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Warszawa, 31.12.2022 r. 

 

 

Przemysław Czarnek  

Minister Edukacji i Nauki 

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 2021 
 
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.  DZIAŁALNO ŚĆ STATUTOWA  
 
Celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa i naukowa, przede 
wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych form aktywności, służących 
zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu 
demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk 
lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za 
otaczającą nas społeczność i jej problemy. 
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów 
w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach dla jego rozwoju oraz roli 
i miejscu w nim jednostki w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, 
a także w nie będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu, 
2) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i intelektualnej osobom 
i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o Społeczeństwie 
Obywatelskim, a także podejmującym działania na rzecz aktywnego udziału w życiu 
i rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
3) organizowanie i wspomaganie rzeczowe, co do programu i miejsca odbywania, 
praktyk i staży w organizacjach społecznych, zawodowych, gospodarczych, życia 
publicznego i podmiotach naukowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu 
wiedzy i umiejętności w zakresie aktywności społecznej, 
4) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych 
i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju aktywności 
i świadomości obywatelskiej, w tym także między przedstawicielami społeczności 
naszego regionu Europy, 
5) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących aktywności 
społecznej w rozwijających się demokracjach, udziału obywateli w życiu publicznym 
oraz upowszechnianie wyników i wniosków z badań tych wynikających, 
6) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie 
mających charakteru kształcenia ustawicznego, 
7) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie objętym celami Fundacji, 
8) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych 
realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 
9) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
10) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
11) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 
12) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego. 
 
W roku 2021 Fundacja przeprowadziła – łącznie z programami opisanymi oddzielnie 
– ponad 2000 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: 
 

· zarządzanie organizacją/PES 
· zarządzanie finansami 
· pozyskiwanie środków na działalność  
· ekonomia społeczna 
· aktywność obywatelska 
· funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej 
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W szkoleniach i seminariach oraz innych wydarzeniach realizowanych przez 
Fundację uczestniczyło łącznie ponad 1200 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  od 
poniedziałku do piątku przez 4 godziny, w godzinach 8.00-12.00. 
 
W okresie od 1stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku w punkcie na terenie 
Wilanowa udzielono 117 nieodpłatnych porad prawnych.  
 
W ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzono również działania 
związane z edukacją prawną. Przeprowadzono dwa szkolenia:  
1) 29 października 2021 r,  temat „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2021 - 
prawne aspekty zatrudniania pracowników”. 
2) 24 września 2021 r, temat „Zmiany w prawie pracy w latach 2018-2021 – prawne 
aspekty zatrudniania pracowników”.  
 
PROGRAMY „O środek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  
 

1. Program ”OWES - O środek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie 
siedleckim” oraz analogiczny  

2. Program „OWES - O środek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie 
warszawskim i warszawsko-wschodnim ”  

 
Wspieranie ekonomii społecznej jest od kilkunastu już 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  
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,  
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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 2021 prowadzono dział ania szkoleniowo-
animacyjne 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. W omawianym okresie utworzono 1 PES z 4 miejscami pracy dla osób 
zgrup wykluczonych społecznie. 

 
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. Dla istniejących oraz nowopowstałych podmiotów ES 
przeprowadzono ponad 600 godzin usługi specjalistycznej księgowej 
świadczonej przez Biuro Rachunkowe M.Bobryk O.Michałowska S.C 
Usługa specjalistyczna księgowa obejmuje prowadzenie przez Biuro 
Rachunkowe ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) podatnika  
w postaci księgi rachunkowej, prowadzenie dokumentacji podatkowej i Vat, 
sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego. Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń. 
 
Przyznawano również dotacje na założenie PES lub rozwój działalności 
gospodarczej.  
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W omawianym przeprowadzono również dwa szkolenia: 
 
1).13-14.5.2021 „Kierunek usługi społeczne. Usługi Społeczne jako obszar 
współpracy wielosektorowej”.  
2). 4-5.11.2021 „Kierunek usługi społeczne. Usługi społeczne jako obszar współpracy 
wielosektorowej”. 
 
W ramach udzielanego PES wsparcia umożliwiono pracownikowi Spółdzielni 
Socjalnej „Łosiczanka” udział w dwóch szkoleniach zawodowych: 
1). ”Elektryk-uprawnienia w grupie elektrycznej 1 do 1kW i powyżej 2-2 grupa” 
2). „Kurs prawa jazdy kategorii BE” 
 
W roku 2021 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kontynuowała 
realizacje  dwóch analogicznych  projektów finansowanych ze środków Marszałka 
woj. mazowieckiego. 
 
Wsparcie Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie sub regionu warszawsko-
zachodniego . 
 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej  
i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu warszawsko-zachodniego. 
 
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 Oferenta ukazała się informacja o realizowanym projekcie 
i formach wsparcia. 3 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. We wszystkich formach 
promocji zrealizowano obowiązek informacyjny, zgodnie z umową.  
 
