacza
kolejny wzrost o 201% w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Wsparcie sektora publicznego 014



41% wszystkich wniosków stanowiły te, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Dotyczyły one 4 083 wniosków.

Łącznie w 9 828 wnioskach znaleziono 50 075 uwag miękkich o wartości 522,3 mln PLN wydatków
kwalifikowalnych oraz 1 933 uwagi twarde o wartości 41,6 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

„Uwagi miękkie” są to błędy we wniosku o płatność 
nie skutkujące uznaniem wydatku za niekwalifiko-
walny i zwrotem środków np. błędny numer faktury, 
błędna data zapłaty nieprawidłowa kwota brutto 
i netto, braki w opisach dokumentów, itp. 
Uwagi takie zawierało 4 688 wniosków, co stanowi 
48% wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to nieprawidłowości skutkujące 
uznaniem wydatku za niekwalifikowalny i zwrotem 
dofinansowania. Uwagi takie zawierało 1 057 
wniosków, co stanowi 11% wszystkich zweryfikowa-
nych.

Budżet projektu:

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

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 1.05.2010 – 31.03.2016

Wartość umowy w latach 
(2012-16) 12 000 000,00 PLN

Budżet na 2013 r. 3 373 128,66 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 4 090 897,25 PLN

Osoba kontaktowa
Krzysztof Grochowski  kgrochowski@cofund.org.pl

Wsparcie sektora publicznego015



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. 

Wsparcie Władzy Wdrażającej 
Programy Europejskie w realizacji 
zadań Instytucji Wdrażającej

W 2013 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

Odbyto szereg konsultacji i uzgodnień pomiędzy instytucjami 
w celu wypracowania zasad współpracy i komunikacji, 
korzystania z bazy weryfikacji oraz ujednolicenia podejścia 
do kwalifikowalności wydatków.

Zweryfikowano 2 057 wniosków o płatność 
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 450,2 
mln PLN, co stanowi 75% planu na cały rok,450,22057

75

mln 

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe 
potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekaza-
nych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami 
podlegającymi weryfikacji w ramach Działania 8.3 
i 8.4 POIG są samorządy oraz przedsiębiorcy. 

Weryfikacja odbywa się również przy wsparciu  
wewnętrznego systemu informatycznego,  
co znacznie podnosi efektywność czasową i finansową 
przedsięwzięcia. Fundacja rozliczana jest systemem 
ryczałtowym (stawka za raport).
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Niniejszy wykres przedstawia dane dotyczące zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność od początku 
realizacji umowy z WWPE.

Niższa liczba weryfikacji wynika z niedostatecznej 
w stosunku do założeń umowy liczby wniosków 
przekazywanych do weryfikacji przez WWPE. 
Fundacja dokłada wszelkich starań aby realizować 
wszystkie zadania (przekazywane wnioski) na bieżąco 
i w zasadzie nie występują żadne zaległości.

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków
o płatność dla WWPE.

W 2013 roku zweryfikowano 2 057 wniosków  
o płatność o wartości 450,3 mln PLN wydatków 
kwalifikowalnych. Tak znaczny wzrost liczby 
zweryfikowanych wniosków w porównaniu z rokiem 
poprzednim jest podyktowany faktem, iż w 2012 r. 
weryfikacja rozpoczęła się z początkiem listopada 
i zakończyła w połowie grudnia.

107

2012 rok  wyd. kw. 14,4 mln PLN

2057

2013 rok  wyd. kw. 450,3 mln PLN

Poniższy wykres przedstawia średnią wartość wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych w zatwierdzonych 
przez WWPE wnioskach o płatność w ujęciu rocznym.

2012 2013
wyd. kw. 14,4 mln PLN 

kw. próby 14,1 mln PLN
wyd. kw. 450,3 mln PLN 

kw. próby 444,3 mln PLN

Średnia wartość wydatków 
kwalifikowalnych  

weryfikowanych przez FFW  
we wnioskach o płatność  

WWPE (w układzie rocznym)

97 98
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Liczba wniosków o płatność WWPE zawierających dany typ uwag
(dane w układzie narastającym do końca 2013r.)

Wartość sprawdzonych wydatków kwalifikowalnych wybranych do próby przez FFW utrzymuje się na stałym 
wysokim poziomie. W 2012 roku (listopad/grudzień) wyniosła aż 97%. W kolejnym roku zwiększyła się w sto-
sunku do roku poprzedniego i wyniosła 98% wszystkich wydatków. Przewiduje się, iż wskaźnik ten kształtował 
się będzie na podobnym poziomie w kolejnych latach. Dodatkowo należy nadmienić, iż w 2012 r. (listopad/
grudzień) FFW weryfikowała średnio 656 dokumentów w ciągu miesiąca. Liczba sprawdzanych miesięcznie 
dokumentów zwiększyła się w kolejnym roku do 1 722 (wzrost o 262%). Do końca 2013 roku 
FFW zweryfikowała 21 971 dokumentów z 24 173 wykazanych w tab. 11 wniosków o płatność (91% zawar-
tych w tab. nr 11).

51% wszystkich wniosków 
stanowiły te, w których 
nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. Dotyczyły one 
1 115 wniosków.

uwagi miękkie

uwagi twarde
164

1115

885

bez uwag

8
41

51

Niniejszy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji:

„Uwagi miękkie” są to błędy we 
wniosku o płatność nie skutkujące 
uznaniem wydatku za niekwalifi-
kowalny i zwrotem środków np. 
błędny numer faktury, błędna data 
zapłaty nieprawidłowa kwota brut-
to i netto, braki w opisach doku-
mentów, itp. Uwagi takie zawierało 
885 wniosków, co stanowi 41% 
wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to nieprawi-
dłowości skutkujące uznaniem 
wydatku za niekwalifikowalny 
i zwrotem dofinansowania. Uwagi 
takie zawierało 164 wnioski, co 
stanowi 8% wszystkich zweryfiko-
wanych.
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Łącznie w 2 164 wnioskach znaleziono 5 365 uwag miękkich o wartości 81,1 mln PLN wydatków kwalifikowal-
nych oraz 461 uwagi twarde o wartości 13,6 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

Powyższy diagram obrazuje rozmieszczenie 816 beneficjentów znajdujących się w 96 miejscowościach, 
realizujących 1 188 umów o dofinansowanie. Kolor niebieski oznacza beneficjentów realizujących projekty 
w ramach Działania 8.3 POIG, kolorem zielonym 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.

Ilustracja prezentuje rozmieszczenie 
beneficjentów na terenie kraju

Działanie 8.3 POIG
Działanie 8.4 POIG
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Budżet projektu:

Nazwa projektu Wsparcie WWPE w realizacji zadań
Instytucji Wdrażającej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 29.10.2012 – 27.12.2014

Wartość umowy w latach 
(2012-14) 8 525 120,00 PLN

Budżet na 2013 r. 3 345 120,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 3 044 360,00 PLN

Łącznie w 2 057 wnioskach 
znaleziono 5 365 uwag miękkich 
o wartości 81,1 mln PLN wydatków 
kwalifikowalnych oraz 461 uwag 
twardych o wartości 13,6 mln PLN 
wyd.kw.

Osoba kontaktowa
Krzysztof Grochowski  kgrochowski@cofund.org.pl

5365

461

81.1 mln 

13.6 mln 

20572057
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Zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Fundacją Fundusz 
Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w miejscu 
u beneficjenta. 

Wsparcie Ministerstwa 
Gospodarki w realizacji zadań Instytucji 
Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

W 2013 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

od początku roku zweryfikowano łącznie 
237 wniosków wykazanych w 172 raportach. 
FFW zrealizowała 100 % planu wyznaczonego 
przez MG, poprzez weryfikację wszystkich 
przekazanych wniosków172237

100

opracowano i wdrożono system informatyczny do obsługi 
składania raportów z przeprowadzonych weryfikacji

odbyto szereg konsultacji i uzgodnień pomiędzy instytucjami 
w celu wypracowania zasad współpracy i komunikacji, 
korzystania z bazy weryfikacji oraz ujednolicenia podejścia 
do kwalifikowalności wydatków

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwier-
dzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez 
IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlega-
jącymi weryfikacji w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 
oraz 6.5.2 POIG są przedsiębiorcy oraz samorządy. 
Umowa przewiduje również weryfikację prawidłowo-
ści stosowania prawa zamówień publicznych, zasady 

konkurencyjności oraz wypełniania obowiązków 
beneficjentów nałożonych przez umowy tj. promocja 
projektu. Weryfikacja odbywa się również przy wspar-
ciu wewnętrznego systemu informatycznego, co 
znacznie podnosi efektywność czasową i finansową 
przedsięwzięcia. Fundacja rozliczana jest systemem 
ryczałtowym (stawka za raport).
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Niższa liczba weryfikacji wynika z niedostatecznej w stosunku do założeń umowy liczby wniosków 
przekazywanych do weryfikacji przez MG. Fundacja dokłada wszelkich starań aby realizować wszystkie 
zadania (przekazywane wnioski) na bieżąco i w zasadzie nie występują żadne zaległości.

Poniższy wykres prezentuję liczbę zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność, w tym raportów 
z weryfikacji.

W 2013 r. zweryfikowano 237 wniosków o płatność ujętych w 172 raportach z weryfikacji. Weryfikacja 
odbywała się od czerwca do grudnia 2013 r.

Poniższy diagram przedstawia średnią liczbę weryfikowanych przez FFW pozycji oraz wydatków kwalifikowal-
nych ujętych w tab. 11 wniosków o płatność.

172

Liczba raportów

237

Liczba wniosków

93% - Próba

Liczba pozycji w tab. 11

84% - Próba

Kwota wydatków kwalifikowalnych w tab. 11

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność 
oraz raportów z weryfikacji w 2013r. dla MG

Średnia liczba weryfikowanych przez FFW
pozycji oraz wydatków we wniosku o płatność dla MG
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W ramach 237 zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność 42% wniosków zawierało uwagi, natomiast 
58% wniosków nie budziło zastrzeżeń weryfikujących. Regulamin wykonywania zadań FFW nie przewiduje 
podziału na uwagi twarde oraz miękkie tak jak w umowach z NCBR/OPI oraz WWPE.

Wyniki weryfikacji przez FFW
wniosków o płatność dla MG

Budżet projektu:

Nazwa projektu
Wsparcie Ministerstwa Gospodarki 
w realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej
/Instytucji Wdrażającej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 10.06.2013 – 30.11.2015

Wartość umowy w latach 
(2012-15) 1 463 000,00 PLN

Budżet na 2013 r. 494 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 326 800,00 PLN

z uwagami

bez uwag

42
58

Osoba kontaktowa
Krzysztof Grochowski  kgrochowski@cofund.org.pl





Bardzo 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 wdrożenie licznych strategii rozwoju lokalnego, które pobudziły gospodarkę 
i spowodowały wzrost zatrudnienia. 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.

Decydujmy razem to pilotażowy, ogólnopolski projekt, realizowany od 2010 do 2014 roku 
w 108 gminach i powiatach.

