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Przemysław Czarnek
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, Al. Szucha 25

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach oraz
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z późniejszymi zmianami,
składamy:

Sprawozdanie
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
z działalności w roku 2020
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie
Biuro fundacji: ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa
Data rejestracji:
29.02.1996
Nr KRS:
153951
REGON:
011734328
NIP:
526-10-57-504
Zarząd Fundacji
Prezes - Beata Juraszek-Kopacz
Wiceprezes - Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
Rada Fundacji:
Przewodnicząca
Monika Agopsowicz
Członkowie
Barbara Przybylska
Wojciech Onyszkiewicz
Marek Łukomski
Tomasz Schimanek
II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - 2020 r.
W roku 2020 Fundacja przeprowadziła – łącznie z programami opisanymi oddzielnie
– ponad 2500 godzin doradztwa/szkoleń/seminariów/animacji lokalnej w zakresie
tematyki związanej z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi, zarządzaniem
finansami w NGO, księgowości w NGO, zarządzania organizacją, pozyskiwania
środków na działalność, wzmacniania organizacji, działalności podmiotów szeroko
rozumianej ekonomii społecznej. Główne obszary szkoleniowe to:
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·
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zarządzanie organizacją/PES
zarządzanie finansami
pozyskiwanie środków na działalność
ekonomia społeczna
aktywność obywatelska
funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej

W szkoleniach i seminariach oraz innych wydarzeniach realizowanych przez
Fundację uczestniczyło łącznie ponad 1000 osób, przedstawicieli różnorodnych
miejscowości, społeczności lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz
organizacji pozarządowych z terenu kraju.
Nasze szkolenia, poradnictwo i konsultacje realizowaliśmy m.in. w Warszawie,
Siedlcach, Węgrowie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Raszynie,
Piasecznie, Górze Kalwarii i wielu innych mniejszych i większych miejscowościach.
W ramach działań statutowych na podstawie udzielonej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości dotacji prowadzono w mieście stołecznym Warszawa na terenie
dzielnicy Wilanów 1 (jeden) punkt porad prawnych. Punkt funkcjonuje codziennie
przez 4 godziny.
W okresie od 1.stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku w punkcie na terenie
Wilanowa udzielono 78 nieodpłatnych porad prawnych. W ramach punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzono również działania związane z edukacją
prawną. Przeprowadzono dwa szkolenia:
1) 20 września 2020 r, temat „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020 - prawne
aspekty zatrudniania pracowników”, uczestnikami było 14 osób.
2) 20 listopada 2020 r, temat „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020 – prawne
aspekty zatrudniania pracowników”, uczestnikami było 18 osób. Łącznie w obu
szkoleniach wzięły udział 32 osoby
PROGRAMY „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
1. Program ”OWES - Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie
siedleckim” oraz analogiczny
2. Program „OWES - Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie
warszawskim i warszawsko-wschodnim ”
Wspieranie ekonomii społecznej jest od kilku lat jednym z priorytetów Fundacji.
W 2012 roku skończyliśmy realizację finansowanego ze środków unijnych projektu
„Skuteczne Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej II – edukacja, wsparcie,
promocja” i od maja 2012 roku rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów będących
jego kontynuacją – Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie
warszawskim (realizowany w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa,
Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniem BORIS)
i Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim (realizowany
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w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej SOKiAL
w Krzesku oraz Gminą Zbuczyn. W związku z tą działalnością w roku 2012
otworzono lokalne biuro w Siedlcach). Oba projekty uległy zakończeniu z końcem
listopada 2015 roku.
Od roku 2019 zmieniła się formuła działania oraz zasięg terytorialny obu
programów.
1) ”Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach m.st.
Warszawa i warszawsko-wschodnim, (WOWES) - (jako partner, z Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych - Liderem oraz Stowarzyszeniem BORIS) oraz
2) „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (SOWES) - (jako lider, w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej z Krzeska
oraz Biurem Rachunkowym M.Bobryk.O.Michałowska S.C.).
W ramach obu projektów w roku 2020 prowadzono działania szkoleniowoanimacyjne i doradcze oraz tworzono miejsca pracy.
1) WOWES „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach.
m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim”.
Regularnie prowadzono spotkania animacyjne z przedstawicielami środowisk
planujących stworzenie podmiotu ekonomii społecznej. Kontynuowano prace
z już powstałymi grupami inicjatywnymi oraz nowymi. Nawiązywano współpracę
z istniejącymi PS/PES w celu rozeznania potrzeb i możliwości wspólnego
działania. Udzielano wsparcia już istniejącym PS/PES z subregionów. Zakres
wsparcia obejmował: wsparcie merytoryczne (zarządzanie finansami, wybór
formy prawnej, pracę nad BP, diagnozę i analizę potrzeb, możliwości
pozyskiwania środków, pomoc w pozyskiwaniu partnerów i budowaniu relacji
z samorządami, planowanie strategiczne, wzmacnianie sprzedaży i rozwój
działalności odpłatnej). Prowadzono spotkania animacyjne dla organizacji
chcących się ekonomizować oraz dla grup przygotowujących się do tworzenia
PES.
2) SOWES „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
siedleckim”
Nawiązywano współpracę z istniejącymi PS/PES w celu rozeznania potrzeb
i możliwości wspólnego działania. Prowadzono prace z grupami inicjatywnymi
oraz istniejącymi PS/PES z subregionów. Zakres wsparcia obejmował: wsparcie
merytoryczne (zarządzanie finansami, wybór formy prawnej, pracę nad BP,
diagnozę i analizę potrzeb, możliwości pozyskiwania środków, pomoc
w pozyskiwaniu partnerów i budowaniu relacji z samorządami. Kontynuowano
działalność pierwszego na Mazowszu klastra ES, FRSO jest jego
koordynatorem. Kontynuowano również wsparcie szkoleniowo-doradcze dla PES
w postaci Sokołowskiej Akademii Ekonomii Społecznej. Dla istniejących oraz
nowopowstałych podmiotów ES przeprowadzono ponad 300 godzin doradztwa z
różnorodnych tematów. Przyznawano również dotacje na założenie PES lub
rozwój działalności gospodarczej.
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W roku 2020 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kontynuowała
realizacje dwóch analogicznych projektów finansowanych ze środków Marszałka
woj. mazowieckiego.
Wsparcie Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie subregionu warszawskozachodniego.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu warszawsko-zachodniego.
W omawianym okresie (1.01.2020 - 31.12.2020), wspierany był rozwój podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, uczestniczących w projekcie,
w szczególności poprzez:
- wzrost profesjonalizacji działań PES i PS oraz rozwój kompetencji ich liderów,
a także animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym
i subregionalnym;
- podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES i PS, poprzez zwiększenie
dostępu do specjalistycznych usług informacyjnych, doradczych, edukacyjnych oraz
animacyjnych, dających wszechstronną wiedzę i umiejętności prowadzenia
działalności w obszarze ekonomii społecznej w subregionie siedleckim;
- wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli PES i PS dot. współpracy
wewnątrzsektorowej i międzysektorowej.
- rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej PES i PS,
w szczególności poprzez budowanie trwałości partnerstw istniejących oraz
budowanie nowych partnerstw lokalnych oraz form aktywności obywatelskiej,
- wzmocnienie innowacyjności PES z subregionu, poprzez szkolenia w tym zakresie
oraz budowanie lokalnego klastra ekonomii społecznej
1. Informacja i promocja
Głównymi celami działania jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców
województwa mazowieckiego nt. idei ekonomii społecznej, wspierania tworzenia
nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, ekonomizacji
podmiotów ekonomii społecznej, itd.
W okresie sprawozdawczym promocja odbywała się głównie poprzez wysyłki
mailowe i portale społecznościowe (głównie FB). Na stronach internetowych FRSO
ukazała się informacja o realizowanym projekcie i formach wsparcia. Do końca
kwietnia 2020 FRSO uczestniczyła także w kampanii promującej ES w subregionie,
udzielając wywiadów prasowych i radiowych oraz kolportując materiały promocyjne
opracowane w poprzednim roku realizacji zadania.
Ważną rolę w promocji Es i projektu w subregionie odegrała współpraca z gminami.
Urzędnicy odpowiedzialni za sprawy społeczne
i współpracę z organizacjami pozarządowymi upowszechniani materiały promocyjne
i pośredniczyli w docieraniu do lokalnych organizacji. Dzięki kontaktom uzyskanym w
pierwszym roku realizacji projektu nie było potrzeby korzystania z innych form
promocji
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2. Animacja lokalna.
W ramach działania przeprowadzono 240 godzin animacji lokalnej (wkład własny
finansowy). Celem działania było przygotowanie środowisk lokalnych i grup
inicjatywnych do tworzenia PES, wyszukiwanie lokalnych liderów, rozwijanie różnych
form współpracy PES z otoczeniem, w szczególności z jednostkami samorządu
terytorialnego. Efekty tych działań to m.in. liczba wspartych PES i liczba osób
uczestnicząca w działaniach projektu. Z powodu pandemii duża część działań
animacyjnych miała charakter zdalny.
3. Budowa Klastra Ekonomii Społecznej.
W ramach działań rozwijano klaster ekonomii społecznej, złożony z 5 organizacji.
Zyskał on nieformalną nazwę „W zdrowym ciele zdrowy duch. Odbyły się 4 spotkania
z organizacjami: 27 maja, 26 czerwca, 27 października i 21 grudnia 2020. Dwa z tych
spotkań, ze względu na pandemię, odbyła się w formie zdalnej. Celem tej pracy było
wypracowanie celów i form współpracy klastra. Dodatkowo członkowie klastra
korzystali z doradztwa i usług specjalistycznych, co zaowocowało wypracowaniem 3
produktów społecznych wysokiej jakości. Przyznano im statuetki i dyplomy „Produkt
społeczny na medal”. Wyróżnione organizacje to Stowarzyszenie Gradiam (produkt
w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży), Fundacja Metamorfozy (trening
umysłu dla seniorów) oraz Stowarzyszenie Werwa (rodzinne kajakowanie).
W ramach konsultacji marketingowych produkty otrzymały wspólną oprawę graficzną
i spójny opis merytoryczny. Opracowanie produktów oraz ich nagrodzenie ma na celu
lepszą promocję tej oferty i zmobilizowanie pozostałych członków klastra do
ulepszania swoich działań. Taka forma pracy będzie kontynuowana w kolejnych roku.
4. Doradztwo ogólne i specjalistyczne
Przeprowadzono 51 godzin doradztwa ogólnego. Doradztwo udzielane było wg.
standardów obowiązujących w pracy doradców Warszawskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Doradztwo dotyczyło m.in. planów rozwoju organizacji i ich
usług, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, metod aktywizacji
członków organizacji, ekonomizacji. Ważnym tematem doradztwa było także
korzystanie z tarcz pomocowych w związku z pandemią.
Przeprowadzono również 216 godziny doradztwa (i usług) specjalistycznego
branżowego, w tym prawnego, księgowego, marketingowego, w zakresie
pozyskiwania środków i funkcjonowania w internecie.
Ponadto w ramach projektu świadczono usługi marketingowe, prawne i księgowe
(w przeliczeniu na godzony – 288). Były to np. kampania promująca przeciwdziałanie
zaburzeniom odżywiania wśród młodzieży, promocja wydarzeń kulturalnych, obsługa
marketingowa wystawy fotograficznej, konsultacja planu adaptacji budynku dla
siedziby OHP, promocja produktów społecznych. Doradztwo i usługi specjalistyczne
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miały szczególne znaczenie w sytuacji pandemii. Wiele organizacji potrzebowało
wsparcia w przestawieniu się na nowe formy działania. Nasza oferta i usługi spotkała
się z ich wielką wdzięcznością.
5. SZKOLENIA
Na realizację tego działania w roku 2020 w bardzo dużym stopniu wpłynęła
pandemia. W trybie stacjonarnym odbyły się 4 szkolenia:
1. Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego, 21 stycznia, Góra Kalwaria.
Prowadząca: Beata Juraszek-Kopacz, 27 uczestników
2. Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego, 24 stycznia, Piaseczno.
Prowadząca: Beata Juraszek-Kopacz, 13 uczestników.
3. Zasady przygotowywania i wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 dla NGO, 17 lutego,
Piaseczno. Prowadząca: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, 5 uczestników
(przy 15 zgłoszeniach)
4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, 2 marca, Piaseczno, Prowadząca:
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, 14 uczestników.
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych korzystali z wyżywienia oraz otrzymali materiały
szkoleniowe.
Pozostałe szkolenia przybrały formę szkoleń zdalnych (szkolenie mentoringowe
A. Kraty dla seniorek – podopiecznych Fundacji Metamorfozy – grudzień 2020) oraz
przede wszystkim filmów edukacyjnych, rozsyłanych następnie do organizacji w
subregionie. Wybrano takie rozwiązanie w związku z trudnościami z rekrutacją na
szkolenia odbywające się jednego dnia dla większej grupy, przy jednoczesnym
deklarowaniu woli i potrzeby uczenia się. Rozsyłanie linków do szkoleń na kanale
FRSO na YouTube pozwala działaczom organizacji obejrzeć je w dogodnym dla
siebie czasie. W związku z taką formułą zrezygnowano z podziału szkoleń na
szkolenia otwarte i szkolenia w ramach Szkoły Zarządzania (zgodnie z aneksem).
Tematyka filmów obejmowała aspekty prawne funkcjonowania organizacji,
zarządzanie, pozyskiwanie środków i księgowość. Przygotowane filmy są podzielone
ok. 30 minutowe moduły, łatwe do przyswojenia przez odbiorcę. Będą one
wykorzystywane również w kolejnym roku realizacji projektu, w odniesieniu do
nowych odbiorców działań Oferenta, zatem ich zasięg będzie większy niż zasięg
tradycyjnego szkolenia. Do ich realizacji wykorzystano profesjonalny sprzęt
zakupiony w ramach środków własnych Fundacji.
Formą edukacji były także 2 jednodniowe wizyty studyjne (w miejsce 1 dwudniowej).
1) W dniu 7 lutego odbyła się wizyta studyjna 4 przedstawicieli gminy Góra Kalwaria
(wiceburmistrza, 2 radnych i kierowniczki Ośrodka Kultury) do spółdzielni socjalnej
Wodynie. W gminie zawiązało się partnerstwo na rzecz stworzenia spółdzielni osób
prawnych i wizyta miała na celu poznanie praktycznych aspektów prowadzenia i
funkcjonowania takiej instytucji ES.
2) 28 grudnia odbyła się wizyta studyjna do Gliwic. Organizacją goszczącą była
Fundacja Trzeci.org. Wizyta ta miała charakter zdalny: dwaj przedstawiciele oferenta
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pojechali do Gliwic i nakręcili film przedstawiający działania organizacji w Gliwicach.
Film ten następnie został obejrzany wspólnie przez członków klastra „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Organizacja goszcząca została tak dobrana, by jej
doświadczenia były cenne i inspirujące dla członków klastra. Film ten będzie poza
tym wykorzystywany do edukacji kolejnych grup z subregionu.
Na przygotowanie filmu składało się:
- opracowanie merytoryczne powstałe w oparciu o wywiad z członkami klastra
definiujący obszary zainteresowania.
- wyjazd redaktora i operatora kamery do Gliwic,
- nagranie wizyty,
- montaż materiału, redakcja merytoryczna.
Wsparcie Rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim.– jako Lider
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
w Krzesku.
1. Informacja i promocja.
Głównymi celami działania jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców
województwa mazowieckiego nt. idei ekonomii społecznej, wspierania tworzenia
nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, itd.
W okresie sprawozdawczym w lokalnej prasie ukazały się 2 artykuły płatne,
zawierające informacje o projekcie, możliwościach wsparcia działalności
organizacji w ramach projektu, planowanych szkoleniach, itd. oraz 1 artykuł
bezpłatny w Biuletynie wydawanym przez LGD Ziemi Siedleckiej. Biuletyn jest
dystrybuowany na obszarze 10 gmin powiatu siedleckiego, był także dostępny
w siedzibie starostwa powiatowego w Siedlcach.
Na stronach internetowych Oferentów ukazała się informacja o realizowanym
projekcie i formach wsparcia.
W ramach zadania sfinansowano także koszty udziału w wydarzeniach
promocyjnych PES i PS. Wsparcie takie otrzymała Spółdzielnia socjalna
Łosiczanka z siedzibą w Łosicach, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią
i Hazardem SZANSA, Stowarzyszenie RAKOUT.
Udział w tego typu wydarzeniach jest szansą skutecznej promocji dla samych
wystawców, ale również dla projektu oraz SOWES.
W ramach promocji ES wprowadzona została nowa kategoria budżetowa „Zakup
towarów i usług promujących PES i PS”. Ta forma pozwoliła wesprzeć podmioty
ekonomii społecznej w subregionie siedleckim, poprzez zakup od nich produktów
lub usług. Było to konkretne wsparcie, którego dodatkowym wymiarem była
promocja działalności danego podmiotu w społecznościach lokalnych i promocja
sektora ekonomii społecznej i solidarnej. W ramach tej kategorii wsparciem objęta
została Spółdzielnia socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, u której
zakupione zostały takie usługi, jak: uporządkowanie terenu, usługa koparkoładowarki, mycie, czyszczenie kostki, itp. Dzięki tym pracom spółdzielnia stała się
bardziej rozpoznawalna w swoim otoczeniu i nie tylko.
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Oferenci uczestniczyli w Kampanii informacyjnej dotyczącej ekonomii społecznej,
w którą zaangażowały się inne organizacje prowadzące ośrodki wsparcia
ekonomii społecznej i działające w obszarze ekonomii społecznej.
2. Animacja lokalna.
W ramach działania przeprowadzono 806 godzin animacji lokalnej (SOKIAL - 300,
FRSO - 506 (wkład własny z projektu „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej”). Celem działania było przygotowanie środowisk lokalnych i grup
inicjatywnych do tworzenia PES, animowanie powstawania partnerstw lokalnych
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i rozwijania różnych form współpracy PES z
otoczeniem, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie
sprawozdawczym zarejestrowanych zostało 3 podmioty:
- KGW „Niezapominajka” w Oleśnicy, data wpisu do Krajowego Rejestru Kół
Gospodyń Wiejskich 25.11.2020 roku
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Herkules 2020, data wpisu do KRS 13.10.2020
roku
- Fundacja Na Skale, data wpisu do KRS 14.09.2020 roku
Działanie potwierdzone jest listami obecności pracowników zatrudnionych na
stanowisku animatora oraz w przypadku rejestracji podmiotu, wpisami do KRS
oraz Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej.
W ramach działania rozwinięto i wzmocniono działalność Siedleckiego Klastra
Ekonomii Społecznej, który powstał z inicjatywy MCPS w 2018 r., a OWES Siedlce
jest jego koordynatorem.
W celu wypracowania wspólnego produktu przez członków klastra
przeprowadzono usługę specjalistyczną z zakresu marketingu, która pozwoliła
wstępnie określić grupy produktowe, zidentyfikować docelową grupę klientów,
formy dystrybucji produktów, trendy sprzedażowe.
Data: 05.11.2020 r.
Usługa za względu na panujące obostrzenia i bezpieczeństwo uczestników odbyła
się w formie zdalnej.
Osoba prowadząca: Jolanta Wąs
Liczba osób uczestniczących: 6 osób.
W celu podniesienia wiedzy członków klastra na temat pomysłów jak rozwinąć
i wzmocnić jego działalność przeprowadzono 4 spotkania warsztatowe:
1) Data: 09.04.2020 r.
Forma zdalna
Osoba prowadząca: Katarzyna Stanisławowska
Liczba osób uczestniczących: 5 osób
2) Data: 30.06.2020 r.
Forma zdalna
Osoba prowadząca: Beata Siedlecka
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Liczba osób uczestniczących: 7 osób
3) Data: 25.09.2020 r.
Forma stacjonarna
Osoba prowadząca: Beata Siedlecka
Liczba osób uczestniczących: 4 osób
4) Data: 17.12.2020 Forma zdalna
Osoba prowadząca: Beata Siedlecka
Liczba osób uczestniczących: 5 osób
Obecność uczestników spotkań potwierdzają listy obecności (spotkania
stacjonarne), listy mailingowe (spotkania zdalne).
Podczas w/w spotkań m. in: planowano budżet na założenie sklepu internetowego
ze
środków
Mazowieckiego
Centrum
Polityki
Społecznej,
wybrano
Przewodniczącą i Zastępczynię Rady Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej,
projektowano logo, sygnet, papier firmowy, jako formy graficzne identyfikujące
podmiot, planowano przyszłe działania i podsumowywano to co się już wydarzyło,
zastanawiano się nad siedzibą Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej,
planowano wizytę studyjną, rozmawiano o wspólnym produkcie lub usłudze
(wizyty studyjne), podejmowano dyskusje na temat nadaniu klastrowi formalnej
osobowości prawnej w postaci fundacji bądź stowarzyszenia, zastanawiano się
nad zaproszeniem w poczet członków Klastra innych PES lub PS.
4. Wizyta Studyjna Klastra
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Członków Siedleckiego
Klastra Ekonomii Społecznej zorganizowano wizytę studyjną do Bałtowa. Ze
względów epidemiologicznych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
Oferent 2 zdecydował się na przeprowadzenie wizyty studyjnej w formie cyfrowej,
co jednocześnie stanowiło innowacyjną metodę realizacji tego typu założonego
działania. Z wizyty studyjnej w Bałtowie został nagrany film, którego efekt końcowy
zaprezentowano uczestnikom klastra na jednym ze spotkań warsztatowych.
Członkom Klastra udostępniono również link do nagrania.
Na przygotowanie filmu składało się:
- opracowanie merytoryczne powstałe w oparciu o wywiad z członkami klastra
definiujący obszary zainteresowania. Scenariusz wizyty powstał w odpowiedzi na
pytania nurtujące uczestników Szkoły Zarzadzania PES (w tym działaniu
uczestniczyli również Członkowie Klastra) i szkoleń otwartych.
- wyjazd redaktora i operatora kamery do Bałtowa,
- nagranie wizyty,
- montaż materiału, redakcja.
5. Doradztwo ogólne
Łącznie przeprowadzono 404 godziny doradztwa ogólnego (SOKIAL – 300, FRS0
– 104). Doradztwo udzielane było wg. standardów obowiązujących w pracy
doradców Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doradztwo
dotyczyło m.in. planów rozwoju organizacji i ich usług, wsparcia merytorycznego
z zakresu marketingu, prawa, finansów, pozyskiwanie środków, w tym pomoc
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w tworzeniu wniosków o dofinansowanie, zakładania PES, a także związane
z korzystaniem z instrumentów dedykowanych PES/PS w związku
z przeciwdziałaniem skutkom pandemii SARS-CoV-2.
6. Doradztwo specjalistyczne
W omawianym okresie SOKIAL zrealizował 166 godzin usług specjalistycznych,
w tym:
- marketingowe – 35 godzin, dotyczyły m.in.: planowania marketingowego,
kształtowania elastyczności ofertowej, opracowanie/modyfikacja strategii
marketingowej PS, w tym opracowania materiałów marketingowych, np. wizytówki,
logo, strona www.
- prawne – 79 godzin, dotyczyły m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej,
prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, zagadnień prawnych
związanych z zatrudnianiem pracowników.
- księgowo-podatkowe – 20 godzin, dotyczyło m.in.: zobowiązań finansowych
związanych z prowadzoną działalnością, ubezpieczeń społecznych, płac,
rachunkowości, itp.
- coaching – 32 godziny usługą zostały objęte 4 młode organizacje pozarządowe,
usługa dotyczyła: zarządzania organizacją, zarządzania relacjami z otoczeniem,
itp.