2. Animacja  
 
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. W jej rezultacie zrealizowano 5 nieformalnych 
inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (dwa pikniki rodzinne, działania 
edukacyjno-profilaktyczne na rzecz dzieci, 2 wydarzenia sportowe na rzecz 
społeczności lokalnych).  
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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. W roku 2021 do 
Klastra przystąpiła nowa organizacja, Stowarzyszenie Polka Potrafi. Odbyły się  
4 spotkania z organizacjami: 28 stycznia (na Skwerze Kisiela przed Urzędem Miasta  
i Gminy Piaseczno, z udziałem przedstawicieli MCPS, powiaty i gminy Piaseczno,  
4 listopada (zdalnie), 26 listopada (zdalnie) i 29 grudnia 2021. Dwa z tych spotkań, 
ze względu na pandemię, odbyła się w formie zdalnej. Celem tej pracy było 
wypracowanie kolejnych produktów klastra, przygotowywanie wspólnego projektu 
dotyczącego usług dla seniorów oraz promocja organizacji skupionych w klastrze, jak 
również samego klastra. W tym celu FRSO w oparciu o własne studio nagrań 
przygotowało film promocyjny klastra, zaprezentowany publicznie na youtubie  
i przekazany do wykorzystania członkom klastra. Dodatkowo członkowie klastra 
korzystali z doradztwa i usług specjalistycznych, co zaowocowało wypracowaniem 
kolejnych 3 produktów społecznych wysokiej jakości. Przyznano im statuetki  
i dyplomy „Produkt społeczny na medal”. Wyróżnione organizacje to Stowarzyszenie 
Polka Potrafi (2 produkty w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, 
edukacyjna gra terenowa oraz ecowarsztaty), i Fundacja Metamorfozy (program 
aktywizacji seniorów Moje Ogrody – Wewnętrzne Metamorfozy). 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. By skuteczniej promować w środowisku lokalnym i wśród 
samorządów, 5 grudnia 2021 zorganizowano imprezę promującą produkty klastra. 
Była to jednocześnie forma realizacji wspólnej inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej, w partnerstwie z gminą Piaseczno oraz MGPS. Impreza ta wspierała 
działalność charytatywną lokalnej społeczności, w jej trakcie zbierano środki na 
leczenie chorego 11-miesięcznego dziecka z Piaseczna. W wydarzeniu, trwającym w 
godzinach 11.00-16.00 wzięło udział ok. 200 dorosłych osób (z całymi rodzinami ok. 
500). Warto dodać, że produkty społeczne zaczynają działać jak produkty (a nie jak 
projekty): są kupowane przez lokalne JST.  
 
4. Doradztwo ogólne i specjalistyczne  
 
FRSO przeprowadziło 41 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. Działania te uzupełniały ofertę OWES na tym 
terenie. Oferent udzielił także średnio 236 godzin doradztwa (i usług) 
specjalistycznego branżowego, w tym prawnego, księgowego, marketingowego,  
w zakresie pozyskiwania środków i funkcjonowania w internecie, ale także zdobycia 
certyfikatu ISO czy poprawienia zdolności do świadczenia wysokiej jakości terapii 
psychologicznej, w zakresie tworzenia baz danych i analizy danych. Ponadto  
w ramach projektu świadczono usługi marketingowe, prawne i księgowe  
(w przeliczeniu na godzony – 232). Były to np., promocja wydarzeń kulturalnych, 
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obsługa marketingowa festiwalu dla młodzieży, usługi księgowe, stworzenie stron 
internetowych, promocja produktów społecznych, profesjonalnej obsługi profili na FB. 
Doradztwo i usługi specjalistyczne 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, gdyż 
pomogły im utrzymać płynność finansową i rozwijać działania.  
 
5. Szkolenia  
 
Na realizację tego działania w roku 2021 w bardzo dużym stopniu wpłynęła 
pandemia. W trybie stacjonarnym odbyły się szkolenia:  
1. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górze Kalwarii, prowadzący Grzegorz Jaskulski – 22 sierpnia 2021  
2. Tworzenie baz danych, analiz danych i prezentacja wyników, prowadzący: Karol 
Kwiatoń - 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia 2021  
3. Warsztat animacyjny dla środowiska wiejskiego w Pęcławiu, prowadząca Agata 
Szczęśniak – 29 sierpnia 2021  
4. Warsztaty z zakresu artoterapii, prowadząca Joanna Ćwik – 10 i 18 grudnia   
5. Warsztaty aktywizujące, prowadząca Grażyna Kucharska – 12 i 13 grudnia  
6. Warsztaty coachingowe, prowadząca Alicja Krata – 21 grudnia  
7. Rozwój organizacji lokalnych, prowadzący: Beata Juraszek-Kopacz, Katarzyna 
Adamska, Piotr Frączak, Katarzyna Sadło – 25 listopada  
 
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych korzystali z wyżywienia oraz otrzymali materiały 
szkoleniowe. Łącznie w wymienionych warsztatach i szkoleniach wzięło udział 46 
osób. Pozostałe szkolenia przybrały formę 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. Filmy przedstawiają 
też szczegółowe instrukcje wypełniania różnych dokumentów, a także ofert realizacji 
zdania publicznego. Przygotowane filmy są podzielone ok. 30 minutowe moduły, 
łatwe do przyswojenia przez odbiorcę. Do ich realizacji wykorzystano profesjonalny 
sprzęt zakupiony w ramach środków własnych Fundacji. Stworzono 12 filmów 
edukacyjnych.  
 