Decydujmy razem

Społeczeństwo
obywatelskie

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 przedsięwzię-
cia promocyjne, uczestniczy w pracach upowszech-
niających i włączających rezultaty do głównego  
nurtu polityki oraz praktyki działania instytucji  
i organizacji.
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wypracowanie i przetestowanie 
modeli partycypacji publicznej 

z wykorzystaniem animacji 
społecznej;

Testowanie modeli

108 gmin i powiatów biorących udział w projekcie „Decydujmy razem” testuje praktycznie sprawdzone modele 
partycypacji publicznej, podążając dwoma ścieżkami metodycznymi. 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 studyjno-badawcze, które pozwolą stworzyć 
kompleksowy obraz stanu partycypacji publicznej w Polsce oraz dostarczą narzędzi do jej oceny i monitoringu.

Gminy i powiaty pod lupą: ISP obserwuje funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych oraz dialog obywatelski. Badane są też metody podnoszenia poziomu 
partycypacji w samorządach, objętych działaniami animacyjnymi projektu.

Narzędzie do samodzielnego pomiaru partycypacji, które pozwoli każdej społeczności lokalnej 
na autodiagnozę i monitorowanie.

Monitoring i analiza regulacji prawnych w prasie, instytucjach publicznych centralnych 
i samorządowych. Analizowane są także praktyki partycypacyjne, funkcjonujące w konkretnych 
samorządach.

W ramach projektu, każdy z partnerów ma swój zakres działań i narzędzi, poprzez które przybliża 
do osiągnięcia założonych celów. Wśród najważniejszych działań wymienić należy:

01

02

A

B

C

Społeczeństwo obywatelskie

opracowanie ogólnopolskiego 
systemu wspierania partycypacji, 

stworzenie narzędzi jej oceny 
i monitoringu,

upowszechnienie i promocja  
partycypacji publicznej  

w środowiskach lokalnych.

Cele projektu Decydujmy razem
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Przygotowanie kadr

W ramach projektu prowadzone są działania metodyczne i edukacyjne dla przedstawicieli samorządów oraz 
lokalnych liderów i animatorów.

Dobre praktyki

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

Promocja projektu

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

Szkolenia: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska odpowiada za szkolenia dla animatorów, doradców
i edukatorów uczestniczących w projekcie.

Portal projektu: www.decydujmyrazem.pl

Budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów: Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL inicjuje współpracę animatorów partycypacji z doświadczonymi animatorami 
społecznymi spoza projektu.

Profile na portalach społecznościowych:
• Facebook.com/DecydujmyRazem
• YouTube.com/user/DecydujmyRazemTV
• Twitter.com/DecydujmyRazem

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.

Współpracę z mediami, zarówno lokalnymi, regionalnymi jak i branżowymi.

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przygotowała dla 
samorządów, które nie uczestniczą bezpośrednio w projekcie bezpłatny cykl warsztatów połączony
z wizytami studyjnymi.

Zadaniem Fundacji Fundusz Współpracy jest również organizacja dwóch ogólnopolskich konferencji 
(promocyjnej, zorganizowanej w 2011 roku i podsumowującej zaplanowanej na czerwiec 2014), 
wydawanie publikacji powstałych w trakcie realizacji projektu oraz produkcja i dystrybucja materiałów 
promocyjnych.
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W 2013 roku Fundacja Fundusz Współpracy prowadziła obsługę medialną wydarzeń projektowych. 
W ich ramach podjęto m.in. następujące działania: zaproszenia dla dziennikarzy oraz potwierdzanie 
obecności; opracowanie pakietów medialnych zawierających informacje prasowe i publikacje dot. projektu; 
obsługa medialna na miejscu; obsługa fotograficzna; wspólpraca z patronami medialnymi. W 2013 roku 
pozyskano nowego patrona – Polskie Radio Czwórka. W tym czasie przygotowano i rozesłano do mediów: 
38 informacji prasowych, poświęconych wydarzeniom w projekcie „Decydujmy Razem”. W ramach współpracy 
z patronami medialnymi, zostały zamówione, przygotowane i opublikowane materiały m.in.:

Na bieżąco aktualizowano i rozwijano jeden z największych portali poświęconych partycypacji w Polsce. 
W 2013 roku decydujmyrazem.pl odwiedziło blisko 36 tys. użytkowników, którzy dokonali ponad 
116 tys. odsłon. Ponadto rozesłano 19 newsletterów, każdy do blisko 5.800 odbiorców. Prowadzono portale 
społecznościowe.

W 2013 roku w mediach ukazało się w sumie blisko: 360 publikacji (nie powtarzających się) związanych 
z projektem, zawierających hasło „Decydujmy razem”. Informacje o projekcie znalazły się m.in. w Gazecie 
Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazetach lokalnych, PR pr.1 i pr.4, TVP INFO, Wiadomościach Świętokrzyskich, 
Gazecie Sołeckiej, Polsce Dzienniku Bałtyckim, Echu Dnia Podkarpackim oraz na portalach wyborcza.pl, gazeta.
pl, polskieradio.pl, portalsamorzadowy.pl, samorząd.lex.pl, regioportal.pl, witrynawiejska.org.pl, samorząd.
pap.pl, obywateledecyduja.pl i wielu innych.

• w Gazecie Samorządu i Administracji,
• w tygodniku Przegląd,
• w Serwisie Samorządowym PAP oraz SAS,
• oraz materiały na portalu ngo.pl.

Społeczeństwo obywatelskie

Główne działania i wydarzenia w 2013

Portal decydujmyrazem.pl
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Fundacja Fundusz Współpracy odpowiada za proces wydawniczy w ramach projektu. W 2013 roku w różnym 
stopniu przygotowała, wydała i dystrybuowała następujące publikacje:

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:

konferencje w ramach Forum Debaty Publicznej organizowane wspólnie z Kancelarią 
Prezydenta RP (17.04 oraz 11.12);

Seminaria CAL: „Ewaluacja narzędziem zarządzania” (Kraków 4-5.04), „Wymiary integracji 
społecznej w lokalnej polityce publicznej” (Toruń 20-21.06), „W stronę obywatelskiej 
przedsiębiorczości” (Rzeszów 7-8.11), „Przepis na uczestnictwo” (Warszawa 9.12); 

„Czy można zmierzyć partycypację?” – stoisko z materiałami oraz briefing dla mediów  
promujący narzędzie licznik partycypacji (11.12); 

„Wybierz naukę, nie nauczkę – czyli czego można dowiedzieć się na szkoleniach 
dla samorządowców” – konferencja prasowa podsumowująca i promująca II edycję 
szkoleń dla samorządowców ALPP (5.09); 

Stoisko z materiałami na Kongresie Miast Polskich w Krakowie (7-8.11); 

Stoisko projektowe z publikacjami podczas OSES w Szczecinie; 

Ponadto projekt „Decydujmy razem” objął patronatem Konferencję „Kultura Pierwszego 
Kontaktu” odbywającą się w Oleśnicy (dolnośląskie) (24-25.10).

Społeczeństwo obywatelskie

Działalność wydawnicza

Wydarzenia

Zeszyty poseminaryjne Animacja Życia Publicznego nr: 1(8)/2013, 2(9)/2013, 3(10)2013, 
4(11)2013, 5(12)2013, 6(13)2013 (numer specjalny); każdy w nakładzie 5.500 egz. (CAL),

„Analizy i opinie” nr 2, 3, 4, 5 (ISP),

„Elementy partycypacji” (FISE),

Rocznik naukowy Zoon Politikon nr 2 i 3 (CAL),

„Monitoring prawa 2012” (ISP),

„Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce t. II” (ISP),

„Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji” (ISP).
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Społeczeństwo obywatelskie

zorganizowano krajową wizytę studyjną (24-25.10.13) do Płużnicy i Gdyni, w której udział wzięło 13 uczestników 
oraz zagraniczną wizytę studyjną (18-22.11.13) do Wielkiej Brytanii, w której udział wzięło 20 uczestników. 
Celem, skierowanych do przedstawicieli samorządowców uczestniczących w projekcie (animatorów i decy-
dentów) wizyt studyjnych było dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej współpracy z lokalną 
społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu strategii (planów, programów) z możliwością poznania oraz zaadap-
towania konkretnego przykładu w swoim środowisku.

W ramach działania upowszechnianie i mainstreaming metody 
partycypacji publicznej:

Organizacja wizyt studyjnych

Budżet projektu:

Nazwa projektu

„Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu 
polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji 
publicznych”

Projekt finansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 1.11.2009 – 30.06.2014

Wartość umowy 5 135 879,67 PLN

Budżet na 2013 r. 1 243 651,16 PLN

Wydatkowanie w 2013 r.
706 091,85 PLN (od początku realizacji 
projektu: 3 221 719,84 PLN)

Osoba kontaktowa
Daniel Prędkopowicz  dpredkopowicz@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.decydujmyrazem.pl
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Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty 
poświęcone tematyce równościowej od 2005 r. 

W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa sieci
trenerów 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. Obecnie realizowany projekt 
(Równość.info) powstał na bazie wypracowanego doświadczenia i jest efektem 
systematycznie prowadzonych działań w tym zakresie.

Od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. wraz z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, 
realizowany był projekt „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach 
administracji publicznej”.

Projekt Równość.info

Równość
szans

Główne działania w ramach projektu

W ramach projektu stworzona została branżowa 
Sieć organizacji skupiających i działających 
na rzecz grup dyskryminowanych lub zagrożonych 
dyskryminacją ze względu na różne przesłanki, pn. 
„Równość i różnorodność – praktycznie”. 

W ciągu dwóch ostatnich lat sieć wypracowywała roz-
wiązania i rekomendacje, które ułatwią wprowadze-
nie równości i różnorodności do działań administracji 
publicznej. Obecnie Sieć skupia 28 organizacji licząc 
razem z Liderem i Partnerem projektu.

Sieć „Równość i różnorodność – praktycznie (Sieć R+R)”
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Równość szans

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).

Cztery grupy tematyczne

W ramach Sieci powstały cztery grupy tematyczne, których zadaniem było wypracowanie konkretnych 
produktów. Efektem ich prac jest publikacja elektroniczna znajdująca się na portalu rownosc.info.

nawiązanie współpracy 
organizacji związanych 

z grupami doświadczającymi 
dyskryminacji i pracujących 
na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacji

rozwój kompetencji 
w/w organizacji w obszarze 

edukacji antydyskryminacyjnej 
nieformalnej

wzmocnienie jakości ich 
współpracy z administracją 

publiczną (w obszarze edukacji
 i zatrudnienia). 

Grupa „Perspektywa antydyskryminacyjna w politykach zatrudnienia oraz nauki i edukacji” 
(koordynowana przez Magdalenę Chustecką), która przygotowała ekspertyzę na temat uwzględniania 
szerokiej perspektywy antydyskryminacyjnej w politykach zatrudnienia oraz nauki i edukacji;

Grupa „Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracją publiczną” 
(koordynowana przez Katarzynę Sekutowicz), która opracowała metody działania i dobre praktyki 
w obszarze współpracy z administracją publiczną;

Grupa „Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskrymina-
cyjnej” (koordynowana przez Katarzynę Batko-Tołuć), która opracowała standardy działania i zasady 
etyczne współpracy NGO z administracją publiczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;

Grupa „Program dwudniowego szkolenia dla administracji publicznej nt. przeciwdziałania 
dyskryminacji w zatrudnieniu oraz nauce i edukacji” (koordynowana przez Dominikę 
Cieślikowską), która opracowała w/w program szkolenia.