7. Usługa księgowo-podatkowa
Przeprowadzono 180 godzin usług i doradztwa z obszaru księgowo-podatkowego.
Celem działania było umożliwienie dostępu do profesjonalnych usług księgowopodatkowych dla PES i PS z terenu subregionu siedleckiego, w szczególności dla
młodych organizacji, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie
posiadają środków finansowych pozwalających na zabezpieczenie ciągłości tego
rodzaju usług,
Z usług w 2020 roku skorzystało 15 organizacji.
Wykonanie usług zostało zlecone do Biura Rachunkowego M. Bobryk,
O. Michałowska Spółka Cywilna
8. Szkolenia otwarte (FRSO)
Z uwagi na obostrzenia obowiązujące w 2020 roku spowodowane pandemią
SARS-CoV-2 Oferent 2 przeprowadził 4 szkolenia otwarte Stacjonarne:
Celem szkoleń było podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania PES oraz
zwiększania ich trwałości.
1. Temat: „Działania w obszarze sportu, podstawy formalno-prawne”
Data: 10.03.2020
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Liczba osób uczestniczących: 14 osób
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Prowadzący: Piotr Frączak
Uczestnicy korzystali wyżywienia oraz otrzymali materiały szkoleniowe.
2. Szkolenie pt. „Warsztaty grupowe wzmacniające kompetencje społeczne i
psychologiczne dla osób niepełnosprawnych”
Data: Szkolenie odbywało się w dniach od 13 do 28.10.2020r.
Miejsce: Siedziba Fundacji Leny Grochowskiej w Siedlcach
Liczba osób uczestniczących: 10 osób
Prowadzący: Joanna Sajko
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
3. Szkolenie pt. „Cz. II Warsztaty grupowe wzmacniające kompetencje społeczne i
psychologiczne dla osób niepełnosprawnych”
Data: Szkolenie odbywało się w dniach od 9 do 20.11.2020r.
Miejsce: Siedziba Fundacji Leny Grochowskiej w Siedlcach
Liczba osób uczestniczących: 10 osób
Prowadzący: Joanna Sajko
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
4. Szkolenie pt. „Jak pracować z pasją” (szkolenie z zakresu oligofrenopedagogiki)
Data: Szkolenie odbyło się w dniach od 09 do 14.12.2020
Miejsce: Siedziba Fundacji Leny Grochowskiej w Siedlcach
Liczba osób uczestniczących: 10 osób
Prowadzący: Anna Katarzyna Kot
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
9. Szkoła zarządzania PES (FRSO, 1 edycja)
Z uwagi na obostrzenia obowiązujące w 2020 roku spowodowane pandemią
SARS-CoV-2 Oferent 2 przeprowadził Szkołę Zarządzania PES w formie elearningu oraz jako element uzupełniający poświęcony części praktycznej w formie
2-dniowego wyjazdu szkoleniowego do Drohiczyna.
W Szkole Zarządzania PES uczestniczyło 20 organizacji, którym udostępniono
konta na platformie Moodle.
W ramach Szkoły powstało 5 kursów w formie e-learningu, które składały się
z części wykładowej oraz ćwiczeń, testów i zadań otwartych.
Uczestnicy, otrzymali certyfikaty za każdy ukończony kurs.
Kursy:
1. Podstawy działalności społecznej
2. Zewnętrzne finansowanie organizacji
3. Zasoby w organizacji
4. Zagadnienia formalno-finansowe
5. Wizerunek w organizacji
Szkolenie wyjazdowe
Data: 26-27.09.2020r.
Liczba uczestników: 11
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Prowadzący: Beata Juraszek-Kopacz, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Piotr
Frączak
Uczestnicy korzystali z noclegu i wyżywienia oraz otrzymali materiały szkoleniowe.
Wyjazd został zorganizowany w czasie, kiedy pozwoliły na to obostrzenia
sanitarno-epidemiologiczne. Na wyjazd zdecydowało się 11 uczestników,
natomiast pozostali uczestnicy kursu otrzymali materiały i możliwość konsultacji
zdalnych.

•
•
•
•
•

10. Usługi Specjalistyczne
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 11 usług specjalistycznych o
charakterze typowo branżowym, kierunkowym, z których łącznie skorzystało 24
organizacje.
Ich celem było dostarczenie narządzi i kompetencji organizacjom, aby wzmocnić
ich pozycję konkurencyjną na rynku, umożliwić dywersyfikowanie źródeł
przychodów oraz kanałów dystrybucji.
Dzięki tej formie wsparcia m.in.
powstał sklep internetowy oraz została zmodernizowana strona internetowa, co
niewątpliwie poprawiło poziom dystrybucji produktów i zwiększyło szansę
podmiotu na utrzymanie płynności finansowej,
przeprowadzenie prezentacji pracy i instruktarzu obsługi maszyny używanej przy
produkcji opakowań tekturowych,
egzamin instruktorki Nordic Walking,
usługi marketingowe np.: pozycjonowanie sklepu internetowego, tworzenie nowych
produktów, budowanie marki, tworzenie strategii marketingowej itp.
obróbka materiałów cyfrowych np.: w celach promocji.
Ten rodzaj usługi okazał się szczególnie przydatny w okresie pandemii, kiedy
organizacje, aby utrzymać wymagany poziom przychodów musiały poszukiwać
nowych rynków zbytu, rozszerzać zakres oferowanych produktów i usług.
Program „Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej
psychicznie w lokalu gastronomicznym” – realizowany od kwietnia 2019 roku
w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Dalba” z Pucka.
W roku 2020 w ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania ze
strony FRSO:
1. Przygotowano opracowanie graficzne w zakresie księgi tożsamości marki
franczyzy społecznej, która jest komplementarna z Manualem i udostępniono
narzędzia franczyzodawcą podczas pierwszej sesji w ramach Akademii Marki.
Kontynuowano pogłębioną analizę sposobu funkcjonowania franczyzodawcy
w 4 obszarach (prawnym, organizacyjnym, finansowym, marketingowym).
Przeprowadzono szereg rozmów i konsultacji z kluczowymi pracownikami Spółdzielni
Socjalnej Dalba (Głównym specjalistą ds. biznesowych aspektów/członek zarządu
SS oraz Specjalistą ds. usług asystenckich /Menagerem pubu).
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Przygotowano opracowanie księgi tożsamości do budowania marki franczyzy
społecznej oraz opracowanie księgi tożsamości usługi świadczonej przez sieć
franczyzy społecznej jako załączniki manuala. Kontynuowano pogłębioną analizę
sposobu funkcjonowania franczyzodawcy w 4 obszarach (prawnym, organizacyjnym,
finansowym, marketingowym). Przeprowadzono także ze strony ekspertów z FRSO
wizytę merytoryczną w dniu 11 marca z zakresu funkcjonowania FB w Łodzi wraz
szeregiem rozmów z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa społecznego
2. Proces doboru franczyzobiorców do modelu franczyzy społecznej SS Dalba:
w dniu 15.01.2020 r. odbyło się spotykanie Komitetu Sterującego projektu.
W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, w tym po 2 przedstawicieli Lidera i Partnera
projektu, 3 przedstawicieli DES oraz 2 przedstawicieli PES. Podczas spotkania
zaprezentowano produkt kluczowy - Manual, następnie zebrano opinie i uwagi do
omawianego dokumentu zgłaszanych przez członków komitetu. Produkt kluczowy
wypracowany w ramach projektu - Manual został przyjęty przez Komitet Sterujący.
W związku z rezygnacją jednego z franczyzobiorców (Zamojskie Forum Inicjatyw
Społecznych), pod koniec stycznia 2020r., (oficjalna informacja 12.02.2020r.) podjęto
decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru. Przygotowano stosowne informacje
i dokumenty. Złożono pismo z prośbą o zmianę we wniosku o dofinansowanie, w tym
wyrażenie zgody na rekrutację "ciągłą".
W związku ze zmianami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie
zaktualizowano dokumentację (formularz, regulamin) oraz ogłoszono dodatkowe
nabory do uczestnictwa w Sieci Franczyzowej oraz dobory podmiotów
zainteresowanych byciem franczyzobiorcą społecznym. Upowszechniano informację
za pośrednictwem podmiotów współpracujących, a także na stronie www. W maju
2020r. zgłosił się podmiot, z którym obecnie prowadzone są rozmowy. Zaplanowano
spotkanie w tym podmiocie pod koniec czerwca.
3. Akademia Marki: Na podstawie opracowanej koncepcji metodologicznej Akademii
Marki oraz opracowanego materiału informacyjnego dla uczestników, regulaminu
uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego, zorganizowano i przeprowadzono I i II
sesję szkoleniową. Podstawą edukacyjną dla Akademii Marki był Manual, który każdy
z uczestników otrzymał wraz z pendrivem - na nim gromadzone są załączniki
(narzędzia edukacyjne) przygotowane wraz z Manualem). Dla każdej sesji
przygotowano dla uczestników szczegółowy program sesji oraz materiały w formie
prezentacji. Podczas I sesji uczestnicy zapoznali się ze szczegółowymi założeniami
Akademii Marki oraz zapoznali się z innymi kluczowymi działaniami projektu. I sesja
– organizacyjna odbyła się 20-22 stycznia 2020 r. Tematy sesji: - misja PS Dalba działania franczyzodawcy – perspektywa osób pracujących na poszczególnych
stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami13