Formą edukacji była także 2–dniowa wizyta studyjna. Wizyta odbyła się w dniach  
7-8 grudnia, w Cieszynie, w przedsiębiorstwie społecznym Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  
W programie spotkania były: 
• Prezentacja działalności Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.  
• Poznanie strategii marketingową przedsiębiorstwa społecznego. Studium 
przypadku: Marka WellDone Dobre Rzeczy.  
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• Zwiedzanie przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację 
(Manufaktura WellDone, Pralnia na Wałowej, Bistro na Wałowej). W wizycie wzięło 
udział 9 osób (jedna przeddzień wyjazdu musiała zrezygnować ze względu na 
kontakt z osoba zarażoną COVID 19). 
 
Wsparcie Rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim .– jako 
Partner, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej  
w Krzesku (Lider) 
 

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 ukazał się 1 artykuł płatny, 
zawierający informacje o projekcie, możliwościach wsparcia działalności 
organizacji w ramach projektu oraz promocji. 
Na stronach internetowych Oferentów ukazała się informacja o realizowanym 
projekcie i formach wsparcia. Dokumenty związane z realizacją projektu, w tym 
materiały szkoleniowe były oznaczone w odpowiedni sposób. Spełniono 
obowiązek informacyjny, zgodny z paragrafem 8 umowy na realizację zadania 
publicznego. 
 
W ramach zadania sfinansowano także koszty udziału w wydarzeniach 
promocyjnych PES i PS. Wsparcie takie otrzymało Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet w Krzesku oraz Grupa nieformalna Żwawe BABKI. 
Udział w tego typu wydarzeniach jest szansą skutecznej promocji dla samych 
wystawców, ale również dla projektu oraz SOWES. 
 
2. Animacja lokalna. 
 
W ramach działania przeprowadzono 702 godziny animacji lokalnej. (SOKIAL -
300, FRSO - 402 (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 4 podmioty: 

• Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich RAZEM wpis do Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich z dniem 22.03.2021r. nr 1433040011, 

• Fundacja Węgrów-Miasto-Wieś, data wpisu do KRS 15.02.2021 pod nr KRS 
0000883984, 

• Fundacja Struktura, data wpisu do 23.02.2021 pod nr KRS 0000885442, 
• Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne Żelkowiacy, data wpisu do KRS 

18.01.2022 roku, pod nr KRS 0000947237. 
 

Działanie potwierdzone jest listami obecności pracowników zatrudnionych na 
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stanowisku animatora oraz w przypadku rejestracji podmiotu, wpisami do KRS 
oraz Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

 
3. Wzmacnianie Siedleckiego Klastra Ekonomii Społec znej.  
 
W ramach działania rozwinięto i wzmocniono funkcjonowanie Siedleckiego Klastra 
Ekonomii Społecznej, który powstał z inicjatywy MCPS w 2018 r., a Siedlecki 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest jego koordynatorem. W celu 
urealnienia pomysłów członków klastra dotyczących rozwinięcia działalności 
zawartego porozumienia, a także w celu angażowania członków we wzmocnienie 
wewnętrznej struktury klastra przeprowadzono 4 spotkania warsztatowe: 
1) Data: 06.04.2021 r. 

Forma zdalna 
Osoba prowadząca: Beata Juraszek - Kopacz 
Liczba osób uczestniczących: 3 reprezentantów poszczególnych członków 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej i 1 przedstawiciel Siedleckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

2) Data: 11.04.2021 r. 
Forma zdalna 
Osoba prowadząca: Beata Juraszek – Kopacz 
Liczba osób uczestniczących: 5 reprezentantów poszczególnych członków 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej i 1 przedstawiciel Siedleckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

3) Data: 04.10.2021 r. 
Forma stacjonarna 
Osoba prowadząca: Beata Juraszek – Kopacz 
Liczba osób uczestniczących: 4 reprezentantów poszczególnych członków 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej i 1 przedstawiciel Siedleckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

4) Data: 13.12.2021 r. 
Forma stacjonarna 
Osoba prowadząca: Beata Juraszek – Kopacz 
Liczba osób uczestniczących: 5 reprezentantów poszczególnych Członków 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej i 1 przedstawiciel Siedleckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 
Obecność uczestników na spotkaniach stacjonarnych potwierdzają listy obecności 
i protokoły, zaś na spotkaniach zdalnych listy mailingowe lub protokoły. 
Podczas w/w spotkań m.in: określono wspólną usługę Siedleckiego Klastra 
Ekonomii Społecznej, powstał ciekawy wachlarz różnych warsztatów oraz atrakcji 
oferowany przez członków klastra uczestnikom wizyt studyjnych, analizowano 
potrzeby szkoleniowy członków Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej, 
szkicowano realne plany działania – wiodącą branżą członków są ich macierzyste 
podmioty, dlatego też mają one pierwszeństwo w określaniu terminów 
poszczególnych działań, podjęto próbę określenia wysokości składek od każdego 
członka Klastra, zastanawiano się nad siedzibą Siedleckiego Klastra Ekonomii 
Społecznej. 
Warsztatowe spotkanie klastra, które odbyło się 06.04.02021 r., zostało podzielone 
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na dwie części. W związku z tym fizycznie odbyły się dwa spotkania klastra – 
06.04.2021 r. i 11.04.2021 r., finansowane jako jedno spotkanie warsztatowe. 
 