A

B

C

D

Cele projektu Sieci
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Równość szans

Sieć miała charakter branżowy - skupiała organizacje działające na rzecz grup dyskryminowanych lub 
zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne przesłanki. Głównym zadaniem Sieci było wypracowanie 
rozwiązań oraz rekomendacji, które ułatwią wprowadzanie równości i różnorodności do działań administracji 
publicznej.

1.     Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy 

        Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Białystok – fpmiinr.org.pl

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

3.     Centrum Wspierania Partycypacji Spolecznej, Gdańsk – www.partycypacja.org

4.     Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław – www.silesius.org.pl

5.     Fundacja AUTONOMIA, Kraków – www.autonomia.org.pl

6.     Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa – www.cpk.org.pl

7.     Fundacja Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi – www.cpk.lodz.pl

8.     Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa – www.ffrs.org.pl

9.     Fundacja Gender Center, Warszawa – genderstudies.pl/index.php/fundacja-gender-center

10.   Fundacja Synergia, Opole

11.   Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa – www.kph.org.pl

12.   Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa – www.jewishmuseum.org.pl

13.   Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki – www.pzg.lodz.pl

14.   Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa – www.ptpa.org.pl

15.   Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wrocław – www.rcwip.pl

16.   Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa – www.dialogspoleczny.engo.pl

17.   Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin – hf.org.pl

18.   Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa – www.interwencjaprawna.pl

19.   Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań – www.konsola.org.pl

20.   Stowarzyszenie Kobieta na Plus, Ruciane Nida – www.kobietanaplus.pl

21.   Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa – lambdawarszawa.org

22.   Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Warszawa – www.lgo.pl

23.   Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA, Rzeszów – www.stowarzyszenievictoria.org.pl

24.   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM,  

         Warszawa – prohumanum.org

25.   Stowarzyszenie Promocji Wielkulturowości INTERKULTURALNI PL, Kraków – www.interkulturalni.pl

26.   Stowarzyszenie Przestrzeń, Węgrów – www.stowarzyszenie-przestrzen.org

27.   Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice – mostkatowice.pl

28.   Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków – www.czulent.pl

        oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (partner projektu) – www.tea.org.pl 

        i Fundacja Fundusz Współpracy (lider projektu) – www.cofund.org.pl

Sieć skupia następujące organizacje:
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Równość szans

Głównym celem Sieci było nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami związanymi z grupami 
doświadczającymi dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki, jak również NGO pracującymi 
na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, a także rozwój kompetencji tych organizacji w obszarze (nieformalnej) 
edukacji antydyskryminacyjnej oraz wzmocnienie jakości ich współpracy z administracją publiczną w obszarze 
edukacji i zatrudnienia.

Trzy warsztaty antydyskryminacyjne,

Dwa szkolenia poświęcone współpracy NGO z administracją publiczną,

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

Szkolenie dla organizacji zainteresowanych sprawowaniem kontroli obywatelskiej w obszarze nierówności,

Warsztat - Przeciwdziałanie przemocy – szkolenie z asertywności dla kobiet,

Stworzona została również baza danych organizacji działających na rzecz równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji – baz opublikowana jest na portalu równość.info,

Powstało również wiele tekstów eksperckich, opublikowanych na portalu równość.info.

Szkolenie - Współczesna teoria praw człowieka,

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

01

02

03
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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 specjalistyczne, 
superwizje grupowe, superwizje indywidualne i seminaria specjalistyczne dotyczące takich zagadnień 
jak: niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa, słuchowo-wzrokowa; niepełnosprawność intelektualna, 
niepełnosprawność ruchowa; LGBTQ; ageizm i zarządzanie wiekiem; gender.

A

B

Przedsięwzięcia edukacyjne dla Organizacji Sieciowych:
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Równość szans

Wirtualna biblioteka

gromadzone są publikacje (zarówno wydawnictwa książkowe, artykuły prasowe, filmy, jak również różnego 
rodzaju dokumenty, regulacje, akty prawne, programy szkoleniowe i materiały dydaktyczne) dotyczące szeroko 
rozumianej tematyki dotyczącej równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w odniesieniu 
do różnych grup i różnych obszarów życia społecznego: rynku pracy, mediów, prawa, zdrowia, edukacji itp.  
Duża część zgromadzonych zbiorów dostępna jest w wersji elektronicznej, ponieważ głównym założeniem 
było stworzenie wirtualnej czytelni. Są tu materiały zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Słownik równościowy

pomyślany jest jako zbiór haseł i definicji z zakresu szeroko rozumianej tematyki równości i różnorodności. 
Jego celem jest z jednej strony pomoc w zrozumieniu terminologii znajdującej się w zamieszczanych na porta-
lu tekstach, z drugiej przybliżenie omawianych w poszczególnych hasłach zagadnień.

Portal został opublikowany w grudniu 2011 r. i od tego czasu sukcesywnie poszerzane były jego zbiory
i rozbudowywane poszczególne działy. Na portalu zgromadzone są informacje i materiały takie, jak opracowa-
nia, 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 zamkniętą, dostępną tylko dla organizacji członkowskich Sieci 
„Równość i różnorodność – praktycznie” oraz osób w niej pracujących, słuchaczy/ek szkoły trenerskiej 
(Specjalistycznej Szkoły Facylitacji), a także jej wykładowców/czyń oraz część otwartą / publiczną, składającą się 
z 6 głównych działów:

Portal „rownosc.info”
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Równość szans

Vademecum prawne w zakresie prawa antydyskryminacyjnego

przygotowane zostały przez prawników i prawniczki z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, 
Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo (Oddział w Białymstoku) oraz 
Centrum Praw Kobiet. Dział prawny podzielony jest na trzy główne części:

E-poradnik prawny dla chcących przeciwdziałać dyskryminacji omawia sytuacje, w których 
takie zjawisko może zaistnieć w takich obszarach jak zatrudnienie pracownicze, zdrowie, 
ubezpieczenie społeczne, postępowanie administracyjne, edukacja, zatrudnienie niepra-
cownicze, dostęp do dóbr i usług;

Orzecznictwo – część zawierająca wybór orzecznictwa prezentującego różne aspekty 
prawne zakazu dyskryminacji, obejmuje wyroki zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, sądów krajowych jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – 
sądu właściwego dla krajów członkowskich Rady Europy. Orzecznictwo krajowe choć coraz 
bardziej rozbudowane, w odniesieniu do niektórych zagadnień czy obszarów życia, wciąż 
nie odpowiada na wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu przepisów 
antydyskryminacyjnych w praktyce. Źródłem wiedzy zalecanym i pomocnym w tym zakresie, 
powinny zatem być wyroki sądów międzynarodowych.

Dobre praktyki antydyskryminacyjne

sztuka zaangażowana

równościowy monitoring

dostępna przestrzeń i informacja

edukacja antydyskryminacyjna

rzecznictwo w sprawie równości

przeciwdziałanie przemocy

akcje społeczne i interwencje

kampanie równościowe

zarządzanie różnorodnością

wielokulturowość

równościowa sfera publiczna

sztuka społecznie zaangażowana

Zbierane informacje dotyczą większych programów i projektów w ramach, których powstała i została 
wdrożona dobra praktyka, jednak jest to tylko niezbędne tło. Interesuje nas przede wszystkim narzędzie, 
model, forma pracy czy współpracy, strategia upowszechniania i inne.
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04

038



Równość szans

Baza danych organizacji równościowych

baza zawiera informacje na temat organizacji z całej Polski działających na rzecz równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji, świadczących rożnego rodzaju pomoc i usługi. Baza może być przeszukiwalna wg. kilku zmien-
nych tj. nazwa organizacji, miejsce działania, formy działania oraz obszar, w którym świadczona jest pomoc, 
wsparcie i prowadzone są działania. Głównym celem stworzenia tej bazy było zgromadzenie jak najwięcej 
informacji na temat możliwości uzyskania pomocy, informacji lub nawiązania współpracy z konkretnymi 
organizacjami dla osób fizycznych i instytucji. Dane zbierane są w podziale na regiony, by można było znaleźć 
konkretne organizacji w najbliższym otoczeniu.

Włączanie perspektywy antydyskryminacyjnej w proces tworzenia 
strategii i polityk

Efektem prac grup tematycznych, pracujących w ramach Sieci „Równość i Różnorodność – praktycznie”, jest 
publikacja elektroniczna znajdująca się na portalu rownosc.info. W przygotowanie publikacji zaangażowanych 
było dziewiętnastu autorów i autorek z czternastu organizacji wchodzących w skład Sieci „Równość i różnorodność 
– praktycznie”:

Poradnik procesowy – czyli jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji 
w postępowaniach przed sądem pracy, przed sądem karnym i sądem cywilnym. 
Część ta zawiera również wzory pism takie jak: pozew w postępowaniu przed sądem pracy; 
apelacja w postępowaniu przed sądem pracy; zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa; 
subsydiarny akt oskarżenia; apelacja w postępowaniu karnym; pozew w postępowaniu 
przed sądem cywilnym oraz apelacja w postępowaniu przed sądem cywilnym.

05

Publikacja

Wydarzenia

Zamieszczane są tam aktualne informacje o bieżących wydarzeniach dotyczących tematyki równościowej 
i antydyskryminacyjnej, jak również nowych projektach, publikacjach, spotkaniach, konferencjach, 
seminariach w tej tematyce.

06
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Budżet projektu:

Nazwa projektu
„Sieć na rzecz promowania równości 
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 2013 r. 540 459,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 515 257,84 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Siekiera  asiekiera@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.rownosc.info

Publikacja składa się z czterech głównych części:

Dyskryminacja wielokrotna – analiza zjawiska w obszarze edukacji i zatrudnienia

Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracja publiczną

Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej

Program warsztatu dla administracji publicznej związanej z polityką społeczną, dotyczący 
dyskryminacji wielokrotnej.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://rownosc.info
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Ewaluacja produktu finalnego – „Innowacyjne wykorzystanie coachingu 
do wspierania równowagi praca-rodzina”

Badanie miało głównie charakter jakościowy.
 W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze:

Celem badania było zebranie informacji oraz analiza 
i ocena produktu finalnego projektu, czyli usługi 
coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 
pod kątem osiągnięcia rzeczywistych efektów,  
a także sformułowanie ewentualnych rekomendacji  
do wprowadzenia modyfikacji produktu.

Przedmiotem badania, przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2013 r., było przeprowadzenie 
ewaluacji produktu finalnego partnerskiego projektu innowacyjnego testującego  
pn. „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina”  
realizowanego od 1 czerwca 2011 r. do 31 marca 2014 r. przez Stowarzyszenie Doradców 
Europejskich PLinEU, Studio Badań Marketingowych Profile, Małopolski Związek Pracodawców 
oraz partnera zagranicznego GESCO Consorzio do Cooperative Sociali, w ramach Priorytetu VI, 
Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

analizę danych zastanych (w ramach, których przeanalizowano strategię projektu oraz 
wyniki przeprowadzonych badań i dokumenty wytworzone na potrzeby projektu);

wywiady pogłębione z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu, opracowanie 
programów metod i narzędzi oraz podręcznika;

ankieta internetowa (CAWI), którą wypełniali doradcy/czynie zawodowi oraz  
specjaliści/tki działów personalnych, przeszkoleni w ramach projektu i biorący udział  
w testowaniu (etiudzie) opracowanej metody i narzędzi.