struktura zatrudnienia: ile osób, etatów, profile pracowników i zakresy obowiązków na
poszczególnych stanowiskach, forma zatrudnienia, - organizacja pracy, w tym profile
pracowników i zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskachcharakterystyka lokalu uczestniczyło w I sesji 10 osób z 5 PES(trenerami I sesji byli
Izabela Dziedzic oraz Karolina Cyran Juraszek)II sesja – prawna odbyła się 24-26
lutego 2020 r. Tematy sesji: - formy prawne prowadzenia działalności jako FB- akty
prawnych regulujących uruchomienie i funkcjonowanie modelu franczyzy oraz
szczególnych obowiązków franczyzobiorców w omawianym modelu;- analiza
koncepcji umowy franczyzowej w kontekście franczyzy społecznej- zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków
pracownika z niepełnosprawnościami oraz jego pracodawcy, a także szczególnych
uprawnień przedsiębiorstwa społecznego w tym obszarze (w tym dotacje i
refundacje).uczestniczyło w II sesji 9 osób (trenerami II sesji byli Maciej Bajan i
Tomasz Sowa z Kancelarii Inperialis oraz Karolina Cyran-Juraszek).
Z uwagi na wybuch pandemii musieliśmy podjąć decyzję o przesunięciu dwóch sesji
(finansowej i marketingowej) planowanych na marzec oraz kwiecień. Ostatecznie
sesje te przesunęliśmy na 25-27.05 (finansowa) oraz 22-24.06 (marketingowa).
Akademia Marki odbywa się na podstawie opracowanej koncepcji metodologicznej
cyklu szkoleniowego oraz opracowanych materiałów informacyjnych dla uczestników,
której podstawą edukacyjną jest Manual. W dniach 25 -27.05 przeprowadziliśmy III
sesję w ramach Akademii Marki z obszaru finansowego, na którą przygotowano dla
uczestników szczegółowy program sesji oraz materiały w formie prezentacji i
narzędzi finansowych. III sesja – finansowa Tematy sesji: 1. Planowanie inwestycji
początkowej oraz działalności bieżącej 2. Organizacja pracy pubu w obszarze
finansowym 3. Monitorowanie realizacji planu finansowego działalności bieżącej 4.
Identyfikacja ryzyk i zagrożeń finansowych oraz zarządzanie tymi ryzykami
Uczestniczyło 9 osób z 5 PES. Trenerami byli Robert Badurek oraz Karolina Cyran
Juraszek. Webinarium: Ponadto z uwagi na trudną sytuację gospodarczą podmiotów
ekonomii społecznej prowadzących działalność gastronomiczną oraz wchodzeniem
w życie poszczególnych elementów polityki rządu w formie Tarcz, opracowaliśmy
specjalny materiał na temat instrumentów wspierających i przeprowadziliśmy w dniu
5 maja webinarium dedykowane dla naszych franczyzobiorców. Webinarium
przeprowadziła Pani Katarzyna Sadło oraz Karolina Cyran Juraszek.
Uruchomienie Funduszu Franczyzowego
W dalszym ciągu prowadzono intensywną pracę nad Funduszem Franczyzowym
oraz Umową Franczyzową ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad koncepcją
modelu partycypacji mechanizmu finansowego oraz prawną obsługą franczyzy
społecznej wraz z elementami ochrony prawnej. W tym celu przeprowadzono wybór
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w trybie konkurencyjności specjalistycznych usług prawnych franczyzy społecznej i
opracowano pakiet dokumentów w ścisłej współpracy z ekspertem ds.
wypracowywania narzędzi modelu z FRSO oraz przedstawicielami Lidera Projektu
SS Dalba następujące dokumenty: 1. Umowę franczyzową wraz z księgą tożsamości
marki oraz usług świadczonych przez sieć 2. Regulamin funduszu franczyzowego
wraz z załącznikami Wszystkie ww dokumenty oraz pakiet załączników
przedstawiono na spotkaniu członków Sieci Franczyzy Społecznej w celu konsultacji i
zebraniu uwag zgodnie z zasadą partycypacji w zarządzaniu FF. Program spotkania
obejmował: Cele sieci i funduszu, Walne, Zarząd, obszary wsparcia finansowego,
podział kosztów, źródła przychodów, przepływy finansowe, umowa franczyzowa, itp.
Spotkanie z uwagi na pandemię z planowanego w dniach 6-8 kwietnia odbyło się w
dniach 14-15 maja 2020. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią
spotkanie skumulowano na 2 dni intensywnej pracy - 16h (za zgodą uczestników). W
spotkaniu wzięło udział 13 osób, w tym wszyscy przedstawiciele PES. Powołano
również w dniu 15 maja Zarząd Sieci oraz z dwoma PES podpisano umowy
franczyzowe. Zasilono konto funduszu franczyzowego II transzą w wysokości
70.000zł. W związku zaakceptowaniem zmian do wniosku o dofinansowanie
zatrudniono specjalistę ds. instrumentów finansowych dedykowanych dla FB, w
kwietniu tą funkcję powierzono Pani Katarzynie Adamskiej-Dutkiewicz, natomiast od
maja poprzez przeprowadzenie zapytania ofertowego funkcję tą powierzono Pani
Teresie Zagrodzkiej. Została opracowana analiza przepływów finansowych w ramach
funduszu franczyzowego oraz opracowano raport metodologiczny budowania
funduszu franczyzowego jako element modelu wdrażania franczyzy społecznej. Cała
kadra projektu na bieżąco służyła swoją pomocą franczyzobiorcom, zwłaszcza w
kontekście budowania modelu biznesowego (Toruń). Uczestniczyła w II spotkaniu
Sieci Franczyzowej, ściśle współpracowała nad wypracowaniem narzędzi do modelu
(regulamin, umowa, itd.). Prowadzony jest stały monitoring postępów prac FB,
położyliśmy duży nacisk na kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem
komunikatorów ze względu na panującą sytuację. Bardzo dużo wysiłku zostało
włożone w wspieranie i motywowanie PES do dalszego uczestnictwa w projekcie.
Dwa z uczestniczących podmiotów zastanawiały się nad rezygnacją (likwidacją
podmiotów) ze względu na bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej się znalazły,
dlatego też wspieraliśmy ich w informowaniu o możliwościach skorzystania w ramach
Tarcz, a także z innych źródeł. Wspieraliśmy PESy w poszukiwaniu alternatywnych
źródeł przychodu. Nastąpiła zmiana kadrowa na stanowisku gł. specjalisty ds.
biznesowych aspektów ze strony franczyzodawcy. Zamiast Agnieszki Dejna funkcję
tą od 01.06.2020 r. pełni Janusz Golisowicz. Wszystkie w/w działania były
prowadzone w ścisłej współpracy Partnerów projektu: FRSO i SS DALBA.
Program „Wspieranie Organizacji Pozarządowych – Fimango - Zarządzanie
finansami w organizacjach pozarządowych”
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Fimango – zarządzanie
finansami w organizacjach pozarządowych” jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego od 2001 roku. Od kilkunastu lat podnosi
kompetencje księgowe, finansowe i zarządcze organizacji z całej Polski, zwłaszcza z
mniejszych ośrodków, gdzie dostęp do szkoleń i profesjonalnego wsparcia jest
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mocno utrudniony. Ciągle powstają nowe organizacje potrzebujące wsparcia na
podstawowym poziomie, zmieniają się przepisy i interpretacje wymagające
uwzględnienia przez organizacje już istniejące, rośnie też świadomość prawna
organizacji i coraz częściej nieświadomą niekompetencję zastępuje świadoma
niekompetencja, co oznacza stały wzrost popytu na usługi poradnicze i szkoleniowe.
FRSO w ciągu kilkunastu lat realizowania programu Fimango wypracowało sobie
silną markę, a konsultanci i konsultantki świadczący poradnictwo w ramach Fimango
należą do najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Niemalejący popyt na usługi
doradcze, i nierosnąca podaż dobrze przygotowanych poradników były powodem,
dla którego w ramach edycji Programu w roku 2016, wdrożono po raz pierwszy
komponent szkoleń Doradców Lokalnych Fimango. Z uwagi na to, że ośrodki Działaj
Lokalnie – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce - często pełnią rolę lokalnego ośrodka
wsparcia i zatrudniają kadry już udzielające – na różną skalę – pomocy innym
organizacjom, współpraca z nimi w ramach Programu pozwoli w przyszłości
skuteczniej docierać ze wsparciem do lokalnych organizacji, a także wzmocnić
merytorycznie same ośrodki. W raportowanej edycji uruchomiono po raz kolejny cykl
szkoleń dla Doradców Lokalnych.. Kontynuowano także prace nad tworzeniem Sieci
Doradców Lokalnych, złożonej z certyfikowanych absolwentów szkoleń. Sieć
utworzona z osób rekrutowanych z ośrodków Działaj Lokalnie oraz innych
programów PAFW przy merytorycznym wsparciu Fimango świadczy już lokalnie
usługi poradnicze z zakresu szeroko rozumianego zarządzania finansami.
Celem zakończonej właśnie edycji Programu było stworzenie lokalnym organizacjom
z całej Polski, w tym szczególnie z miejsc objętych działaniem ośrodków Działaj
Lokalnie stałego dostępu do wysokiej jakości szkoleń i poradnictwa na temat szeroko
pojętego zarządzania finansami. Funkcjonowanie Sieci Doradców Lokalnych
Fimango, w oparciu o zasoby merytoryczne dwóch programów PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności – Fimango oraz Działaj Lokalnie, (a także innych
programów PAFW) innych stanowi skuteczne narzędzie do realizacji założonego
celu.
W okresie 1 styczeń - 31 grudzień 2020 zrealizowano następujące działania:
Kurs Doradców Lokalnych Fimango W obecnej edycji po raz czwarty
przeprowadziliśmy cykl szkoleń Doradców Lokalnych Fimango - programu
szkoleniowego adresowanego do liderów, działaczy i pracowników Ośrodków Działaj
Lokalnie oraz innych programów PAFW, chcących podnieść swoje kompetencje
doradcze i świadczyć takie usługi lokalnie, we współpracy z Fundacją. Docelowo,
wyszkoleni w ramach Programu lokalni doradcy z Ośrodków Działaj Lokalnie
świadczą na swoim terenie wsparcie doradcze w podobnym zakresie, jak obecnie
Fundacja. Kontynuowaliśmy także pracę z absolwentami dwóch poprzednich edycji
oraz ich proces certyfikacji.
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Uczestnicy
Rekrutacja do udziału w Szkole prowadzona była wspólnie z Akademią Rozwoju
Filantropii, która rozesłała materiały promocyjno-informacyjne do ODL. FRSO
prowadziła także rekrutację za pomocą profilu na FB, ogłoszenia na ngo.pl oraz
zaproszenia do organizacji korzystających z innych programów PAFW. Wyboru
ostatecznego składu uczestników dokonano na podstawie ankiet zgłoszeniowych,
w których uczestnicy musieli nie tylko przedstawić się od strony zawodowej, ale także
opisać w jaki sposób zamierzają wykorzystać nabytą wiedzą i jak udział w Kursie
może wzmocnić ich organizacje, zwłaszcza w kontekście zdolności do wspierania
innych organizacji na swoim terenie.
Pierwotnie do udziału w szkoleniu doradców zaproszono 24 osoby z 18 organizacji,
w tym 6 osób z 4 Ośrodków Działaj Lokalnie), a także z 1 biura rachunkowego
prowadzącego usługi dla organizacji pozarządowych na swoim terenie.
W późniejszym okresie do Kursu dołączyła jeszcze jedna osoba. Łączna liczba
uczestników wyniosła zatem 25 osób z 19 organizacji.
Szkolenia dla doradców lokalnych realizowane było w 4 trzydniowych sesjach
odbywających się mniej więcej co dwa miesiące, w terminach: 26-28.02.2020 (sesja
stacjonarna), 15-17 kwietnia (sesja zdalna), 3-5 czerwca (sesja zdalna) oraz 9-11
września (sesja stacjonarna). Dodatkowo zorganizowano 2 Zjazdy Absolwentów.
W dniach 15, 16, 20, 23 i 27 kwietnia odbyła się 1 sesja zdalna dla absolwentów a
ostatnia, wrześniowa sesja była wspólna dla nowych i „starych” uczestników
(stacjonarna). Część zajęć odbyła się wspólnie dla obu grup, co pozwoliło na
integrację uczestników, zwłaszcza podczas bardzo dobrze przyjętej prze uczestników
kolacji w ciemności, w przedsiębiorstwie społecznym Restauracja Different,
obsługiwanej przez niewidomych kelnerów. Szkolenia objęły następujące
zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej
Kadry i płace w organizacji pozarządowej
Planowanie finansowe
Narzędzie do planowania i zarządzania finansami – Planner,
Budżety projektów
Księgowość a rozliczanie projektów
Monitoring i sprawozdawczość finansowa, w tym dla OPP
Sprawozdawczość roczna
Działalność gospodarcza i odpłatna pożytku publicznego
Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji
Podatki, deklaracje podatkowe
Zagadnienia VAT w działalności organizacji pozarządowych
Finansowo-prawne aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnych i spółek z o.o .
non profit oraz odpowiedzialności zarządów w takich organizacjach
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• Charakterystyka wybranych obszarów działalności organizacji non-profit w
regulacjach prawnych
• Wprowadzenie do metodologii wyodrębniania poszczególnych rodzajów
działalności organizacji non-profit
• Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości
• Wskaźniki finansowe istotne dla zarządzania organizacją oraz dla
monitorowania realizacji planu finansowego, działalności bieżącej i
sporządzania miesięcznego raportu zarządczego
• Prawne aspekty pozyskiwania środków oraz wybrane przykłady skutecznego
fundraisingu
• Podstawy asertywności,
• Narzędzia pracy doradcy i formy poradnictwa
• Wybrane obszary działalności organizacji pozarządowej w zeznaniu
podatkowym CIT
• Standard doradztwa
Szkolenia były uzupełnione indywidualnym mentoringiem – indywidualną pracą z
ekspertami nad prowadzeniem porad i rozwojem merytorycznym. Część sesji
mentoringu odbywała się w trakcie zjazdów, część obejmowała wyjazdy ekspertów
do uczestników, ale z powodu pandemii wiele sesji odbywało się w formach
zdalnych. Kontynuowano webinaria pod tytułem Okienko Doradcy, w ramach której
omawiano aktualne problemy z zakresu finansów i rozliczeń. Część z webinariów
prowadzili zarówno uczestnicy IV edycji, jak i absolwenci. Ci ostatni bardzo
zaangażowali się również w prowadzenie szkoleń otwartych i regionalnych.
W szkoleniach wzięło udział łącznie 50 osób (25 nowych uczestników i 25
absolwentów). Kurs ukończyły 23 osób (w umowie zakładano 15 osób). W ramach
porozumienia z uczestnikami, zgodnie z regulaminem Kursu, każdy i każda z nich
mieli „odpracować” godziny poradnicze w wymiarze równym łącznej liczbie godzin
kursu, czyli 64. Z uwagi na zróżnicowany poziom merytoryczny i metodologiczny
uczestników, oraz krótki okres między ostatnią sesją szkoleniową z zakończeniem
Programu, część uczestników swoje godziny będą odpracowywać jeszcze w kolejnej
edycji.
Sieć Doradców Lokalnych
Certyfikowani absolwenci wszystkich czterech ścieżek tworzą Sieć Doradców
Lokalnych, w ramach której świadczą usługi dla lokalnych organizacji. Na dzień 31
grudnia 2020 roku ilość certyfikowanych doradców wynosi 34 osoby, w tym 10 osób
z czwartej, raportowanej edycji kursu. Łączna liczba absolwentów utrzymujących
kontakt ze sobą oraz z FRSO to 66 osób.
Porady lokalne
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku aktywni absolwenci oraz uczestnicy
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IV Kursu udokumentowali przeprowadzenie 1574,5 godzin porad dla 354 lokalnych
organizacji.
Poradnictwo dla organizacji
Ważnym elementem programu Fimango uzupełniającym ofertę szkoleniową jest
poradnictwo i konsultacje świadczone organizacjom pozarządowym z całej Polski. W
raportowanym okresie eksperci Fundacji z zakresu księgowości, prawa,
pozyskiwania środków, zarządzania organizacją, zarządzania finansami świadczyli
następujące wsparcie poradnicze organizacjom pozarządowym z całej Polski:

•

Stałe dyżury telefoniczne w wymiarze 26 godzin w miesiącu, z których
skorzystać mogła każda organizacja bez wcześniejszego umawiania się.
Przeprowadzono łącznie 390 godzin dyżurów telefonicznych dla organizacji
pozarządowych i udzielono 72 porady dla 62 osób z 60 organizacji.

•

Konsultacje osobiste w wymiarze ok. 18 w miesiącu, z których mogła
skorzystać każda organizacja po wcześniejszym umówieniu się, z możliwością
przeprowadzenia konsultacji w siedzibie organizacji. Łącznie przeprowadzono
86 porad dla 61 osób z 55 organizacji.

• Przeprowadzono także 1 wyjazdową poradę grupową, dla 20 osób z 1
organizacji: 2020-03-07, Katarzyna Sadło, "Fundraising" Katowice
Łącznie przeprowadzono 159 porad dla 143 osób ze 116 organizacji.
Wsparcie FRSO
Oprócz udziału w zjazdach edukacyjnych i integracyjnych, certyfikowani absolwenci
mogą korzystać i korzystają z mentoringu oraz Funduszu Motywacyjnego.
W raportowanym okresie z Funduszu skorzystało 15 osób. Środki zostały
wykorzystane m. in. na: e-booki, książki, szkolenia, gry edukacyjne, studia oraz
oprogramowanie. W raportowanym okresie ze względu na pandemię Fundusz można
było wykorzystać również na drobny sprzęt do pracy zdalnej
Grupa na FB
Uczestnicy wszystkich edycji zostali zaproszenie do istniejącej od II edycji grupy
zamkniętej na portalu facebook o nazwie Sieć Doradców Lokalnych Fimango.
Zrzesza ona 66 osób– dodatkowo bierze w niej udział 7 osób związanych z realizacją
programu SDL – doradcy, opiekunki grupy. Łączna liczba członków grupy wynosi 73
osoby. Wpisy są moderowane i zawierają propozycje merytoryczne od uczestników,
pytania – poparte wymianą opinii i wzajemnym doradztwem, linkami do zewnętrznych
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materiałów, publikacji, artykułów, m.in. z portalu ngo.pl. Poziom dyskusji jest wysoki i
profesjonalny.
Promocja Sieci
A. W zakresie promocji uruchomiono na stronie FRSO interaktywną mapę
doradców, opracowano ikonografikę prezentującą ofertę programu, przygotowano
wizytówki oraz plakaty promocyjne. Mapa jest dostępna pod linkiem:
https://frso.pl/doradcy-lokalni/. Regularnie dokonujemy jej aktualizacji. Plakat
promujący usługi doradców lokalnych członkowie Sieci umieścili w swoich
miejscach pracy oraz lokalnych urzędach, z którymi współpracują. Plakaty zostały
przygotowane w dwóch wersjach – dla Doradców certyfikowanych oraz tych w
trakcie procesu certyfikacji.
B. Przeprowadzono kolejną sesję zdjęciową dla Doradców Lokalnych (DL). Portrety
umieszczono pod mapą rozmieszczenia Doradców Lokalnych na terytorium
Polski dostępną na stronie FRSO.pl/doradcy-lokalni/. Portrety były również
wykorzystywane do promocji indywidualnych Doradców Lokalnych poprzez
newsletter FRSO oraz do celów informacyjnych na lokalnych stronach
internetowych organizacji, w których pracują Doradcy Lokalni.
C. Do promocji Sieci i rekrutacji wykorzystano nakręcony w poprzedniej edycji film, w
nowej
wersji.
Upubliczniono
na
kanale
Youtube.
Link
yt:
https://youtu.be/30r1xAc2sT4.
D. Kontynuowano upowszechnianie ulotki promującej cały program Fimango oraz
jednocześnie Sieć Doradców Lokalnych. Oprócz tego ulotka jest dostępna w
wersji elektronicznej.
II. Szkolenia i poradnictwo
Szkolenia regionalne (podstawowe)
Szkolenia podstawowe od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem, na
najpopularniejsze z nich otrzymujemy po kilka zgłoszeń na jedno miejsce. Program
Fimango od lat pozostaje jedynym ogólnopolskim bezpłatnym programem
edukacyjnym adresowanym do organizacji pozarządowych bez względu na branżę i
miejsce działania. Z dotychczasowych doświadczeń FRSO wynika, że zetknięcie się
z organizacjami z innych części Polski wpływa stymulująco na rozwój, otwiera nowe
możliwości i pozwala nawiązywać ciekawe kontakty oraz na wymianę doświadczeń.
W obecnej edycji kontynuowano szkolenia zmodyfikowanew taki sposób, by cały
Program miał jeszcze bardziej lokalny charakter. W odpowiedzi na utrudniony dostęp
lokalnych organizacji do wysokiej jakości szkoleń odbywały się one w regionach, nie
w Warszawie. Skupiliśmy się na tych regionach, które najrzadziej korzystały
dotychczas ze szkoleń Fimango, najbardziej odległych od centrum i takich, których
nie obejmuje swoim zasięgiem sieć ODL. Poza podnoszeniem kompetencji działaczy
organizacji stanowiły także ważne narzędzie promocji Programu i jego oferty.
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W programie zaplanowano 5 dwudniowych szkoleń podstawowych - otwartych
szkoleń stacjonarnych adresowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych z
całej Polski, zwłaszcza z mniejszych ośrodków (do 50 tysięcy mieszkańców) oraz o
mniejszym doświadczeniu, budżecie i stażu. Wszystkie szkolenia były dla
uczestników bezpłatne, w przypadku szkoleń stacjonarnych zapewnialiśmy także
zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Ze względu na pandemię
część szkoleń przeprowadzono zdalnie, i w takich przypadkach uczestniczyły w nich
organizacje z całej Polski.
W roku 2020 przeprowadzono następujące szkolenia regionalne/podstawowe:
1. Szkolenie regionalne, online. Zajęcia prowadzili: (18 czerwca i 30 czerwca)
Katarzyna Sadło, nt
„Zarządzanie płynnością finansową organizacji w
kryzysie” oraz Arkadiusz Jarosiński nt: Zmiany w prawie pracy w latach 20182020 – prawne aspekty zatrudniania pracowników (20 czerwca). W zajęciach
uczestniczyło 18 osób z 18 organizacji z całej Polski.
2. Szkolenie zdalne - Dzień pierwszy, 21 lipca 2020: Katarzyna AdamskaDutkiewicz „Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w organizacji
pozarządowej” (22 uczestników z 22 organizacji) oraz dzień drugi, 23 lipca
2020: Katarzyna Sadło „Pozyskiwanie środków ze źródeł prywatnych (18 osób
z 18 organizacji).
3. 7 i 13 lipca, Iwona Bańdosz "Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
i pozyskiwanie środków na ich działalność" oraz „Charakterystyka pracy
biurowej” – Golin. Uczestniczyło 15 osób z 8 organizacji,
4. 30 lipca - Iwona Bańdosz, "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji"Tuliszków (15 osób z 6 organizacji)
31 lipca Iwona Bańdosz, Pozyskiwanie środków na działalność organizacji",
Stare Miasto (28 osób z 19 organizacji).
5. 3 – 4 października, Ruciane Nida, „Zasady prowadzenia księgowości w KGW”.
Prowadzący: Edyta Koper, Dariusz Koper, Iwona Bańdosz, Paweł Wilk.
Prowadzący to certyfikowani doradcy lokalni, a szkolenie zorganizował kolejny
absolwent Kursu, Stanisław Kierod. Do prowadzenia zaproszono również
Iwonę Olkowicz doradczynię i ekspertkę m.in. programów realizowanych z
funduszy PAFW.
Łącznie w szkoleniach podstawowych wzięło udział 181 przedstawicieli 71
organizacji pozarządowych z całej Polski. We wszystkich szkoleniach
zaobserwowano wzrost wiedzy
i umiejętności. Średnia ocena przydatności szkolenia w pięciostopniowej skali
wyniosła 4,6, a średnia ocena prowadzących – 4,9.
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Szkolenia otwarte
Szkolenia otwarte to kolejna forma wsparcia adresowana szczególnie do organizacji
z mniejszych ośrodków, o utrudnionym dostępie do szkoleń. Wyjątkowość tej formy
wsparcia polega na angażowaniu w ustalanie tematu szkolenia oraz organizację
szkoleń samych ich odbiorców - warunkiem przeprowadzenia przez nas szkolenia w
miejscu działania zamawiających je organizacji jest bowiem wymóg przeprowadzenia
przez zamawiającą organizację rekrutacji, oraz zapewnienia pełnej obsługi szkolenia,
której koszty następnie pokrywamy finansując wyżywienie dla uczestników.
W programie zaplanowano 10 jednodniowych szkoleń realizowanych w miejscach
działania Ośrodków Działaj Lokalnie i we współpracy z nimi, zostały one pomyślane
jako jeszcze jedna forma związania uczestników Szkoleń Doradców Lokalnych
Fimango z programem Fimango oraz nami. W części z tych szkoleń znaczący udział
merytoryczny mieli również Doradcy Lokalni Fimango.
W roku 2020 przeprowadzono następujące szkolenia otwarte:
1.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz "Księgowość i sprawozdania finansowe
w organizacji pozarządowej", 6 marca 2020, Opole. Udział wzięło
22 uczestników z 22 organizacji.