4. Wyjazd ewaluacyjny Klastra  
W celu przeprowadzenia ewaluacji oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
zgłaszane przez Członków Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej w dniach  
7-8 grudnia 2021 r. zorganizowano wizytę ewaluacyjną, podczas której członkowie 
klastra, jako dobrą praktykę, poznali Fundację „Być Razem”. Wizyta umożliwiała 
członkom klastra zapoznanie się z funkcjonowaniem Fundacji „Być Razem”, 
prowadzącej działania na wielu płaszczyznach i na szeroką skalę angażującej 
różne podmioty do włączenia się w swoje funkcjonowanie. Członkowie 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej podczas wyjazdu ewaluacyjnego 
dokonali podsumowania swoich dotychczasowych działań i mieli możliwość 
zaczerpnąć wiedzy od prężnie działającego podmiotu, a także wyciągnąć wnioski 
na przyszłość. 
Liczba uczestników: 5 przedstawicieli członków Siedleckiego Klastra Ekonomii 
Społecznej i 2 przedstawicieli Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 
Plan wizyty ewaluacyjnej obejmował: 

• Prezentację działalności Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” 
oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. 
• Strategię marketingową przedsiębiorstwa społecznego. Studium przypadku: 
Marka WellDone Dobre Rzeczy. 
• Zwiedzanie przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego przez Fundację 
(Manufaktura WellDone, Pralnia na Wałowej, Bistro na Wałowej). 

Uczestnikom wizyty ewaluacyjnej zapewniono nocleg i wyżywienie. 
 
5. Film promocyjny Siedleckiego Klastra Ekonomii Sp ołecznej  
Przygotowano film promocyjny ukazujący i opowiadający o Siedleckim Klastrze 
Ekonomii Społecznej, w tym o jego członkach. Na przygotowanie filmu składało 
się: 
• opracowanie merytoryczne powstałe w oparciu o wywiad z członkami klastra, 
• nagranie wystąpień członków, 
• montaż materiału, redakcja. 
Film można obejrzeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=GB5Wgni9iFs 
 
6. Ewaluacja 
Opracowano raport ewaluacyjny – podsumowanie dotychczasowych działań 
Siedleckiego Klastra Ekonomii Społecznej (stworzono i rozesłano ankietę do 
członków klastra oraz opisano w raporcie wnioski z ankiet). 

 
7. Doradztwo ogólne 
W ramach projektu łącznie przeprowadzilimy 404  godziny doradztwa ogólnego. 
Doradztwo udzielane było wg. standardów obowiązujących w pracy doradców 
Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doradztwo dotyczyło m.in. 
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planów rozwoju organizacji i ich usług, wsparcia merytorycznego z zakresu 
marketingu, prawa, finansów, pozyskiwanie środków, zakładania PES, a także 
związane z korzystaniem z instrumentów dedykowanych PES/PS w związku  
z przeciwdziałaniem skutkom pandemii SARS-CoV-2. 
 
8. Usługa ksi ęgowo-podatkowa  
W ramach działania przeprowadzono 180 godzin usług i doradztwa z obszaru 
księgowo-podatkowego. Celem działania było umożliwienie dostępu  
do profesjonalnych usług księgowo-podatkowych 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 2021roku skorzystało 14 organizacji. Wykonanie usług zostało zlecone do Biura 
Rachunkowego M. Bobryk, O. Michałowska Spółka Cywilna. 
 
9. Szkolenia otwarte  
Z uwagi na obostrzenia obowiązujące w 2021 roku spowodowane pandemią 
SARS-CoV-2 Oferent 2 przeprowadził 3 (dwudniowe) szkolenia otwarte.  
Dwa szkolenia w formie stacjonarnej, jedno szkolenie w formie mieszanej  
(1 dzień w formie stacjonarnej, 1 dzień w formie zdalnej). 
Celem szkoleń było m.in. podniesienie umiejętności skutecznego zarządzania 
PES poprzez dostosowanie się do różnego rodzaju obowiązków jakie mają 
organizacje np.: RODO, Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Innym obszarem 
szkoleniowym było wsparcie os. z niepełnosprawnością w procesie pracy. 
Uczestnicy podczas szkolenia doskonalili kompetencje z zakresu komunikacji  
w grupie, rozwiązywania w sytuacjach konfliktowych, budowania relacji i zdrowej 
rywalizacji. 

• Szkolenie 1. pt. “Jak pracować z pasją - edycja II” 
Data: Szkolenie odbywało się w dniach 14-15.06.2021 w formie stacjonarnej 
Miejsce: Łochów 
Liczba osób uczestniczących: 10 osób 
Prowadzący: Anna Kot 

• Szkolenie 2. pt. „Ochrona danych osobowych - RODO” 
Data: Szkolenie odbywało się w dniach 29-30.10.2021 w formie stacjonarnej 
Miejsce: Miętne 
Liczba osób uczestniczących: 10 osób 
Prowadzący: Katarzyna Sadło 
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. 