Ewaluacja
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Równość szans

Budżet projektu:

Nazwa projektu
EWALUACJA PRODUKTU FINALNEGO 
„Innowacyjne wykorzystanie coachingu 
do wspierania równowagi praca-rodzina”

Projekt finansowany w ramach Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Czas trwania umowy 16.07 – 14.08.2013

Wartość umowy 7700,00 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Siekiera  asiekiera@cofund.org.pl

Główne wnioski i rekomendacje wynikające 
z badania ewaluacyjnego dotyczyły:

rozszerzenie grupy docelowej, do której skierowana jest usługa coachingu

certyfikacja usługi coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

forma warsztatowa zajęć prezentujących narzędzia Bilans-Balans i Indywidualny 
Plan Godzenia

włączenie zagadnienia przemocy / przeciwdziałania przemocy do szkolenia specjalistów/ek 
coachingu GŻZR
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Ekonomia Społeczna jest jednym z najważniejszych 
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 Wspólnotowej 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 FFW 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 ostrołęckim” i „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej 
na południowym Mazowszu”.

Ekonomia
społeczna

Projekt Partnerski „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” ma na celu podniesienie poziomu 
rozwoju oraz poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonali-
zowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia.

Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej

Projekt jest realizowany w Partnerstwie 8 podmiotów.
Obok Fundacji Fundusz Współpracy działania realizują 
instytucje o różnorodnych doświadczeniach 
i kompetencjach, jakie jak: Instytut Spraw Publicznych,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej, Związek Lustracyjny 
Spółdzielni Pracy UNDP oraz Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, które pełni rolę Lidera Projektu.
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Ekonomia społeczna

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju oraz 
poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie 
stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytoryczne-
go. Realizowany jest poprzez podejmowanie działań na rzecz 
tworzenia i rozwijania standardów jakości usług instytucji pomocy
integracji społecznej, profesjonalizacji działań infrastruktury wsparcia 
dla PES, wzmocnienia potencjału kadr, a także wzmacniania otoczenia 
dla instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

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 staraniach o środki 
pochodzące ze zwrotnych mechanizmów finansowych (funduszu pożyczkowego). Tradycyjnym szkoleniom 
biznesowym towarzyszą innowacyjne i nowoczesne formy prowadzenia procesu dydaktycznego 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 podręcznika 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.

W 2013 roku, w ramach realizowanego projektu, zespół Fundacji Fundusz Współpracy rozpoczął dodatkowo 
realizację działania związanego z promocją i upowszechnianiem stosowania klauzul społecznych w zamówie-
niach publicznych.

Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem merytorycznym i finansowym. 
Osiągnięte zostały wszystkie zakładane na rok 2013 rezultaty Projektu:

Główne założenia projektu, cele 
oraz mechanizmy ich osiągnięcia

Harmonogram

prowadzenie regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej dla woj. warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz szereg działań edukacyjno-doradczych z nim 
związanych (zadanie ciągłe),

organizacja Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej w Szczecinie,

organizacja 4 spotkań dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Ośrodków Wspar-
cia Spółdzielni Socjalnych,
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Ekonomia społeczna

Działania Centrum Ekonomii Społecznej w Kamionce realizowane przez FFW w 2013 roku koncentrowały się, 
tak jak dotychczas, na prowadzeniu działań promujących ekonomię społeczną wśród odwiedzających przed-
siębiorstwo społeczne Garncarska Wioska, gdzie umiejscowiona jest siedziba CES a także na współpracy 
z Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w zakresie szkoleń i doradztwa zarówno grupowego jak i indy-
widualnego dla OWES. Niewątpliwym sukcesem promowania szkoleń i doradztwa przez CES jest duża liczba 
osób korzystających z doradztwa w zakresie finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz aspektów 
biznesowych wiązanych z działalnością pes (np. Zarządzanie marką przedsiębiorstwa społecznego, Prawne 
aspekty działania Spółdzielni Socjalnych, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku). Ponadto 
CES aktywnie włączał się w działania promocyjne oraz rzeczniczo-konsultacyjne prowadzone przez innych 
Partnerów Projektu. Przez cały 2013 rok prowadzone były badania w zakresie infrastruktury wsparcia ekonomii
społecznej w województwach objętych działaniem Centrum (woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie 
oraz warmińsko-mazurskie), zakończone dwoma raportami półrocznymi. W 2013 roku Centrum Ekonomii 
Społecznej zostało poddane kontroli ze strony Lidera Projektu, która wykazała prawidłowe działanie Centrum 
we wszystkich badanych obszarach. W związku z finalizacją projektu ZSWES z końcem grudnia 2013 roku, 
proces badania potrzeb szkoleniowych na następne okresy został wstrzymany, gdyż zadania dotychczasowych
CES przejmie od roku 2014 Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej. Spotkania sieciujące były okazją 
do zaprezentowania i podsumowania działań mających istotny wpływ na autentyczne zmiany społeczne, 
dawały możliwość odkrywania przestrzeni do zagospodarowania w wymiarze ogólnopolskim, ich efektem 
było powstanie licznej reprezentacji instytucji działających na rzecz różnych aktywności społecznych.

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:

1 seminarium dla instytucji finansowych, organizacja 2 mini konferencji dla instytucji 
finansowych oraz przygotowanie broszury dotyczącej rozwiązań (rekomendacji) w zakresie 
mechanizmów wspierania ekonomii społecznej, na przykładzie doświadczeń zagranicznych,

przeprowadzenie 4 zjazdów dla 8 grup warsztatowych, w ramach warsztatów 
dla doradców OWES,

organizacja 2 spotkań dla lokalnych liderów,

przeprowadzenie 2 warsztatów metodą peer learning,

przeprowadzenie 2 okresowych spotkań dla trenerów,

przeprowadzenie analizy (badania) ex-post kompetencji pracowników OWES w zakresie 
doradztwa biznesowego, przygotowanie podręcznika dla doradcy biznesowego.

organizacja 1 wizyty studyjnej krajowej,

przeprowadzenie 6 webinariów (wideokonferencji) dla doradców OWES (przeprowadzono 
dodatkowo 6 webinariów, razem 12),

Działalność Centrum Ekonomii Społecznej Fundacji 
w Kamionce k/Nidzicy
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Ekonomia społeczna

Celem spotkań sieciujących dla OWES i OWSS oraz ROPS 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 prze-
prowadzenie łącznie 8 spotkań sieciujących. W roku 2013 przeprowadzono 2 spotkania sieciujące wynikające 
z harmonogramu projektu (jedno spotkanie dwudniowe w maju 2013 roku oraz jedno spotkanie jednodniowe 
przy okazji OSES 2013 w dniu 18 września 2013 roku oraz dwa spotkania dodatkowe, na realizację których 
Fundacja uzyskała zgodę DWF, tj. spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych (czerwiec 2013), związane 
z zakończeniem cyklu szkoleń dla doradców biznesowych oraz spotkanie podsumowujące w grudniu 2013 
roku, podczas którego przedstawiono ofertę dla OWES na okres po zakończeniu działalności Centrów Ekonomii 
Społecznej w regionach. W ujęciu syntetycznym można powiedzieć, iż podczas spotkań pokazywano możliwości 
dla rozwoju ekonomii społecznej w nowej perspektywie unijnej, założenia Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, prowadzono liczne dyskusje na temat akredytacji OWES, organizacji sieci wsparcia 
dla ekonomii społecznej, prezentowano wyniki rezultatów wypracowanych w projekcie w ramach różnorodnych 
działań projektowych, dokonywano prezentacji wyników analiz i ekspertyz (np. wyniki analizy ex-post kompe-
tencji OWES czy też wyniki badania kondycji ekonomii społecznej w Polsce), pokazywano i promowano nowe 
działania, np. szkolenia z zakresu możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 
które realizowane będą przez Fundację w roku 2014.

Organizowane rokrocznie Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej zaplanowane zostały w Projekcie 
„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, jako jeden z elementów budowania infrastruktury 
wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i miały na celu upowszechnianie dobrych praktyk oraz pro-
blematyki ekonomii społecznej, jak też stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy 
podmiotami ekonomii społecznej w regionie, kraju i na poziomie ponadnarodowym. Spotkanie OSES 2013 
organizowane przez Fundację przez odbyło się w dniach 19 i 20 września 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie 
i uczestniczyło w nim 458 osób. Przyjęty dwudniowy program konferencji przebiegał pod hasłem: Nowe Idee 
(pierwszy dzień konferencji) oraz Wymiana doświadczeń (drugi dzień konferencji). Celem pierwszego dnia 
konferencji było syntetyczne, chronologiczne podsumowanie dotychczasowych działań i efektów wdrażania 
przedsiębiorczości w Polsce. Celem drugiego dnia konferencji były spotkania panelowe z udziałem decydentów 
i praktyków. 

Spotkania sieciujące organizowane w roku 2013 były okazją 
do zaprezentowania i podsumowania działań mających istotny wpływ 
na autentyczne zmiany społeczne, dawały możliwość odkrywania 
przestrzeni do zagospodarowania w wymiarze ogólnopolskim, 
ich efektem było powstanie licznej reprezentacji instytucji działających 
na rzecz różnych aktywności społecznych. Spotkania były narzędziem 
integracji środowiska infrastruktury ekonomii społecznej, platformą 
wymiany informacji oraz doświadczeń, służyły rozwojowi procesu 
integracji i umocnienia środowiska wsparcia. 

W 4 spotkaniach zrealizowanych w 2013 roku uczestniczyło 
łącznie 271 osób.

Działalność Centrum Ekonomii Społecznej Fundacji 
w Kamionce k/Nidzicy

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2013
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Ekonomia społeczna

W 2013 roku zorganizowano i przeprowadzono ostatnie z siedmiu 
zaplanowanych seminariów z uczestnikami wizyt studyjnych, praktykami 
w zakresie finansowania zwrotnego oraz opracowano i wydano, 
we współpracy z zespołem uczestników wyjazdów studyjnych, broszurę 
pt: „Systemy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych. 
Pomysły i przykłady z krajów europejskich” w nakładzie 1000 egzem-
plarzy, bazującą na doświadczeniach zagranicznych i polskich samych 
uczestników.

Zorganizowano dwie mini konferencje upowszechniające dla łącznie 140 przedstawicieli funduszy 
pożyczkowych, podczas których upowszechniano wiedzę na temat systemów wsparcia finansowego dla PES 
w wybranych krajach europejskich.