2.

Iwona Bańdosz - Rejestracja KGW i pozyskiwanie środków na
działalność (25.06). Udział wzięło w nim 15 osób z 10 organizacji.
Warto podkreślić, że prowadząca jest certyfikowanym doradcą
lokalnym Sieci.

3.

Iwona Bańdosz - Rejestracja KGW i pozyskiwanie środków na
działalność, Grodziec, 9 lipca (15 osób z 12 organizacji)

4.

Iwona Bańdosz, "Pozyskiwanie środków na działalność organizacji",
Golin, 27 lipca (15 osób z 6 organizacji)

5.

Barbara Wojciechowska "Finanse i księgowość w organizacji
pozarządowej" COK, Gliwice, 23 września (14 osób z 12
organizacji). Prowadząca również jest certyfikowaną doradczynią
lokalną.

6.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, (Gniew, Malbork, dwa razy po pół
dnia), 15.10 Gniew "Jak pisać i czytać sprawozdania finansowe",
Malbork 16.10 "Księgowość w organizacjach pozarządowych".
Udział wzięło 16 osób z 11 organizacji.

7.

Katarzyna Sadło, “Pracownicze Plany Kapitałowe w NGO”, szkolenie
zdalne, 17 grudnia. Uczestniczyło 13 osób z 13 organizacji.
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8.

Katarzyna Sadło, "Przygotuj swoją organizację na 2021 rok" – szkolenie
zdalne, 14.12. Uczestniczyło 16 osób z 16 organizacji.

9.

Edyta Koper, doradczyni lokalna, w Łodzi (zaproszenie i organizacja:
Iwona Szafrańska, doradczyni lokalna) - szkolenie zdalne w dwóch
częściach, 14 i 17 grudnia "Co mogą robić KGW?" 14 i 17 grudnia.
Uczestniczyło 29 osób z 28 organizacji.

10.

Edyta Koper, doradczyni lokalna, w Łodzi (zaproszenie i organizacja:
Iwona Szafrańska, doradczyni lokalna), szkolenie zdalne w dwóch
częściach, 21 i 28 grudnia,
"UEPiK
i podatki w KGW".
Uczestniczyły 23 osoby z 23 organizacji.

Łącznie w szkoleniach otwartych wzięło udział 178 osób (przy 150 planowanych) ze
153 organizacji. Średnia ocen przydatności wyniosła 4,7.
Poradnictwo
Ważnym elementem programu Fimango uzupełniającym ofertę szkoleniową jest
poradnictwo i konsultacje świadczone organizacjom pozarządowym z całej Polski.
W raportowanym okresie eksperci Fundacji z zakresu księgowości, prawa,
pozyskiwania środków, zarządzania organizacją, zarządzania finansami świadczyli
następujące wsparcie poradnicze organizacjom pozarządowym z całej Polski:
•

Stałe dyżury telefoniczne w wymiarze 26 godzin w miesiącu, z których
skorzystać mogła każda organizacja bez wcześniejszego umawiania się.
Przeprowadzono łącznie 390 godzin dyżurów telefonicznych dla organizacji
pozarządowych i udzielono 72 porady dla 62 osób z 60 organizacji.

•

Konsultacje osobiste w wymiarze ok. 18 w miesiącu, z których mogła
skorzystać każda organizacja po wcześniejszym umówieniu się, z możliwością
przeprowadzenia konsultacji w siedzibie organizacji. Łącznie przeprowadzono
86 porad dla 61 osób z 55 organizacji.

• Przeprowadzono także 1 wyjazdową poradę grupową, dla 20 osób
z 1 organizacji:
2020-03-07, Katarzyna Sadło, "Fundraising" Katowice
Łącznie przeprowadzono 159 porad dla 143 osób ze 116 organizacji.
Webinaria
W roku 2020 przeprowadziliśmy następujące webinaria:
1. 2020-01-20, Edyta Koper kurs internetowy dla Kół Gospodyń Wiejskich
"Wypełniamy CIT-8", publiczne,
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https://www.youtube.com/watch?v=S1NWn0HVGCQ&feature=youtu.be,
(bez uczestników, 15 344 wyświetleń)
2. 12. 01.2020 - Upublicznione na kanale youtube cyklu 6 webinarów Piotra
Frączaka nt. „Decyzje w organizacjach” , bez uczestników, łącznie 637
wyświetleń. https://youtu.be/v2CSZQH_UIQ, https://youtu.be/4B9UfOYjsQY,
https://youtu.be/OKYVV2SbbYY, https://youtu.be/mssSa1sJUO4,
https://youtu.be/vrCYpGK2weE, https://youtu.be/TjtVZJ47Hr0
ZAPROSZENIE do udziału w kursie, bez uczestników, 106 wyświetleń
https://youtu.be/KESUuqaxR2I
3. 9.04.2020, Tarcza antykryzysowa i inne użyteczne rozwiązania dla organizacji
w kryzysie. Prowadziła je Katarzyna Sadło. https://youtu.be/qqn5bSSOoxM.
Na żywo uczestniczyło w nim 50 osób, 284 wyświetlenia
4. 30.10.2020, BHP w NGO - Arek Kłos, doradca lokalny, 5 uczestników, 19
wyświetleń, https://www.youtube.com/watch?v=O29iI3RV7Dc
5. 15.12.2020, Sprawozdanie z działalności fundacji , Katarzyna AdamskaDutkiewicz, https://youtu.be/SJFp89Y6CmA, 20 uczestników, 38 wyświetleń
Łącznie w webinariach publicznych wzięło udział 75 uczestników, a
wyświetleń było 16 428.
„Okienka Doradcy” – webinaria niepubliczne adresowane do Sieci Doradców
Lokalnych:
1.

Iwona Bańdosz, Doradcy Doradcom "E-PITY 2019"

2.

Sylwia Rzepka, Doradcy Doradcom "Sprawozdania finansowe 2019 w NGO"

3.

Katarzyna Sadło, "Jak doradzać w sprawie zakładania organizacji?"

4.

Katarzyna Sadło, "Organizacja w czasie pandemii. Jak sobie radzić”

5.

"2do2 Aplikacja do prowadzenia i rozliczania projektów

6.

Katarzyna Sadło, "Tarcza finansowa"

7.
Artur Rajkowski i
Filantropii,"Giving Circle"

Kaja

Petryka-Siemiończyk

z

Akademii

8.
9.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, "Sprawy różne" po szkoleniu 4e SDL
Sylwia Stadnik, „Narzędzia Google”

10.

Łukasz Gorczyński, „Kluby sportowe”

11.

Arek Kłos, „PPK w NGO”

Rozwoju
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12.

Ela Maliszewska, „Kontrola w OPP”

13.

Mirek Grodzki, „Praca w Teemsach”

Łącznie w Okienkach doradców wzięło udział 62 uczestników, a wyświetleń było 578.
Wykorzystaliśmy platformę szkoleniową Clickmeeting oraz ZOOM. Webinaria
publiczne zostały opublikowane na kanale FRSO na Youtube. Okienka Doradców
mają charakter niepubliczny.
Łącznie w webinariach wzięło udział 137 uczestników na żywo, a wyświetleń było
17 006. Warto podkreślić, że obie formy webinariów często prowadzili doradcy
lokalni.
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
W roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, FRSO było partnerem projektu
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych realizowanego przez
grupę warszawskich organizacji wspierających. Partnerami w projekcie są:
Stowarzyszenie BORIS, FRSO, Stowarzyszenie KLON/Jawor oraz Centrum
Szpitalna. Projekt jest finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy,
w ramach dotacji udzielonej partnerstwu.
Celem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych było (i jest):
- wspieranie organizacyjne, techniczne, informacyjne i szkoleniowe warszawskich
organizacji pozarządowych i obywatelskich;
- zwiększanie aktywności warszawskich organizacji i inicjatyw obywatelskich w ich
samodzielnym rozwiązywaniu problemów i działaniach na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców Warszawy.
W 2020 roku zespół Fundacji przeprowadził w ramach SCWOP 12 szkoleń
(w wymiarze 8 godzin) dla grup do 20 osób. Szkolenia poświęcone były aspektom
prawnym, księgowych, zarządczym, fundraisingowym i marketingowym działalności
organizacji pozarządowych, poruszano także kwestie niewyjaśnione i utrudniające
funkcjonowanie organizacji. Z przyczyn epidemiologicznych szkolenia odbywały się w
większości w formule online za pośrednictwem aplikacji Zoom, ClickMeeting czy
innych. Łącznie w szkoleniach uczestniczyły w 2020 roku 133 osoby.
Terminy i tematy szkoleń:
1. 18.03.2020 "Rozliczenie roczne organizacji pozarządowej – sprawozdanie
finansowe i deklaracja CIT 8"
2. 15.05.2020 "Finansowe formy wsparcia dla NGO dotkniętych skutkami
koronawirusa"
3. 29.05.2020 „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020 – prawne aspekty
zatrudniania pracowników”
4. 19.06.2020 „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2020 – prawne aspekty
zatrudniania pracowników”
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5. 25.06.2020 "RODO w projektach"
6. 23.06.2020 "Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w NGO"
7. 25.08.2020 „Imprezy fundraisingowe”
8. 23.09.2020 "Projekty dotyczące dziedzictwa lokalnego-metoda animacji i integracji
środowiska lokalnego"
9. 30.09.2020 "Znane i mniej znane obowiązki NGO"
10. 20.10.2020 "Obowiązki i odpowiedzialność zarządu"
11. 02.12.2020 „Nowe konkursy miejskie”
12. 16.12.2020 „Przygotuj się na rok 2021”
We wzmiankowanym okresie przeprowadzono również serię 13 (zaplanowano 10)
spotkań (w wymiarze 3 godziny) pod roboczą nazwą „seminaria specjalistyczne”,
poświęconych różnorodnej tematyce dotyczącej działalności organizacji. Spotkania z
przyczyn epidemiologicznych w większości odbywały się na w formule online za
pośrednictwem aplikacji Zoom czy ClickMeeting i innych, a uczestniczyli w nich
przedstawiciele warszawskich NGO. Łączna liczba uczestników seminariów wyniosła
175 osób.
Tematyka spotkań to m.in.: zakładanie organizacji pozarządowej, planowanie
działalności organizacji, założenia finansowe, budżet organizacji, tematyka związana
z RODO, pozyskiwanie środków, sporządzanie wniosków, wnioski do FIO,
rozliczanie projektów i inne.
Tematy i terminy seminariów:
1. 21.01.2020 "E-PITY 2019"
2. 23.01.2020 "Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów"
3 10.03.2020 "Fundusze norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy " poranne
4. 10.03.2020 "Fundusze norweskie w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy " popołudniowe
5. 03.04.2020 "Organizacja w kłopotach. Jak sobie radzić z konsekwencjami
pandemii?"
6. 25.04.2020 "PUP - nabór wniosków aplikacyjnych w ramach Tarczy
Antykryzysowej"
7. 26.06.2020 "Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w organizacji
pozarządowej"
8. 16.08.2020 "Operacje księgowe w organizacjach pozarządowych”
9. 26.08.2020 "Operacje księgowe w organizacjach pozarządowych” cz 2
10. 24.11.2020 „UEPiK”
W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez organizacje FRSO, zrealizowało
3 dodatkowe seminaria wprowadzone aneksem w 2020 r.
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1. 26.11.2020 "Pozyskiwanie środków w internecie"
2. 04.12.2020 "Sprzedaż w organizacjach pozarządowych"
3. 18.12.2020 "Pracownicze Plany Kapitałowe-PPK"
W ramach projektu przedstawiciele warszawskich NGO mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego obejmującego porady księgowe,
prawne oraz z poradnictwa ogólnego dotyczącego funkcjonowania sektora NGO.
Łącznie w poradnictwie specjalistycznym uczestnicy skorzystali z 60 godzin
poradnictwa prawnego oraz 134,5 godzin porad księgowych. Pozostałe doradztwo
specjalistyczne objęło 147 godzin.
Konsultanci byli dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach dogodnych dla
klientów, tj. pomiędzy 9.00 - 17.00. Jeśli pojawiła się potrzeba konsultacje były
udzielane w innym czasie.
W roku 2020 w ramach SCWO zrealizowaliśmy II edycję
szkoleniowo/doradczego o nazwie Akademia Zarządzania Finansami (AZF).