• Szkolenie 3a pt. „Uproszczona ewidencja księgowa dla organizacji 
pozarządowych” 
Data: Szkolenie odbyło się w dniu 17.12.2021 w formie stacjonarnej 
Miejsce: Węgrów 
Liczba osób uczestniczących: 10 osób  
Prowadzący: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz 
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. 
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• Szkolenie 3b pt. „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych” 
Data: Szkolenie odbyło się w dniach 09.12.2021 oraz 14.12.2021 
Miejsce: Szkolenie zdalne na platformie ZOOM 
Liczba osób uczestniczących: 9 osób  
Prowadzący: Katarzyna Sadło 

 
10. Szkoła zarz ądzania Kół Gospody ń Wiejskich (2 edycja)  
Z uwagi na obostrzenia okresowo obowiązujące w 2021 roku spowodowane 
pandemią SARS-CoV-2 Oferent 2 przeprowadził Szkołę Zarządzania Kół 
Gospodyń Wiejskich w formie hybrydowej (część osób uczestniczyła 
stacjonarnie, część uczestników zdalnie). 
 
W Szkole Zarządzania PES uczestniczyło 21 organizacji, które spotykały się 
podczas trzech (dwudniowych) zjazdów szkoleniowych w Miętnem. 
 
W ramach Szkoły odbyły się trzy dwudniowe zjazdy szkoleniowe o tematyce: 

Zjazd 1. 
Data: Szkolenie odbywało się w dniach 17-18.07.2021 w formie hybrydowej 
Miejsce: Miętne 
Liczba uczestników: 24 osoby 
Prowadzący: Katarzyna Sadło, Piotr Frączak 
Tematyka: Działalność społeczna, darowizny, sprzedaż przedmiotów 
darowizn, zbiórki publiczne, loterie fantowe, imprezy specjalne. 
Zjazd 2. 
Data: Szkolenie odbywało się w dniach 07-08.08.2021 w formie hybrydowej 
Miejsce: Miętne 
Liczba uczestników: 21 osób 
Prowadzący: Beata Juraszek Kopacz 
Tematyka: Planowanie projektu i budżetu, pisanie wniosków o dotacje. 
Zjazd 3.  
Data: Szkolenie odbywało się w dniach 25-26.09.2021 w formie hybrydowej 
Miejsce: Miętne 
Liczba uczestników: 22 osoby 
Prowadzący: Edyta Koper 
Tematyka: Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów, sprzedaż 
wyrobów, podatki. 

 
Podczas wszystkich zajazdów prowadzona była transmisja szkolenia dla 
uczestników zdalnych. Dzięki wysokim standardom sprzętu oraz profesjonalnej 
obsługi technicznej uczestnicy zdalni mieli możliwość czynnego uczestnictwa w 
szkoleniu, stałego kontaktu z prowadzącym oraz z innymi uczestnikami. 
 
11. Usługi Specjalistyczne  
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 usług specjalistycznych: 
- marketingowe- promocja, budowanie wizerunku i zwiększania świadomości 
społecznej w obszarze działalności podmiotów ekonomii społecznej/ 
przedsiębiorstw społecznych, wspieranie i propagowanie aktywności społecznej. 
Dzięki tej formie wsparcia zrealizowano m.in. 
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Wydruk materiału promującego historię i kulturę ziemi Trojanowskiej (pow. 
Garwoliński), działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych historyków, 
działaczy społecznych. Almanach jest zbiorem informacji o bogatej tradycji oraz 
dziejach tamtejszych terenów. Jest także symbolem współpracy lokalnej 
społeczności na rzecz promocji dziedzictwa swojego regionu. 
Film promocyjny ukazujący i opowiadający o Siedleckim Klastrze Ekonomii 
Społecznej, w tym o jego członkach. Na przygotowanie filmu składało się 
opracowanie merytoryczne powstałe w oparciu o wywiad z członkami klastra, 
nagranie wystąpień członków praz montaż materiału, redakcja.  
Film można obejrzeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=GB5Wgni9iFs 
Usługę marketingową w ramach której powstały materiały edukacyjne dla dzieci. 

 
- prawne – 3 godziny dotyczyły m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, 
prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, zagadnień prawnych 
związanych z zatrudnianiem pracowników. 
 
- księgowo-podatkowe – 87,5 godziny, dotyczyło m.in.: zobowiązań finansowych 
związanych z prowadzoną działalnością, ubezpieczeń społecznych, płac, 
rachunkowości, itp. 

 
Program „Model usługi asystenta osoby niepełnospraw nej i choruj ącej 
psychicznie w lokalu gastronomicznym” – realizowany  od kwietnia 2019 roku  
w partnerstwie ze Spółdzielni ą Socjaln ą „Dalba” z Pucka.  

 
W okresie styczeń - wrzesień 2021 roku, realizowaliśmy ostatnie 9 miesięcy projektu:  
 
Kontynuowano pogłębioną analizę sposobu funkcjonowania franczyzodawcy  
w 4 obszarach (prawnym, organizacyjnym, finansowym, marketingowym). 
Realizowano ostatni etap zbierania materiałów od Franczyzodawcy do opracowania 
końcowego modelu, w tym celu przeprowadzono wizytę w dniach 3-5 marca zespołu 
ekspertów FRSO do Franczyzodawcy.  
 