Seminaria dla funduszy pożyczkowych04

Program OSES 2013 realizowany w ramach tzw. 
Rady Programowej skupiającej wszystkich ważnych 
dla rozwoju es instytucji zawierał zestaw najbardziej 
istotnych i gorących tematów do dyskusji, takich 
np. jak: finansowanie przedsiębiorstw społecznych 
wspierające zakładanie i rozwój przedsiębiorczości 
społecznej, nowe możliwości wsparcia rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, współpraca społeczno-
-gospodarcza na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, 
instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych 
ze strony państwa i samorządu terytorialnego 
w kontekście realizacji ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, nowa rola Lokalnych Grup Działania w kontekście rozwoju ekonomii społecznej, 
możliwości prowadzenia oraz samofinansowania działalności kulturalnej przez przedsiębiorstwa społeczne 
w kontekście istniejących ram prawnych i realiów ekonomicznych czy ekonomia społeczna w turystyce. 
Drugiego dnia spotkań OSES 2013 dyskutowano min. o przedsiębiorczości społecznej w kontekście ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, przedsiębiorczości społecznej jako szansie rozwojowej dla obszarów wiejskich, 
przyszłym okresie programowania 2014-2020 czy też klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych 
praktyce.

Celem wyjazdów krajowych było budowanie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej i podmiotów ekono-
mii społecznej wśród decydentów i liderów opinii oraz stworzenie optymalnego otoczenia dla rozwoju sektora 
es w Polsce. W 2013 r zorganizowano ostatni z planowanych czterech wyjazdów, który przeprowadzono 
w „Parku jurajskim” w Bałtowie jako znakomitego przykładu praktyki działania podmiotu ekonomii społecznej 
i oferowanymi przez ten podmiot usługami. W wyjeździe wzięły udział 32 osoby z terenu województwa war-
mińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Wizyty krajowe05
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Ekonomia społeczna

W ramach działań upowszechniających adresowanych do lokalnych liderów w roku 2013 Fundacja 
zrealizowała dwa spotkania dla lokalnych liderów. Spotkania dla lokalnych liderów odbyły się w województwie 
warmińsko-mazurskim w Dobrym Mieście w dniu 15 kwietnia 2013 r. oraz w Olsztynku w dniu 27 maja 2013 
r. W obu spotkaniach uczestniczyło 40 osób. Spotkania służyły wymianie informacji o praktycznych dobrych 
przykładach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

W 2013 roku kontynuowano działania związane z Programem podnoszenia kompetencji w zakresie doradztwa 
biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Program ten obejmował szereg działań mających 
na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych dla świadczenia wysokiej jakości usług 
doradztwa biznesowego podmiotom ekonomii społecznej oraz przygotowanie tych kadr do spełnienia 
wymogów standardu dla doradztwa biznesowego.

W programie udział wzięło 147 pracowników z 61 Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Skorzystali oni z różnorodnych 
form szkoleniowych, jak zajęcia warsztatowe, w trakcie, których mieli 
możliwość pracy (w części praktycznej warsztatów), nad indywidualnym 
pomysłem projektu (case study) oraz biznes planu, które następnie 
poddawane były analizie ze strony trenera. Przeprowadzono 2 spotkania 
metodą peer learning, w czerwcu 2013 r. w Warszawie i w lipcu 2013 r. 
w Hołownie, w których w sumie wzięło udział 45 osób. Były to spotkania 
oparte na zasadzie wspólnej wymiany poglądów, uczenia się od siebie 
nawzajem. Z przeprowadzonych spotkań został sporządzony raport.

Prowadzono forum internetowe, które służyło wymianie doświadczeń 
i informacji między uczestnikami. 
Na zakończenie cyklu warsztatów została przeprowadzona superwizja. 
W tym celu sporządzono narzędzie, w ramach którego ekspert weryfi-
kował w praktyce nabyte kompetencje uczestnika podczas świadczonej 
przez niego usługi doradztwa biznesowego dla PES.

Seminaria upowszechniające 
– Spotkania dla liderów/liderek lokalnych

Warsztaty dla doradców biznesowych 
– Program podnoszenia kompetencji w zakresie doradztwa 
biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
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Ekonomia społeczna

Przeprowadzono 12 webinariów (interaktywna metoda on-line), które miały 
na celu poszerzenie wiedzy przekazywanej w ramach programu szkolenio-
wego i obejmowały następujące tematy takie jak: „Czytanie sprawozdania 
finansowego”, „Fundusz pożyczkowy dla ekonomii społecznej”, „Windykacja I 
(„Prewencja”, „Dochodzenie roszczeń”, „Windykacja terenowa”), „Analiza 
sprawozdania finansowego”, „Pomoc publiczna”, „Pomoc de minimis”, 
„Social Venture Capital”, „Finansowa i niefinansowa współpraca PES z JST”, 
„Dzień z życia Doradcy”, „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”.

12

Budżet projektu:

Nazwa projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii 
społecznej”

Projekt finansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 07.2009 – 12.2014

Wartość umowy w latach
(2009-14) 7 001 087,31 PLN

Budżet na 2013 r. 2 203 131,05 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 1 974 656,21 PLN

Osoba kontaktowa
Jolanta Kalinowska  jkalinowska@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.ekonomiaspoleczna.pl
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Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 
ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z północnego Mazowsza.

Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej w subregionie ostrołęckim

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 9 spółdzielni socjalnych, 

a także działalność Komitetu Ekonomicznego OWES 
i Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2015 r. 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch 
Ekologiczno-Społeczny i Gminą Długosiodło.

Ekonomia społeczna

Ośrodki Wsparcia 
Ekomomii Społecznej (OWES)

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

Cele projektu

Wzrost świadomości dotyczącej 
ekonomii społecznej na terenie 

realizacji projektu

Zwiększenie dostępności 
doradztwa oraz usług prawnych, 

księgowych i marketingowych

Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju 
Ekonomii Społecznej

Wypracowanie modelu długookresowych źródeł 
finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Zwiększenie wiedzy 80% 
uczestników projektu w zakresie

 tworzenia i funkcjonowania 
spółdzielni socjalnej
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Rekrutacja uczestników projektu jest ciągła. Specjalista ds. rekrutacji nawiązywał kontakty z JST, PUP,
OPS i NGO. Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez partnera Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny.

Funkcjonował Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej (MPWES), a także punkt informacyjno 
– doradczy prowadzony przez partnera: Gminę Długosiodło.

Przeprowadzono szkolenia:

Realizowane było wsparcie doradcze

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:

MPWES brał udział w imprezach odbywających się na terenie subregionu, m.in.: dożynkach gminnych, 
grzybobraniu i wielu innych.

dla osób, które planują uruchomienie działalności w formie spółdzielni socjalnej, 
przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

dla osób zakładających spółdzielnie a następnie dla powstałych spółdzielni socjalnych 
(ogólne i specjalistyczne, związane z profilem prowadzonej działalności)

W sumie przeprowadzonych zostało blisko 80 akcji promocyjnych na terenie subregionu ostrołęckiego.

Zrealizowano łącznie 478 godzin zajęć dla 197 osób.

zrealizowano łącznie 566 godzin doradztwa dla 206 osób

Powstała mobilna mini-wystawa IWES dokumentująca realizację projektu, która wystawiana jest 
w lokalnych instytucjach samorządowych i pozarządowych.

dla osób i instytucji zainteresowanych zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów 
Ekonomii Społecznej;

dla osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem działalności jako Podmiot 
Ekonomii Społecznej
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Spółdzielnia Socjalna „Amelia” 

Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowi Mazowieckiej założyła 
Centrum Terapeutyczno-Opiekuńcze „Amelia”. Centrum tworzą kobiety 
– po części również matki dzieci z niepełnosprawnością – które chcą 
pomagać dzieciom i ich rodzinom przejść przez trudny okres rozwoju 
i walki z chorobą. Centrum wychodzi z ofertą: integracji sensorycznej, 
logopedii, dogoterapii, masaży zdrowotnych, fizjoterapii, terapii taktylnej, 
terapii zajęciowej oraz szeregu terapii indywidualnych i grupowych 
dopasowywanych do potrzeb pacjenta, zarówno tego najmłodszego, 
jak i dorosłego. Spółdzielnia Socjalna „Amelia” prowadzi również 
dzienną opiekę nad dziećmi, czyli „Kącik Amelka”, gdzie można zostawić 
dziecko pod opieką doświadczonych i odpowiedzialnych pedagogów. 
Podczas pobytu dzieci korzystają m.in. z zajęć rytmicznych, nauki języka 
angielskiego oraz szeregu atrakcji.

Realizowane było wsparcie z zakresu usług księgowych, prawnych i marketingowych dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, w tym założonych w ramach projektu spółdzielni socjalnych, z usług skorzystało
13 Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Każda ze spółdzielni jest wspierana przez doświadczonego opiekuna, który sprawuje nadzór oraz doradza 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo zapewnione jest wsparcie psychologa, które 
okazuje się być bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w bieżącej działalności.

Utworzone zostały 2 partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej, w ramach których jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz edukacyjne zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań 
na rzecz promowania takiej formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzone zostało badanie postrzegania spółdzielni socjalnych w otoczeniu, powstał raport  
cząstkowy, który był punktem wyjścia prac Komitetu Ekonomicznego Projektu w zakresie poszukiwania modelu 
długookresowego wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych i OWES.

Powstało 9 spółdzielni socjalnych, z których 8 otrzymało wsparcie finansowe, przyznane decyzją 
Komisji Oceny Wniosków.

„Nasze Spółdzielnie”:
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Spółdzielnia Socjalna „BESA” 

Spółdzielnia Socjalna „BESA” z Ostrołęki zajmuje się działalnością handlową. Jej członkowie prowadzą sklep 
franczyzowy jednej ze znanych marek dla kobiet. Administrują także portal ślubny www.wszystkodowesela.
pl, z poradami związanymi z organizacją wesela. W przyszłości chcą rozwinąć działalność o sklep z odzieżą dla 
młodych, puszystych kobiet i zająć się organizacją wesel i okolicznościowych imprez.

Spółdzielnia Socjalna „Janopolska” 

Spółdzielnia Socjalna „Janopolska” z Janopola to grupa znajomych. Spółdzielnia „Janopolska” zajmuje się 
głównie remontami obiektów budowlanych, pielęgnacją terenów zielonych, administrowaniem domków 
letniskowych, a także szeroko pojętym sprzątaniem. W planach Spółdzielni jest nawiązanie współpracy
z lokalnymi samorządami i zwiększenie liczby pracowników.

Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna „FORUM” 

Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna „FORUM” prowadzi warsztat 
samochodowy, w którym świadczy usługi mechaniki pojazdów
samochodowych, diagnostyki komputerowej i wulkanizacji ogumienia. 
Planuje także otworzyć mobilny fast-food w przyczepie gastronomicznej. 
Natomiast w dalszej perspektywie chce rozszerzyć zakres i teren świad-
czonych usług, a także zwiększyć ilość zatrudnianych osób.

Spółdzielnia Socjalna „MAKS”  

Spółdzielnia Socjalna „MAKS” z Pułtuska otworzyła „małą” poligrafię 
i agencję reklamy. Drugim profilem jej działalności jest opieka nad 
osobami starszymi oraz masaż. Nazwa Spółdzielni dobrze odzwierciedla 
podejście jej zespołu do życia i do pracy. Chcą się dalej rozwijać pod 
kontem reklamy, jak i usług opiekuńczych, masażu, a przyszłości dawać 
pracę innym potrzebującym.

Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”  

Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki prowadzi lokal, gdzie można zjeść pierogi i inne wyroby 
gastronomiczne. W swojej ofercie maja również usługi cateringowe. Przedsiębiorstwo założyły młode matki, 
które odczuwały ciężar w odnalezieniu się na rynku pracy. Spółdzielnia jest dla nich szansą na zapewnienie 
miejsca pracy dla siebie, a w przyszłości – również dla innych.
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Spółdzielnia Socjalna „Pracuś”

Spółdzielnia Socjalna „Pracuś” z Czerwina z pasją zajmuje się osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi. Opiekę stacjonarną zmienili na mobilną 
– dojeżdżają do potrzebujących. Uzupełnili też swoją działalność o usługi 
remontowo-wykończeniowe i sprzątające, zaczęli wynajmować sprzęt 
medyczny – łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe, wózki 
inwalidzkie. W przyszłości chcą założyć Dom Opieki dla Osób Starszych

 i Niepełnosprawnych.

Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” z Ostrołęki 
to wspólna inicjatywa dwóch tamtejszych stowarzyszeń: Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Mazowieckie 
Inicjatywy Społeczne – które mają długoletnie doświadczenie w działalności 
społecznej i wolontariackiej, zwłaszcza na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Ich oferta wiąże się z zagospodarowaniem terenów zielonych 
oraz z usługami poligraficznymi. W planach mają m.in. zatrudnienie 
kolejnych 12 osób i uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej.

Budżet projektu:

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

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 01.08.2012 – 30.04.2015

Wartość umowy w latach 
2012-15 3 775 918,49 PLN

Budżet na 2013 r. 1 975 117,65 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 1 274 877,76 PLN

Osoba kontaktowa
Dorota Nowicka  dnowicka@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.ostroleka.iwes.pl
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Projekt zakłada bezpłatną kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 
ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego.

Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej na południowym Mazowszu

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 

Społecznej i Komitetu Ekonomicznego OWES. 
Projekt jest realizowany do 30 kwietnia 2015 r. 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch 
Ekologiczno-Społeczny a 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:

Cele projektu

Wzrost świadomości dotyczącej 
ekonomii społecznej na terenie 

realizacji projektu

Zwiększenie dostępności 
doradztwa oraz usług prawnych, 

księgowych i marketingowych

Utworzenie partnerstw 
na rzecz rozwoju ES

Wypracowanie modelu długookresowych źródeł 
finansowania spółdzielni socjalnych i OWES

Zwiększenie wiedzy 80% 
uczestników projektu w zakresie

 tworzenia i funkcjonowania 
spółdzielni socjalnej
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Rekrutacja uczestników projektu jest ciągła. Specjalista ds. rekrutacji nawiązywał kontakty z JST, PUP, OPS
i NGO. Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez partnera Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny.

Funkcjonował Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej (MPWES), a także punkt informacyjno – dorad-
czy prowadzony przez partnerów: Gminę Szydłowiec, Gminę Kozienice, Miasto Pionki.

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:

MPWES brał udział w imprezach odbywających się na terenie subregionu, m.in.: dożynkach gminnych, 
targach pracy i wielu innych.

W sumie przeprowadzonych zostało ponad 80 akcji promocyjnych na terenie subregionu radomskiego.

Powstała mobilna mini-wystawa IWES dokumentująca realizację projektu, która wystawiana jest w lokal-
nych instytucjach samorządowych i pozarządowych.

03

04

Przeprowadzono szkolenia:

Realizowane było wsparcie doradcze:

dla osób, które planują uruchomienie działalności w formie spółdzielni socjalnej, 
przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

dla osób zakładających spółdzielnie a następnie dla powstałych spółdzielni socjalnych 
(ogólne i specjalistyczne, związane z profilem prowadzonej działalności),

Zrealizowano łącznie 556 godzin zajęć dla 179 osób.

zrealizowano łącznie 436,5 godzin doradztwa dla 156 osób.

dla osób i instytucji zainteresowanych zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów Ekonomii 
Społecznej,

dla osób i instytucji zainteresowanych prowadzeniem działalności jako Podmiot Ekonomii 
Społecznej,

05 Realizowane było wsparcie z zakresu usług księgowych, prawnych i marketingowych dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, w tym założonych w ramach projektu spółdzielni socjalnych, z usług skorzystało: 
7 Podmiotów Ekonomii Społecznej.
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Każda ze spółdzielni jest wspierana przez doświadczonego opiekuna, który sprawuje nadzór oraz doradza 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo zapewnione jest wsparcie psychologa, które 
okazuje się być bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w bieżącej działalności.

Utworzone zostały 4 partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej, w ramach których jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz edukacyjne zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań 
na rzecz promowania takiej formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzone zostało badanie postrzegania spółdzielni socjalnych w otoczeniu, powstał raport 
cząstkowy, który był punktem wyjścia prac Komitetu Ekonomicznego Projektu w zakresie poszukiwania
modelu długookresowego wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych i OWES.

Powstało 6 spółdzielni socjalnych, z których 5 otrzymało wsparcie finansowe, przyznane decyzją 
Komisji Oceny Wniosków.

01

02

Spółdzielnia Socjalna „Migliore”

Spółdzielnia Socjalna „Migliore” z Radomia tworzy 5 osób, głównie kobiety, którym po ukończeniu studiów 
i urodzeniu dzieci trudno było znaleźć pracę z elastycznym grafikiem. Zajmują się pośrednictwem finansowo 
-leasingowym. Nazwa „Migliore” – pochodzi z języka włoskiego i oznacza „najlepsi”, bo właśnie tacy chcą być. 
Ich małym marzeniem jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Italii, kolebki spółdzielczości. Chcą się  
doszkalać, a w przeciągu kilku lat w mniejszych miastach stworzyć kilka placówek.

Spółdzielnia Socjalna „OAZA”

Spółdzielnia Socjalna „OAZA” z Klwowa to firma kobieca, która zajmuje się 
wynajmowaniem pokoi i sal konferencyjnych. Nigdy wcześniej nie prowadziły swojego 
biznesu, ale porzuciły bezrobocie i teraz same są dla siebie szefami. Dzięki współpracy 
z miejscowym Zakładem Aktywności Zawodowej, który organizuje okolicznościowe 
przyjęcia i catering, oferta Spółdzielni jest bardziej pełniejsza.

„Nasze Spółdzielnie”:

03 Spółdzielnia Socjalna „Pierrot i Róża”

Spółdzielnia Socjalna „Pierrot i Róża” z Wysokiej prowadzi rodzina artystów i ich koleżanka. To osoby, 
których nie interesuje praca na etacie, 8 godzin 5 razy w tygodniu. Lubią za to nowe wyzwania i pracę 
w zespole. Planują też uruchomienie Akademii Malucha w Wysokiej, która w ich marzeniach jest miejscem 
spotkań dla dzieci, ale też ich rodziców i lokalnej społeczności. Chcą się wyspecjalizować w organizowaniu 
imprez w klimacie lat dwudziestych, a także w warsztatach cyrkowych, teatralnych i plastycznych.

059



Ekonomia społeczna

04

05

Spółdzielnia Socjalna „Zielona Igiełka”

Spółdzielnia Socjalna „Zielona Igiełka” ze Skaryszewa zajmuje się produkcją girland do wyrobu sztucznych
podkładów choinkowych pod wieńce i wiązanki, a także choinek, świątecznych stroików, świeczników, 
wieńców adwentowych. Uzupełnieniem ich działalności ma być także haft i krawiectwo dekoracyjne, czyli 
rękawice, ściereczki, ozdoby kuchenne, obrusy. Choć siedziba Spółdzielni znajduje się w Skaryszewie, 
to produkcję panie umieściły w Radomiu, mają tam również kilka miejsc sprzedaży.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Otwarte Serca”

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Otwarte Serca” z Pionek - jej członkowie to „podopieczni” lokalnego 
samorządu. Podstawowym celem działalności Spółdzielni są usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Poprzez odpowiednie wsparcie w formie usług opiekuńczych, drobnych remontów czy 
napraw, prac związanych z zagospodarowaniem terenu i sprzątaniem domów, ograniczenia oraz bariery będą 
niwelowane, przyczyniając się tym samym do podnoszenia poziomu życia osób objętych usługami Spółdzielni.

Budżet projektu:

Nazwa projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej na południowym Mazowszu”

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 01.08.2012 - 30.04.2015

Wartość umowy w latach 
2012-15 3 603 528,36 PLN

Budżet na 2013 r. 1 909 734,45 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 1 045 495,51 PLN

Osoba kontaktowa
Monika Baraniewska  mbaraniewska@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.radom.iwes.pl
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Tematyka 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 uczestnictwu 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 realizo-
wały projekt uzupełniający „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształ-
cenie przez całe życie” pozwolił Fundacji w naturalny sposób wykorzystać ich potencjał dla 
realizacji programu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, a następnie projektu Stołeczne 
Centrum Kariery. 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 niepełnosprawnych 
od wielu lat pojawia się w głównym nurcie zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób 
zaowocowało zaangażowaniem się Fundacji w projekt TEAD.

Uczenie przez 
całe życie

Program europejskiej sieci danych i ekspertyz REFERNET realizowany jest na podstawie umowy podpisanej 
pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy i Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) 
- jednej z agencji Komisji Europejskiej.

Europejska Sieć Danych 
i Ekspertyz REFERNET

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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Uczenie przez całe życie

Cel sieci ReferNet określony został jako gromadzenie i wymiana informacji dotyczących kształcenia i szkolenia 
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  
kwestionariuszy, 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:

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

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

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

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

Cele projektu

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:
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02

03

04

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 
monitorowanie 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.
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Uczenie przez całe życie

Przygotowane zostały 2 artykuły do wydawnictw CEDEFOP (w jęz. angielskim).

Przygotowano i opublikowano na stronie krajowej ReferNet dwa obszerne artykuły w jęz. polskim 
- o kursach kwalifikacyjnych po roku funkcjonowania oraz o doradztwie zawodowym w dobie reformy.

Uaktualniano krajową stronę internetową ReferNet Polska zgodnie z zaleceniami CEDEFOP. Na stronie 
można znaleźć publikacje ReferNet Polska, publikacje Cedefop, opinie ekspertów. Strona w połowie roku była 
ewaluowana przez Cedefop i została uznana za wzorcową stronę krajową.

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

Przedstawicielka zespołu uczestniczyła w grupie roboczej ds. jakości powołanej przez Cedefop w celu 
opracowania systemu zapewniania jakości produktów sieci.

Zespół wziął udział w testowaniu systemu wzajemnej oceny jakości publikacji.
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Budżet projektu:

Nazwa projektu ReferNet

Finansowanie CEDEFOP

Czas trwania umowy 01.08.2013 - 31.12.2013

Całkowity budżet projektu 254 296,32 PLN z czego 70% stanowi grant, a 30% wkład własny

Budżet na rok 2013 254 296,32 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 232 910,00 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Luck  aluck@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.refernet.pl
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Głównym celem projektu jest opracowanie dla instytucji otoczenia 
turystycznego programu szkoleniowego wraz z materiałami dydaktycz-
nymi dającego możliwość ukształtowania u pracowników kompetencji 
pozwalających na spełnianie specjalnych potrzeb klientów z różnymi 
niepełnosprawnościami. 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 
doświadczeń i zebranie przykładów dobrych praktyk poprzez wizyty studyjne w krajach partnerskich, opra-
cowanie i przetestowanie programu szkoleniowego wraz z materiałami dydaktycznymi, które będą również 
zawierały poradnik oraz film szkoleniowy.