cyklu

Akademia Zarządzania Finansami był to cykl szkoleniowo-doradczy składający się
czterech 2-dniowych sesji warsztatowych oraz specjalistycznego wsparcia
doradczego pomiędzy sesjami. Była formą aktywnego i kompleksowego procesu
uczenia się poprzez doświadczenie, opartego na wiedzy i połączone z ćwiczeniem
umiejętności i zmianie postaw wobec kwestii finansowych w organizacji. Chcieliśmy
wzmocnić kompetencje organizacji w obszarze zarządzania finansami oraz
przygotować uczestników szkolenia do podejmowania świadomych decyzji
zarządczych dotyczących działalności w organizacji w oparciu o umiejętności analizy
finansowej. Cykl szkoleniowy AZF z uwagi na sytuację pandemiczną został
przesunięty o dwa miesiące w stosunku do planów i zorganizowany w systemie online (3 sesje warsztatowe), natomiast 4 sesja odbyła się w systemie hybrydowym
(połączenie formy stacjonarnej ze zdalną przez ZOOMa) w sali w ośrodku Społecznik
na ul. Andersa 29 udostępnianej przez Fundację Sławek. Terminy sesji: I sesja 11-12
maja, II sesja 15-16 czerwca, III sesja 24-25 września oraz IV sesja 12-13
października 2020 roku.
Ze wsparcia Akademii Zarządzania Finansami w 2020 roku mogło skorzystać
minimum 7 organizacji pozarządowych działających ponad rok na rzecz Warszawy
i/lub osób w niej mieszkających. Rekrutacja została ogłoszona 5 lutego 2020 i trwała
do 21 lutego , ale cała koncepcja wraz z narzędziami jak: oferta, program
szczegółowy, formularz rekrutacyjny oraz porozumienie między uczestnikami a
FRSO, zostały przygotowane w styczniu. Otrzymaliśmy 36 zgłoszeń i na tej
podstawie dokonaliśmy wyboru 16 uczestników. Uczestnicy: Do Akademii
Zarządzania Finansami w zostały wybrane następujące organizacje: Fundacja
Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI Wieku, Tour de Fundacja - akcja charytatywna,
Fundacja Edukacji Astronomicznej, Stowarzyszenie Youth Human Impact, Fundacja
Civis Polonus, Stowarzyszenie Pedagogów Teatrów, Fundacja Dostępnej Kultury
Wizualnej – Wielozmysły oraz Fundacja Dziewuchy Dziewuchom. Na ostatniej sesji
podsumowaliśmy proces edukacyjny dla całego cyklu oraz wypracowaliśmy
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rekomendacje dla poszczególnych organizacji w zakresie rozwojowym pod katem
finansów i zmian, które w tym zakresie planują w swoich organizacjach wdrożyć.
Każdy z uczestników AZF otrzymał certyfikaty świadczące o ukończeniu AZF oraz
pendrive z nagranymi materiałami ze wszystkich sesji. Ponadto uczestnicy
skorzystali z poradnictwa specjalistycznego, którym objęliśmy następujące
organizacje: Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły, Fundacja
Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI Wieku, Stowarzyszenie Pedagodzy Teatrów,
Stowarzyszenie Pedagodzy Teatrów, Fundacja Edukacji Astronomicznej oraz
Fundacja Dziewuchy Dziewuchom.
a) Cele edukacyjne AZF: Uświadomienie uczestnikom, że wybór strategii
finansowania i form prowadzenia działalności jest procesem, od którego zależy skala
działań i skuteczność organizacji Zakreślenie obszaru kompetencji i wiedzy
potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności odpłatnej lub/i gospodarczej
Nabycie podstawowego zakresu umiejętności finansowych, ze szczególnym
uwzględnieniem 4 funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie,
kontrolowanie) niezbędnych do prowadzenia działalności w organizacji pozarządowej
Rozwój umiejętności planowania przedsięwzięć pod względem finansowym Poznanie
podstawowych narzędzi planistycznych: Planer oraz Prove it PL!
b) Cykl szkoleniowy I sesja warsztatowa odbyła się w dniach:
I sesja 11-12 maja 2020. Kluczowe zagadnienia: Przedstawienie założeń programu,
Wzajemne poznanie się, oraz podpisanie dokumentów formalnych Wprowadzenie do
planowania finansowego – podstawowa funkcja zarządcza w NGO. Jak planować
finanse? Jak ich nie planować? Wyznaczenie celów finansowych dla organizacji.
Poznanie narzędzia planistycznego służącego podejmowaniu decyzji finansowych
oraz nabywanie na tej podstawie umiejętności podejmowania decyzji zarządczych
opartych na analizie finansowej.
II sesja warsztatowa odbyła się w dniach II sesja 15-16 czerwca 2020. Kluczowe
zagadnienia: Rola budżetu w rozwoju organizacji, Wyjaśnienie podstawowych pojęć
niezbędnych przy tworzeniu i pracy z budżetem oraz metodologii pracy z budżetem.
Planowanie budżetu rocznego oraz budżetów poszczególnych projektów i ich
wzajemne relacje. Wykorzystanie narzędzi służących świadomemu i szybkiemu
planowaniu finansów.
III sesja warsztatowa odbyła się w dniach III sesja 24-25 września 2020. Kluczowe
zagadnienia: Kontrola i monitoring finansów w organizacji pozarządowej. Procedury i
planowanie obiegu dokumentów finansowych. Jaki powinien wyglądać prawidłowy
„lot faktury” w organizacji i co musimy o niej wiedzieć. Jak czytać faktury, jak
odnaleźć się w zapisach księgowych, sprawozdawczości finansowej, księgowości i w
planie kont oraz innym procedurom dokumentacji wewnętrznej.
IV sesja warsztatowa odbyła się w dniach 12-13 października 2020. Kluczowe
zagadnienia: Odpowiedzialność za zarządzanie w organizacji pozarządowej. Podział
odpowiedzialności za zarządzanie finansami pomiędzy zarządem, księgowością i
managerami/kierownikami. Struktura funkcjonalna a zarządzanie finansami. Na
ostatniej sesji podsumowaliśmy proces edukacyjny dla całego cyklu oraz
wypracowaliśmy rekomendacje dla poszczególnych organizacji w zakresie
rozwojowym pod katem finansów. Każdy z uczestników AZF otrzymał certyfikaty
świadczące o ukończeniu AZF oraz pendrivy z materiałami szkoleniowymi ze
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wszystkich sesji.
W roku 2020 ze względów epidemiologicznych i restrykcji sanitarnych 3 sesje AZF
odbyły się w trybie on-line w formie webinariów. Ostatnia 4 sesja odbyła się w trybie
hybrydowym z uwzględnieniem wymogów sanitarnych.
c) Ponadto uczestnicy skorzystali z poradnictwa specjalistycznego, którym objęliśmy
następujące organizacje: Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły,
Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI Wieku, Stowarzyszenie Pedagodzy
Teatrów, Stowarzyszenie Pedagodzy Teatrów, Fundacja Edukacji Astronomicznej
oraz Fundacja Dziewuchy Dziewuchom.
UDOSTĘPNIANIE SAL SZKOLENIOWYCH (POKOI SPOTKAŃ) NA DZIAŁANIA
ORGANIZACJI
W ramach tego działania udostępnialiśmy 1 salę szkoleniową dla grup do 15 osób i
okazjonalnie pokój poradniczy dla max 7 osób. W wyjątkowych sytuacjach w miarę
możliwości udostępniano przestrzeń również w inne dni tygodnia, poza
harmonogramem. Sala była dostępna w każdy poniedziałek i piątek oraz III sobotę
miesiąca w godz. 9.00 - 20.00. Wynajem sali cieszy się zainteresowaniem
organizacji. Organizacje korzystały z zaplecza kuchennego oraz wyposażenia sali
(laptop, rzutnik, flipczart itp.).
W roku 2020 ze względów epidemiologicznych (COVID 19) i wprowadzonych
obostrzeń wykorzystanie sali było mniejsze niż w latach poprzednich. Cały czas
jednak było to w ofercie a osoby fizycznie korzystające z sali zobowiązane były do
stosowania się do wytycznych sanitarnych
Zaangażowanie w działania partnerskie oraz inne wydarzenia związane
z sektorem NGO i ekonomią społeczną
Fundacja angażuje się w inicjatywy realizowane przez inne instytucje. Jesteśmy
członkiem-założycielem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, członkiem
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele Fundacji są
obecni w licznych ciałach zajmujących się rzecznictwem i dialogiem, jesteśmy
w Komitecie Monitorującym PO FIO, Komitecie Akredytacyjnym OWES a także
w prezydenckim Zespole ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych oraz Radzie ds.
aktualizacji i monitorowania Strategii Polityki Społecznej dla woj. mazowieckiego, KM
RPO woj. mazowieckiego oraz jego grupie roboczej OS-XI., KM POWER,
Angażujemy się też w inne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje
pozarządowe.
Przedstawiciele Fundacji biorą udział w spotkaniach branżowych dotyczących
ekonomii społecznej (spotkania sieciujące OWES, spotkania podnoszące kwalifikacje
doradców czy też animatorów i doradców kluczowych OWES). Przedstawicielka
Fundacji uczestniczy w pracach rozmaitych ciał związanych z 3 sektorem oraz
ekonomią społeczną, m.inn: KKRES przy MRPiPS ( założenia do ustawy o ESiS oraz
prace nad nowym KPRES). Bierzemy regularnie udział w wydarzeniach typu OFIP
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czy OFES (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej).
Przedstawicielka FRSO została w 2020 roku wybrana na przewodniczącą DKDS
(Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego) dla dzielnicy Warszawa Praga Północ.
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
FRSO na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.), podjętej w 2019 roku uchwały prowadzi działalność odpłatną. W 2020 roku
polegała ona na wsparciu organizacji pozarządowych:
- w administracyjnej obsłudze biura,
- wynajmie lokali
- działalności wspomagającej powadzenie biura.
Działalność odpłatna prowadzona była w oparciu o § 6 pkt 12 Statutu - działalność
wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja prowadzi też działalność gospodarczą, z której przychody służą
dofinansowaniu działalności statutowej (np. zapewnieniu wkładu własnego do
projektów). Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy i nie stanowi dużej
pozycji w budżecie Fundacji, ale pozwala realizować szkolenia nie mieszczące się
w żadnym z obecnie realizowanych fundacyjnych projektów.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zgodnie ze swoim statutem może
prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach:
a) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
b) działalność wspomagająca edukację (85.6)
c) doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
d) działalność wydawnicza (58)
e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet (47.91 Z)
g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
h) działalność usługowa w zakresie informacji (63)
i) rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69.2)
j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (72.2)
k) badanie rynku i opinii publicznej (73.20 Z)
l) działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z)
m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90 Z)
n) badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
o) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)
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p) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
q) działalność związana z zatrudnieniem (78)
r) działalność organizacji członkowskich (94)
W roku 2020 świadczono usługi w zakresie:
· pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
· doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2020 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
przyjętych zasad rachunkowości.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie zmiany planu
kont.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany
planu kont.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 4/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wsparcia
organizacji pozarządowych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie
przyznania darowizny.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 6/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie:
rozliczenia i umorzenia należności wewnątrzzakładowych z lat poprzednich.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 7/2020 z dnia 21 września 2020 roku w sprawie:
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
Uchwała Zarządu Fundacji nr 8/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie:
reprezentacji w sprawach członkowskich.
Uchwala Zarządu Fundacji nr 9/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany
planu kont.
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ODPISY UCHWAŁ RADY FUNDACJI
W roku 2020 Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:
Uchwała Rady Fundacji nr 1/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
Uchwała Rady Fundacji nr 2/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
W dniach 14-19.10.2020 roku kontrolerzy kontrolerzy Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Projektów Unijnych przeprowadzili kontrolę na miejscu w trakcie
trwania projektu „Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Wynik kontroli był pozytywny i potwierdził prawidłowość przeprowadzanych
operacji.