Ekspert ds. wypracowywania narzędzi modelu z FRSO uczestniczył także  
w spotkaniu sieci franczyzy społecznej w dniach 24-25 lutego, która odbyła się  
w Poznaniu.  
 
Ekspert ds. wypracowywania narzędzi modelu, jako przedstawiciel projektu 
uczestniczył w 5 Komitetach Sterujących pozostałych projektów na franczyzę 
społeczną. 
 
Seminarium upowszechniaj ące 
 
W dniu 23 września 2021 zorganizowano Seminarium upowszechniającego 
dotyczące wypracowanego modelu franczyzy społecznej.  
Niestety sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam  odpowiedzialnie zorganizować go         
w formule stacjonarnej, dlatego Seminarium odbyło się w formule 
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hybrydowej: Paneliści (w Pubie w Łodzi, a z uczestnicy online na platformie ZOOM 
wraz ze streemingiem ( na portalu ngo.pl). Dzięki temu  zasięg był dużo większy, co 
potwierdzają następujące statystyki: z planowanych we wniosku 60 osób 
uczestniczących w seminarium ostatecznie uczestniczyło w nim na platformie ZOOM 
90 osób, wyświetlenia nagrania z seminarium na fb: 984, osoby obserwujące stronę 
poświęconą wydarzenia na fb: 400, zasięg postów strony na fb: 4061, a  aktywność 
dotycząca postów na fb: 1272 osób.  
 
Na Seminarium zgłosiło się i wypełniło formularz 90 osób, w tym OWES oraz ROPS, 
PS, PES. Organizacja seminarium odbyła przy wykorzystaniu zasobów i kompetencji 
zespołu FRSO i na naszym sprzęcie bez dodatkowych kosztów poza pracą osób 
obsługujących technicznie seminarium i kosztów podróży zespołu oraz niektórych 
panelistów do Łodzi. Decyzja o takiej formule, okazała się słuszna, z punktu widzenie 
odziaływania, bezpieczna z punktu widzenia pandemii a także efektywna 
ekonomicznie. 
 
Podczas seminarium uczestnicy mogli wysłuchać: prezentacji wraz z filmem  
franczyzobiorcy  Spółdzielni Socjalnej Dalba, prezentacji zespołowej przedstawiciela 
franczyzobiorców ze Spółdzielni Socjalnej Restart (pracodawcy i pracownika OzN), 
opowieści trenera nurkowania w Programie Pojąć Głębie wraz pracownikiem 
OzNPubu Spółdzielczego w Toruniu, a także prezentacji eksperta ds. 
wypracowywania modelu pokazując nasze doświadczenia w kontekście 
wypracowywania modelu pierwszej w Polsce franczyzy społecznej i jej elementów 
wchodzących w skład standardu franczyzy. Ważnym elementem seminarium było 
wystąpienie Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Piotra Krasuskiego z MFiPR, 
który naświetlił rozwój ekonomii społecznej, w tym franczyz społecznych,  
w przyszłym okresie programowania na poziomie FERS oraz Programów 
regionalnych. Bardzo ważnym aspektem naszego seminarium był bezpośredni udział 
w nim Pani Minister  Jarosińskiej – Jedynak, która oficjalnie je otworzyła oraz  
towarzyszyła nam przez cały dzień i słuchała poszczególnych wystąpień, w tym 
rekomendacji dot. Systemowych rozwiązań dla rozwoju franczyzy społecznej przy 
wsparciu EFS. Pozyskaliśmy patronat honorowy MFiPR, SKES oraz patronaty 
medialne ngo.pl i ekonomiaspoleczna.pl. Ukazały się informacje na portalach,  
a także na stronie MFiPR oraz w swoim newsletterze funduszyeuropejskie.gov.pl. 
Przygotowano także materiały dla uczestników Seminarium, które zostały 
opublikowane  na stronie projektu, a są to nagrania wystąpień z seminarium oraz 
publikacja podsumowującą  
 
Uruchomienie Funduszu Franczyzowego  
 
Kontynuowano  intensywną pracę nad koncepcją modelu franczyzy społecznej oraz 
nad prawną obsługą franczyzy społecznej wraz z elementami ochrony prawnej. 
Ekspert ds. wypracowywania narzędzi modelu z FRSO prowadził ścisłą współpracę 
ze specjalistami ds. prawnej obsługi franczyzy społecznej i patentów. Pracę w tym 
działaniu prowadzono z wdrożenia procedury znaku towarowego dla Pubu 
Spółdzielczego Przygotowano i złożeno do Urzędu Patentowego podania  
o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz na poziomie europejskim. Przeprowadzono analizę oraz 
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przetłumaczenie formularza rejestracji znaku towarowego (Formularz MM2 (E) – 
APPLICATION FOR INTERNATIONAL 
REGISTRATION UNDERTHE MADRID PROTOCOL) na język polski. Prowadzono 
także czynności związane z przygotowaniem istotnych zapisów umowy franczyzowej.  
 