Cele projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Transferu Innowacji w ramach
konkursu na rok 2012 na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej pomiędzy Fundacją Fundusz 
Współpracy i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego pełniącą rolę Lidera projektu w oparciu o umowę 
z Narodową Agencją.

Dostępność Turystyki dla osób 
niepełnosprawnych (TEAD)

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

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

Uczenie przez całe życie 066



Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu partnerskim luty 2013, 
(Manchester, Wlk. Brytania).

Przygotowano stronę internetowej projektu w 3 wersjach językowych (polski, angielski, szwedzki) zgodnie 
z zasadami dostępności.

Opracowano tekstu do ulotki promującej projekt, konsultowano jej projekt graficzny, zlecono druk i wysyłkę 
do partnerów.

Opracowano założenia ewaluacji projektu i przeprowadzono ewaluację wstępną (ocena zasobów, 
identyfikacja ryzyk itp.).

Zespół wziął udział w 2 wizytach studyjnych w Szwecji (czerwiec) i Wielkiej Brytanii (październik).

Przygotowano narzędzia i dokonano ewaluacji trzech wizyt studyjnych.

Dokonano analizy materiałów źródłowych przesłanych przez partnerów zagranicznych pod kątem 
przydatności do wykorzystania w programie szkolenia.

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:
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Budżet projektu:

Nazwa projektu „Dostępność Turystyki dla osób 
niepełnosprawnych (TEAD)”

Finansowanie Program Leonardo da Vinci

Czas trwania umowy 1.12.2012 - 30.11.2014

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

Budżet na rok 2013 163 332,73 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 161 760,00 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Luck  aluck@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.tead-europe.org

Zespół uczestniczył w szeregu spotkań z Liderem w kwestiach promocji( przygotowanie strategii, rozeznanie 
rynku dot. gadżetów promocyjnych), pracy nad programem szkolenia oraz organizacji wizyty studyjnej 
w Warszawie.

Zakupiono materiały promocyjne – torby z filcu na materiały szkoleniowe i długopisy z logo projektu.

Zespół uczestniczył w szkoleniach testowych i dokonał ich wstępnej ewaluacji.

Zespół wspierał Lidera w oragnizacji wizyty studyjnej w Warszawie i ostatniego dnia gościł partnerów w swojej 
siedzibie organizując spotkanie robocze podsumowujące szkolenia i wizytę.

Zespół we współpracy z TVP Warszawa zrealizował reportaż o projekcie, wyemitowany 12 grudnia i dostępny 
na stronie TVP Warszawa oraz na stronie projektu.

Na bieżąco aktualizowano też informacje na stronie internetowej projektu (w 3 wersjach językowych).
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Dodatkowo Dział Projektów Edukacyjnych w 2013 roku wygrał projekt w konkursie w ramach POKL 
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” zatytułowany 
„Stołeczne Centrum Kariery”. 

Projekt został złożony w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM i Urzędem 
M. St. Warszawy.

Stołeczne Centrum Kariery

Celem projektu będzie zwiększenie szans na utrzymanie statusu osoby 
zatrudnionej 80 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
utratą pracy z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy restruk-
turyzacyjne. Projekt zakłada opracowanie i realizację Indywidualnych 
Strategii Adaptacji Zawodowej dla każdego uczestnika oferując takie 
formy wsparcia jak: doradztwo i poradnictwo zawodowe, psychologiczne 
i biznesowe, warsztaty grupowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo 
pracy, przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, dotacje 
i pomostowe wsparcie finansowe działalności gospodarczej.

Cele projektu
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Budżet projektu:

Nazwa projektu Stołeczne Centrum Kariery

Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 2014 - 2015

Cakowity budżet projektu (FFW) 2 076 821,25 PLN w tym 1 627 650,75 PLN na zadanie 
realizowane przez FFW

Budżet na rok 2013 0

Wydatkowanie w 2013 r. 0

Osoba kontaktowa
Izabela Kowalska  ikowalska@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.stolecznecentrumkariery.pl

Pod koniec 2013 roku prowadzono intensywne negocjacje z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych dotyczące ostatecznego kształtu merytorycznego projektu oraz wysokości budżetu. 
Projekt będzie realizowany w latach 2014 -2015.

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:
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Program finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących 
z odsprzedaży pomocy rzeczowej 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.

Fundusze 
partnerskie

Fundacja na podstawie umów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje zadania związane 
z administrowaniem środkami z Funduszy CPF.

Fundacja 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).

Fundusze partnerskie 
- Counterpart Funds (CPF)

W roku 2013 realizowane były działania związane z administrowaniem środkami pomocy Unii Europejskiej 
oraz funduszami włoskimi i amerykańskimi.

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

Główne działania i wydarzenia w 2013 r.:
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Fundusze partnerskie

Ponadto przeprowadzono dwie 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 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 był bardzo szeroki. W 2013 roku, zgodnie z planem, przygotowano i przekazano 
do Archiwum lub zniszczono łącznie 426 jednostek dokumentacji projektów związanych z wydatkowaniem 
Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych.

W okresie sprawozdawczym prowadzono dwa postępowania sądowe i dwa postępowania w trybie 
pozasądowym w stosunku do Beneficjentów, zakończenie rozliczeń umów z którymi wymagało skierowania 
na drogę sądową.

Trwała również bieżąca współpraca z MSZ dotycząca Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych, w tym przekazy-
wanie informacji o aktualnym stanie środków finansowych, udzielanie konsultacji w sprawie umów realizowa-
nych przez Beneficjentów, przesyłanie kserokopii dokumentów.
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Budżet projektu:

Nazwa projektu CPF - Ogólne

Finansowanie Środki CPF na podstawie decyzji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych

Budżet na rok 2013 633 892,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 625 452,29 PLN

Osoba kontaktowa
Bogda Kisiel  bkisiel@cofund.org.pl
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Fundusze partnerskie

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na obsługę linii kredytowych w ramach Programu 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 podstawie 
umowy z dn. 27 października 1997r. tj. obsługę Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych, spłat kredytów udzie-
lonych w ramach Programów Agrolinia oraz obsługę Funduszy CPF Sektorowych.

Obsługa linii kredytowych – CPF sektorowe

Celem zadania jest obsługa następujących linii kredytowych: „Importowa Linia Kredytowa dla Sektora 
Rolnego” PHARE PL 9005, „Agrolinia 2000”,  „Agrolinia”,  „SIP/SME”, polegająca na rejestracji i kontroli dokony-
wanych wpłat, uzgadnianiu danych finansowych z bankami oraz księgowością FFW, potwierdzaniu sald, przy-
gotowywaniu raportów dla celów księgowych oraz raportów do UKIE, 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.

Cele projektu

Budżet projektu:

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

Finansowanie Środki CPF sektorowe na podstawie decyzji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spłaty kredytów:

Spłaty kredytów: Łącznie w 2013 roku z tytułu spłat kapitału 
i odsetek oraz rekompensat w ramach wszystkich linii kredytowych 
wpłynęło 2 801 999,26 PLN. Do spłaty w kolejnych latach pozostało: 
4.199.855,76 PLN kapitału co przekłada się na 105 umów kredytowych.

Czas trwania umowy 01-12.2013

Budżet na rok 2013 378.874,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 372.298,88 PLN

Osoba kontaktowa
Marzena Lisiecka-Pożoga  mlisiecka@cofund.org.pl
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Współpraca
międzynarodowa
oraz Programy Rozwoju Instytucjonalnego

Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK) została ustanowiona w ramach Fundacji Fundusz Współpracy 
decyzją Komitetu Integracji Europejskiej w lutym 1999 roku na podstawie Memorandum of Understanding 
podpisanego przez Komisję Europejską i Rząd RP.

Jednostka Finansujaco-Kontraktujaca (ang. 
Central Finance and Contracts Unit – CFCU)

JFK odpowiadała za przeprowadzenie przetargów, nadzór nad realizacją kontraktów i umów oraz dokonywanie 
płatnosci. w ramach projektów Rozwoju Instytucjonalnego (ang. Institution Building) finansowanych w ramach 
Programów: PHARE i Środki Przejściowe (ang. Transition Facility). Beneficjentami projektów Rozwoju Instytucjo-
nalnego były jednostki administracji publicznej (ministerstwa i podległe im sinstytucje, Kancelaria Premiera 
RP, Kancelaria Sejmu RP) i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

W ramach alokacji 1998-2006 wdrożono 266 projektów o łącznej wartości około 1 miliarda Euro.

01 Programy Rozwoju Instytucjonalnego 
Phare i Środki Przejściowe.
Podstawowym zadaniem Jednostki Finansująco-Kontraktującej Fundacji Fundusz Współpracy było 
kontynuowanie działań związanych z zamykaniem projektów Rozwoju Instytucjonalnego, wynikających 
z zobowiązań określonych w Memorendach Finansowych dot. Programu Phare (alokacje 2000-2003)  
oraz decyzjach KE w sprawie wkładu w ramach Środków Przejściowych - Transition Facility (alokacje 2004-2006).
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Współpraca międzynarodowa

Budżet projektu:

Nazwa projektu Realizacja działań w ramach projektów 
Rozwoju Instytucjonalnego

Źródło finansowania Budżet MSZ

Czas trwania umowy 1.01.2013 – 31.12.2013

Budżet 550 000,00 PLN

Wydatkowanie 548 053,34 PLN

W roku 2013 zostały zrealizowane następujące zadania powierzone Jednostce Finansująco-Kontraktującej 
zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych:

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

Realizacja wizyt monitorujących zgodnie z procedurami EDIS.

Bieżąca współpraca z Beneficjentami projektów, służbami PAO (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)  
i NAO (Ministerstwo Finansów).

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

Wsparcie służb NAO (Ministerstwo Finansów) w uzgadnianiu z Komisją Europejską kwoty podatku VAT 
od umów z asystentkami Doradców Przedakcesyjnych, zatrudnionymi przy realizacji projektów Środki 
Przejściowe 2006.

Dokonywanie operacji w bazie danych Perseus na zlecenie NAO oraz Komisji Europejskiej.

Osoba kontaktowa
Adam Palczewski  apalczewski@cofund.org.pl
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Współpraca międzynarodowa

Budżet projektu:

Nazwa projektu Wsparcie dla struktury administrującej 
RCOP w Chorwacji

Źródło finansowania Pomoc przedakcesyjna KE dla Chorwacji w ramach 
Programu IPA

Czas trwania umowy 31.05.2010 – 31.08.2013

Budżet 70 000,00 PLN

Wydatkowanie 42 210, 62 PLN (kwota 27 789,38 PLN pokryła koszty 
poniesione w 2012)

Udział przedstawicieli JFK w szkoleniach dot. 
Umów bliźniaczych.
W roku 2013 pracownicy JFK byli współprowadzącymi szkolenia organizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych na temat przygotowania i realizacji umów bliźniaczych oraz sprawozdawczości finansowej.  
Szkolenie organizowane było dla przedstawicieli Izb Skarbowych. Celem szkolenia było zapoznanie jego  
uczestników ze specyfiką programów współpracy bliźniaczej.