V. PRZYCHODY
Działalność statutowa Fundacji finansowana była ze źródeł krajowych
i zagranicznych instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Fundacji.
W 2020 koszty realizacji projektów Fundacji była finansowane przez następujące
instytucje:
·

Europejski Fundusz Społeczny;

·

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa;

·

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW);

·

Ministerstwo Sprawiedliwości

·

Samorząd Województwa Mazowieckiego

W 2020 r. kontynuowano realizację projektów, które współfinansowane były ze
środków Unii Europejskiej w ramach środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Kontynuacje programu prowadzimy pod nazwą „Siedlecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej” (SOWES), który realizujemy jako lider we
współpracy ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesk
i Biurem Rachunkowe M. Bobryk O. Michałowska Spółka Cywilna.
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W Warszawie w realizacji projektu Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej (WOWES) jesteśmy partnerem Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych i Stowarzyszenie BORIS.
W 2020 r. kontynuowano realizację projektu finansowanego ze środków m. st.
Warszawy - prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych.
Ponadto działania były finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanej
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt FIMANGO – edycja 2020 oraz
w ramach „Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2020” przekazanej bezpośrednio oraz poprzez Fundację Edukacja dla
Demokracji.
Nieodpłatna Pomoc Prawna to projekt realizowany dzięki środkom Ministerstwa
Sprawiedliwości w celu wsparcia prawne dla osób indywidualnych. Nieodpłatne
porady są adresowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy
prawnej i obywatelskiej.
Kolejny projekt „Model usług asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej
psychicznie w lokalu gastronomicznym” kontynuujemy w partnerstwie z liderem
Spółdzielnią Socjalną „Dalba” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Franczyza Społeczna to nowatorski projekt, który jest odpowiedzą na
potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu
ryzyka, związanego z uruchamianiem i prowadzeniem biznesu zaangażowanego
społecznie.
W 2020 kontynuowaliśmy również realizację programów „Wsparcie rozwoju ekonomii
społecznej na terenie subregionu warszawsko-zachodniego” (WRES W-Z)
realizowany w powiatach pruszkowskim, piaseczyńskim, grodziskim i warszawazachód oraz „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu
siedleckiego” (WRES S) - ten drugi jako partner lokalnej organizacji Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Oba projekty kierowane są do
podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych i finansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W 2020 roku nie uzyskano darowizn od prywatnych instytucji krajowych
i zagranicznych. Nie wystąpiły darowizny od osób fizycznych ani prawych.
W 2020 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, której zysk wspiera
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w całości działalność statutową. Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk
1 216,45 zł.
W 2020 roku uzyskano następujące przychody:

Wyszczególnienie

Przychody za rok
obrotowy:

przelew P
gotówka G

Kwota

Przychody razem:
z tego:
• przychody działalności
statutowej pożytku
publicznego - nieodpłatnej
w tym:

a. środki od prawnych

darczyńców krajowych
i zagranicznych

Bieżący 2020 rok

%
w strukturze

1 775 862,20

P

100

1 762 642,90

P

99,26

0,00

--

0,00

1 406 627,72

P

79,21

b. dotacje ze źródeł ·

budżetowych, funduszy
europejskich i podobnych

•
•
•
•
•
•
•

WOWES
SOWES
SCWOP
Punkt Pomocy Prawnej
WRES S
WRES W
Franczyza Społeczna

c. dotacje z bezzwrotnej pomocy
zagranicznej
• Fimango 2020
• Fundusz pomocowy

284 029,61
233 780,61
279 123,93
63 910,00
127 635,00
165 335,00
252 813,57
356 015,18
345 864,45
10 150,73

d. inne
•
•
•

działalność odpłatna
pozostałe przychody
z działalności
gospodarczej
• przychody finansowe
w tym dywidendy

8 731,67
0,05
4 453,66
33,92
30,00

15,99
13,16
15,72
3,60
7,19
9,31
14,24
P

P
P
P
P
P

20,05
19,48
0,57
0,49
0,00
0,25
0,00
0,00
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VI.

KOSZTY
W roku 2020 struktura kosztów wyglądała następująco:

Wyszczególnienie

Koszty razem:
z tego:
1. koszty realizacji
działalności pożytku
publicznego
- nieodpłatnej
- odpłatnej
2. koszty działalności
gospodarczej – usługi
3. koszty administracyjne
4. pozostałe koszty
operacyjne
5. koszty finansowe
6. podatek dochodowy

VII.

Kwota łączna w PLN

przelew P

%

gotówka G

w strukturze

1 807 803,73

100

P – 1 766 671,49
G – 800,00

97,77

8 750,16

P

0,48

3 237,21

P

0,18

28 286,19

P – 21 380,40
G – 6 905,79

1,56

1 767 471,49

0,02
58,66
0,00

P
P
--

0,00
0,00
0,00

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I INNE DANE FINANSOWE

a) Średni stan zatrudnienia w Fundacji w 2020 roku wynosił
14 osób
z tego:
- członkowie Zarządu
2 osoby
- pracownicy merytoryczni projektów w tym trenerzy i konsultanci 10 osób
- pracownicy administracyjno-księgowi
2 osoby
Członkowie Zarządu Fundacji oprócz pełnienia funkcji zarządczych są jednocześnie
pracownikami merytorycznymi Fundacji.
b) Wynagrodzenia pracowników etatowych (bez członków Zarządu):
585 405,92
w tym:
Nagrody, premie:
0,00
Inne świadczenia np. urlopowe:
0,00
c) Wynagrodzenia członków Zarządu (w tym za pracę merytoryczną):
209 573,31
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w tym:
Nagrody, premie:
Inne świadczenia np. urlopowe:

0,00
0,00

Przeciętne wynagrodzenie członków Zarządu (w tym za pracę merytoryczną):
8 732,22
Razem wynagrodzenia osobowe (na podstawie umowy o pracę):
794 979,23
d) umowy zlecenia i umowy o dzieło:
150 287,97
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA:

945 267,20

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji.
VI.

POZOSTAŁE DANE

A. Pożyczki
W 2020 roku Fundacja nie prowadziła funduszu pożyczkowego oraz nie udzielała
pożyczek.
B. Dane o rachunkach bankowych
Środki pieniężne (stany kont na 31 grudnia 2020 roku) były lokowane w:
Bank mBank Oddział Warszawa
- konto złotówkowe dla programu SOWES
- konto złotówkowe dla funduszu pomocowego PAWF
BNP Paribas Bank Polska
- konto złotówkowe dla funduszu pomocowego - FED

62 511,78
4 881,42
69 993,00

GET IN
- konto złotówkowe (oszczędnościowe)
PEKAO S.A.
- konto złotówkowe Główne
- konto złotówkowe dla programu Franczyza
- konto złotówkowe dla programu WOWES
- konto złotówkowe dla programu Fimango 2020

165 867,41
76 183,66
122 575,92
51 001,52

Fundacja dysponowała w 31.12.2020 gotówką w kwocie

3 907,76

685,13

C. Obligacje, udziały, akcje
a) Fundacja nie nabywała obligacji. Nie posiada jednostek uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym.
b) Fundacja posiada udziały w:
· spółce CSDP Sp. z o.o.
5 000,00
· spółdzielni osób prawnych Kooperatywa Pozarządowa
800,00
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D. Nieruchomości
Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości. Nie planuje takiego zakupu
w najbliższej przyszłości.
E. Środki trwałe
Fundacja w roku 2020 nie zakupiła środków trwałych.
F. Aktywa i pasywa
Wartość aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 593 828,63
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę
349 019,40
w tym:
Przychody międzyokresowe (środki otrzymane na realizację zadań w roku 2021)
312 726,30
G. Zlecenia od podmiotów państwowych i samorządowych
W roku 2020 podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały bezpośrednio Fundacji
żadnych prac.
IX.
DANE Z ZAKRESU PODATKÓW
Fundacja składa co miesiąc deklaracje VAT-7 oraz ZUS. Na koniec roku Fundacja
składa deklarację CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami oraz PIT-4R.
W przypadku rozliczeń ryczałtowych składane są rozliczenia PIT-8AR.
Zobowiązania Fundacji wobec Skarbu Państwa były regulowane w terminach
ustawowych.
W przypadku wystąpienia opóźnień naliczano stosowne odsetki.
Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2020 wynosiły:
· podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia
i dzieło:
1 277,80
· składki ZUS:
17 943,51
· podatek dochodowy od osób prawnych:
185,00
· podatek od towarów i usług VAT:
0,00
Razem zobowiązania na rzecz budżetu:
19 490,27
X . Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
XI . Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
Fundacja nie przyjmowała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro.
Prezes Fundacji
Beata Juraszek-Kopacz

Wiceprezes Fundacji
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
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