Kontynuowano  intensywną pracę nad koncepcją modelu franczyzy społecznej oraz 
prawną obsługą franczyzy społecznej wraz z elementami ochrony prawnej. Ekspert 
ds. wypracowywania narzędzi modelu z FRSO prowadził ścisłą współpracę ze 
specjalistami ds. prawnej obsługi franczyzy społecznej i patentów. Pracę w tym 
działaniu prowadzono z wdrożenia procedury znaku towarowego dla Pubu 
Spółdzielczego, którą z do Urzędu Patentowego otrzymano w kwietniu 2021 roku, 
tym samym udzielono prawo ochronny na znak towarowy na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzono także czynności związane z przygotowaniem 
opracowania dotyczącego projektu ustawy o ekonomii społecznej, a także uwagi 
dotyczące części prawnej w opisie ostatecznego modelu asystenta OzN i ChP.  
 
Ekspert ds. wypracowywania narzędzi modelu z FRSO uczestniczył w spotkaniu sieci 
franczyzy społecznej, które odbyło się w dniach 23/25 luty 2021 w Poznaniu. 
Dyskutowano o elementach współpracy w ramach sieci, standardów  w kontekście 
uruchomionych lokali gastronomicznych w Rzeszowie  i w Rybiku oraz o aspektach 
funkcjonowania pubów w kontekście zamknięcia z uwagi na pandemię lokali. 
Omawiano działania związane z realizacją następnych przedsięwziąć związanych  
z wsparciem osób z niepełnosprawnościami.  
Ekspert ds. wypracowywania narzędzi modelu z FRSO uczestniczył pracach 
przygotowawczych dot. spotkania sieci franczyzy społecznej, które zaplanowano na 
3-5 czerwca 2021 roku. Dyskutowano o elementach współpracy w ramach sieci, 
standardów  w kontekście uruchomionych lokali gastronomicznych w Rzeszowie  
i w Rybiku oraz o aspektach funkcjonowania pubów w kontekście powolnego 
otwieranie lokali gastronomicznych po pandemii. Omawiano działania związane  
z realizacją następnych przedsięwziąć związanych z wsparciem osób  
z niepełnosprawnościami w ramach ich reintegracji przez pracę oraz programu 
rehabilitacji w ramach Pojąć Głębię.  
 
Dwa przedsiębiorstwa społeczne (Rzeszów oraz Rybnik) otrzymały od swoich 
OWESów dofinansowanie na miejsca pracy na podstawie złożonych BP.  
Rozpoczynają intensywne uruchamiane lokali oraz zatrudnianie pracowników (osób  
z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie). Planowane otwarcie kwiecień 
(Rzeszów), maj (Rybnik). Ponadto specjalista  ds. instrumentów finansowych  
zaangażowany był w finalizowanie wraz z franczyzobiorcą z Torunia mechanizmu 
finansowego AVC na rozwój  działalności gospodarczej w zakresie gastronomii.  
 
 
Dwa przedsiębiorstwa społeczne (Rzeszów oraz Rybnik) wdrożyły ostatni etap prac 
przed uruchomieniem lokali oraz zatrudnianiem pracowników (osób  
z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie). Planowane otwarcie przewidziano 
na początek czerwca (3 czerwca w Rzeszowie i 5 czerwca w Rybniku). Eksperci  
z FRSO czynnie wspierali franczyzobiorców w zakresie finansowania z OWES, 
współpracy z ROPS a także w kontekście informacji i promocji zgodnie  
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ze standardem księgi tożsamości.  
 
Wdro żenie Franczyzy Społecznej w ramach systemu  
 
W ramach opracowywania publikacji dot. modelu franczyzy społecznej 
kontynuowano przygotowanie publikacji Model asystenta osoby  
z niepelnosprawnościami i chorujące psychicznie w lokalu gastronomicznym. Zostały 
opracowane materiały merytoryczne zgodnie ze szczegółowym spisem treści 
publikacji i podziałem obszarów opisywanego modelu. Trwają prace redakcyjne oraz 
opracowywanie części następnych rozdziałów. Ponadto aktualizujemy do publikacji 
szereg narzędzi min. do zarządzania funduszem franczyzowym w zakresie 
monitorowania finansów oraz jego alokacji na poszczególnych franczyzodawców, 
które obecnie jest w fazie testowania.  
 
W działaniu 5 w ramach opracowywania publikacji dot. modelu franczyzy społecznej 
kontynuowano przygotowanie publikacji Model asystenta osoby  
z niepelnosprawnościami i chorujące psychicznie w lokalu gastronomicznym. Zostały 
opracowane wszystkie materiały merytoryczne zgodnie ze szczegółowym spisem 
treści publikacji i podziałem obszarów opisywanego modelu. Zakończyły się prace 
redakcyjne i merytoryczne oraz opracowywanie wszystkich rozdziałów do publikacji.  
 
Publikacja dot. modelu franczyzy społecznej „Model asystenta osoby  
z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie w lokalu gastronomicznym” 
przyjęta  w lipcu przez Komitet Sterujący została opracowana w połowie września 
graficznie wraz z przygotowaniem do druku (łamanie), dwukrotnie zredagowana 
językowo oraz wydrukowana w nakładzie 200 egzemplarzy. Część nakładu została 
upowszechniona podczas Seminarium przedstawicielom MFiPR wraz z Panią 
Minister oraz przedstawicielom DEsiS z MRiPS. Natomiast pozostała część publikacji 
została wysłana lub upowszechniona bezpośrednio. Odbiorcami publikacji byli 
przedstawiciele ROPS, OWES, IZ oraz PS i PES (uczestniczące w seminarium),  
FD i FB.  
 