Wsparcie dla struktury administrującej regionalnym 
programem operacyjnym na rzecz konkurencyjności 
(RCOP) w zarządzaniu Programem Operacyjnym 
w Chorwacji.
W roku 2013 JFK kontynuowała 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 konkuren-
cyjności (RCOP) w zarządzaniu Programem Operacyjnym w Chorwacji” (Support to the Regional Competitiveness 
Operational Programme (RCOP) Operating Structure with OP Management Republic of Croatia). 
Ostatnia płatność dla Fundacji w grudniu 2013 r. zakończyła rozliczenie finansowe umowy.
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Osoba kontaktowa
Elżbieta Potrzebowska  epotrzebowska@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa
Krystyna Bidwell-Porębska  kbidwell@cofund.org.pl
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Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu
Drogowego w konkursie na realizację umowy 
bliźniaczej TR 12 IB TR 01 „Assistance on the Transport 
of Dangerous Goods” na rzecz tureckiego Minister-
stwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji.
Fundacja współpracowała z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (Partner Wiodący) na etapie 
przygotowania oferty na konkurs na realizację umowy bliźniaczej „Wsparcie dla transportu niebezpiecznych 
towarów” ( „Assistance on the Transport of Dangerous Goods”) w Turcji. Projekt jest finansowany ze środków 
IPA 2012. Fundacja była odpowiedzialna za opracowanie budżetu umowy. Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego wygrał konkurs. Uzgodniona pomiędzy stroną polską i turecką umowa bliźniacza została 
przekazana w grudniu do Komisji Europejskiej do ostatecznej akceptacji. W oparciu o Umowę o współpracy 
z Głównym Inspektoratem, Fundacja będzie odpowiadać za finansowe i organizacyjne kwestie związane 
z realizacją umowy bliźniaczej, której rozpoczęcie planowane jest w I kwartale 2014 r.

Udział w przetargu na realizację projektu „Program 
współpracy policji państw Partnerstwa Wschodniego”.
Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja, wygrało przetarg zorganizowany przez Komisję Europejską 
na realizację projektu „Program współpracy policji państw Partnerstwa Wschodniego” (Eastern Partnership 
Police Cooperation Programme). Projekt finansowany jest z Programu ENPI a jego beneficjentami są państwa 
Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Kontrakt pomiędzy 
Komisją Europejską a Fundacją został podpisany 30 grudnia 2013 r., a jego realizacja rozpocznie się 15 marca 
2014 r. Łączna wartość kontraktu to prawie 5 mln Euro.
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Osoba kontaktowa
Elżbieta Potrzebowska  epotrzebowska@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa
Izabela Nowakowska  inowakowska@cofund.org.pl
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Sprawozdanie
finansowe 
z działalności 
Fundacji w 2013 
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.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku 
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 
52 093,32 tys. zł

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 
wykazujący stratę netto w kwocie: -19 811,20 tys. zł

Wykazana strata netto wynika m.in. z pozycji kosztów dotyczącej środków przekazanych do Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji zgodnie z dyspozycją Ministra Spraw Zagranicznych w wysokości 21.300.000 zł 
(równowartość 5 mln EUR).

„Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Fundacji Fundusz Współpracy 
z siedzibą w Warszawie wydano opinię, że:

Sprawozdanie finansowe
z działalności Fundacji w 2013 r.

Pełna treść Sprawozdania Finansowego została przedstawiona Radzie Fundacji i jest do wglądu na stronie 
internetowej www.cofund.org.pl.

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało sporządzone prawidłowo, dane zawarte 
w sprawozdaniu finansowym są zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami w księgach rachunkowych,

sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby,

nie wystąpiły zjawiska i zdarzenia wskazujące na istotne naruszenie obowiązującego prawa”.

została zachowana zasada ciągłości bilansowej,

-19 811,2052 093,32
tys. zł tys. zł

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski 
i Wspólnicy, wyciąg z opinii biegłego rewidenta:
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013

Zmiana stanu (+/-)

2012/2011 2013/2012

kwota % kwota %

Przychody netto z 
działalności statutowej 9 040,25 11 393,13 14 614,25 2 352,88 126,03% 3 221,12 128,27%

Koszty realizacji zadań 
statutowych 36 275,98 10 558,06 10 790,32 -25 717,92 29,10% 232,26 102,20%

Wynik finansowy na 
działalności statutowej -27 235,73 835,07 3 823,93 28 070,80 * 2 988,86 457,92%

Koszty administracyjne 3 091,11 2 220,57 1 947,93 -870,54 71,84% -272,64 87,72%

Zużycie materiałów 
i energii 117,33 150,12 97,2 32,79 127,95% -52,92 64,75%

Usługi obce 576,59 484,23 508,51 -92,36 83,98% 24,28 105,01%

Podatki i opłaty 225,79 216,16 101,04 -9,63 95,73% -115,12 46,74%

Wynagrodzenia 
oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia

1 826,47 1 009,71 777,64 -816,76 55,28% -232,07 77,02%

Amortyzacja 329 339,53 327,71 10,53 103,20% -11,82 96,52%

Pozostałe 15,93 20,82 135,83 4,89 130,70% 115,01 652,40%

Pozostałe przychody 687,34 513,82 580,22 -173,52 74,75% 66,4 112,92%

Pozostałe koszty 16 990,50 191,95 22 782,29 -16 798,55 1,13% 22 590,34 11868,87%

Przychody finansowe 1 898,92 1 918,55 1 250,26 19,63 101,03% -668,29 65,17%

Koszty finansowe 917,99 152,32 19,71 -765,67 16,59% -132,61 12,94%

Wynik finansowy 
brutto na całokształcie 
działalności

-45 649,07 702,6 -19 095,52 46 351,67 * -19 798,12 2717,84% *

Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych 0 0 0 0 0

Wynik finansowy 
brutto -45 649,07 702,6 -19 095,52 46 351,67 * -19 798,12 2717,84% *

Podatek dochodowy 48,74 73,1 86,18 24,36 149,98% 13,08 117,89%

Wynik finansowy netto -45 697,81 629,5 -19 181,70 46 327,31 * -19 811,20 3047,13% *

* wielkości nieinterpretowalne

Rachunek Zysków i Strat w tys. złotych
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* wielkości nieinterpretowalne

Bilans w tys. złotych

FFW

Wyszczególnienie 2011 %  
udziału 2012 %  

udziału 2013 %  
udziału

Zmiana stanu (+/-)

2012/2011 2013/2012

kwota % kwota %

AKTYWA 71 697,46 100,00% 71 267,17 100,00% 52 093,32 100,00% -430,29 99,40% -19 173,85 73,10%

Aktywa trwałe 16 655,81 23,20% 13 397,22 18,80% 10 227,84 19,60% -3 258,59 80,40% -3 169,38 76,30%

Wartości niematerialne 
i prawne 208,97 0,30% 87,73 0,10% 60,48 0,10% -121,24 42,00% -27,25 68,90%

Rzeczowe aktywa 
trwałe 9 830,65 13,70% 9 496,48 13,30% 9 198,07 17,70% -334,17 96,60% -298,41 96,90%

Należności długo-
terminowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Inwestycje długo-
terminowe 6 616,19 9,20% 3 813,01 5,40% 969,29 1,90% -2 803,18 57,60% -2 843,72 25,40%

Długoterminowe 
rozliczenia między-
okresowe

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Aktywa obrotowe 55 041,65 76,80% 57 869,95 81,20% 41 865,48 80,40% 2 828,30 105,10% -16 004,47 72,30%

Zapasy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Należności krótko-
terminowe 2 851,05 4,00% 992,97 1,40% 2 071,72 4,00% -1 858,08 34,80% 1 078,75 208,60%

Inwestycje krótko-
terminowe 52 189,28 72,80% 56 876,98 79,80% 39 793,76 76,40% 4 687,70 109,00% -17 083,22 70,00%

Krótkoterminowe 
rozliczenia między-
okresowe

1,32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -1,32 * 0 *
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Bilans w tys. złotych

* wielkości nieinterpretowalne

FFW

Wyszczególnienie 2011 %  
udziału 2012 %  

udziału 2013 %  
udziału

Zmiana stanu (+/-)

2012/2011 2013/2012

kwota % kwota %

PASYWA 71 697,45 100,00% 71 267,17 100,00% 52 093,31 100,00% -430,28 99,40% -19 173,86 73,10%

Kapitał (fundusz) 
własny 69 719,13 97,20% 70 220,94 98,50% 51 041,28 98,00% 501,81 100,70% -19 179,66 72,70%

Kapitał (fundusz) 
podstawowy 500 0,70% 500 0,70% 500 1,00% 0 100,00% 0 100,00%

Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Udziały (akcje) 
własne 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Kapitał (fundusz) 
zapasowy 114 913,20 160,30% 69 089,42 96,90% 69 720,96 133,80% -45 823,78 60,10% 631,54 100,90%

Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny 3,74 0,00% 2,02 0,00% 2,02 0,00% -1,72 54,00% 0 100,00%

Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezer-
wowe

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Zysk/strata z lat 
ubiegłych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Zysk/strata netto 
roku obrotowego -45 697,81 -63,70% 629,5 0,90% -19 181,70 -36,80% 46 327,31 1,38%* -19 811,20 3047,13%*

Odpisy z zysku netto 
w ciągu roku obro-
towego

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 * 0 *

Zobowiązania  
i rezerwy na zobo-
wiązania

1 978,32 2,80% 1 046,23 1,50% 1 052,03 2,00% -932,09 52,90% 5,8 100,60%

Rezerwy na zobowią-
zania 321,08 0,40% 306,53 0,40% 305,03 0,60% -14,55 95,50% -1,5 99,50%

Zobowiązania  
długoterminowe 480 0,70% 360 0,50% 209,82 0,40% -120 * -150,18 58,30%

Zobowiązania  
krótkoterminowe 1 177,24 1,60% 379,7 0,50% 412,78 0,80% -797,54 32,30% 33,08 108,70%

Rozliczenia  
międzyokresowe 0 0,00% 0 0,00% 124,4 0,20% 0 * 124,4 *
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Władze Fundacji

Paweł Samecki – Przewodniczący Rady

Ewa Ośniecka-Tamecka 
Anna Miazek 
Agnieszka Kudlińska 
Maciej Szczytowski 
Piotr Tomański 
Piotr Kosmala 
Paweł Chorąży

Tadeusz Kozek – Prezes Zarządu 

Izabella Nowakowska – Członek Zarządu

Jacek Ostrowski – Członek Zarządu

dr Jerzy Kwieciński – Przewodniczący Rady 
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, ekspert Business Centre Club

Ewa Ośniecka–Tamecka – Zastępca Przewodniczącego Rady 
Wicerektor College of Europe

Piotr Kosmala – Sekretarz Rady 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Leszek Grabarczyk 
Zastępca Dyrektora 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

dr Bartosz Grucza 
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Rafał Poździk  
Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych  
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Anna Rajzer 
Ministerstwo Skarbu Państwa

dr Marek Szczepański 
Dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego

Rada Fundacji (do dnia 26 marca):

W dniu 26 marca 2013 została powołana nowa Rada Fundacji 
Fundusz Współpracy, w składzie:

Zarząd Fundacji:



www.cofund.org.pl