 
Program „Wspieranie Organizacji Pozarz ądowych – Fimango - Zarz ądzanie 
finansami w organizacjach pozarz ądowych”  
 
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 
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.  
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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. 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 w 2021 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  
Polsko-Amerykańskiej 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  2021 zrealizowano następujące działania: 

1. Kurs Doradców Lokalnych Fimango 
Po raz piąty 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 poprzednich edycji 
oraz ich proces certyfikacji. 

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.  
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W raportowanej edycji Programu  w szkoleniu doradców wzięło udział 21 osób z 20 
organizacji. Ośrodki „Działaj Lokalnie” uczestniczące w III Kursie Doradców 
Lokalnych i osoby je reprezentujące: 

1. Łukasz Brządkowski, Fundacja Pokolenia, Pelplin 
2. Ewa Piekarczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i  
Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Olsztyn 
3. Edyta Salnikow, Fundacja Przestrzeń Lokalna, Błażowa 
4.  Joanna Krasowska, Stowarzyszenie Integracji  Społecznej PROPAGO, 
Brzeg Dolny 
5. Anita Radtke, Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL, Bytów 
6. Iwona Hudź, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa 
Warmia", Gietrzwałd 
7. Iwona Olkowicz, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego WIATRAKI 
MAZUR, Ełk 
8. Anita Kubicka, Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska", Słupca 
9. Anna Dzida, Stowarzyszenie EkoQulturka, Mirosławiec, 
10. Anna Kallas, Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy, 
Debrzno 
11. Anna Muc-Łysy, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Krapkowice 
12. Monika Kobak, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Człuchowskiej, Debrzno 

13  Katarzyna Lamot, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Człuchowskiej,  Debrzno 

Pozostali uczestnicy Kursu:  
1. Krzysztof Kozicki, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Łomża 
2. Jolanta Tarłowska, Fundacja Maturita, Lublin 
3. Wojciech Przybysz, Stowarzyszenie  Dzieciom  i  Młodzieży  WĘDKA im. 

każdego Człowieka, Toruń 
4. Janina Pokazka, Biuro Rachunkowe Ancile, Wrocław 
5. Anna Łukowska, Stowarzyszenie Aktywny Puck, Pomorska Sieć Centrów 

Organizacji Pozarządowych, Puck 
6. Żanetta Marzuchowska, Fundacja Rozwoju Tak Czy Owak, Sieradz 
7. Wiktor Tutaj, Regionalne Centrum Wolontariatu, Kielce 
8. Anna Kałamarz, Stow. Wspierania i Rozwoju Dzieci , Młodzieży oraz Osób 

Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "DRUZYNA 
ANANAS, Wałcz 

9. Łukasz Janiszewski, Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, 
Opoczno 
 

Szkolenia dla doradców lokalnych realizowane były w 4 trzydniowych sesjach 
odbywających się mniej więcej co dwa miesiące, w terminach: 9, 12 i 16 kwietnia 
(sesja zdalna), 11-12 maja (sesja zdalna), 8-9  września (sesja hybrydowa, część 
osób stacjonarnie, a część zdalnie), 5, 8,10 listopada (sesja zdalna) oraz  
22 grudnia (część nt. technik doradczych, która nie odbyła się we wrześniu ze 
względu na nagłą chorobę prowadzącej). Dodatkowo odbyły się sesje dla 
Absolwentów w dniach: 18 lutego (zdalnie), 8-9 września (stacjonarnie, ta sesja 
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była wspólna dla nowych i „starych” uczestników) oraz 10 listopada (zdalnie). 
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 

• Umowy o dzieła w roku 2021 

• Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości 
• Prawne aspekty pozyskiwania środków oraz wybrane przykłady skutecznego 

fundraisingu 
• Współpraca organizacji z biurem rachunkowym 

• Podstawy asertywności, 
• Narzędzia pracy doradcy i formy poradnictwa 
• Wybrane obszary działalności organizacji pozarządowej w zeznaniu 

podatkowym CIT 
• Standard doradztwa 

 
Trenerzy:  

• Eksperci FRSO: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Beata Juraszek-Kopacz, 
Karolina Cyran-Juraszek, Arkadiusz Jarosiński, Katarzyna Sadło, Piotr 
Frączak  

• Eksperci zewnętrzni: Paweł Ziółkowski, Agnieszka Gamzyk 
 
Opiekun grupy:  Agnieszka Senk 
 

Szkolenia były uzupełnione indywidualnym mentoringiem – indywidualną pracą  
z ekspertami nad prowadzeniem porad i rozwojem merytorycznym.  
Z powodu pandemii wiele sesji metnoringowych odbywało się w formach zdalnych.   
 
Ponadto uczestnicy brali udział w webinariach. Kontynuowano webinaria pod tytułem 
Okienko Doradcy, w ramach której omawiano aktualne problemy z zakresu finansów 
i rozliczeń.  Część z webinariów prowadzili zarówno uczestnicy V edycji, jak  
i absolwenci.  
W szkoleniach wzięło udział łącznie 41osób (22 nowych uczestników  
i 19 absolwentów). Kurs ukończyło 19 osób (w umowie zakładano 15 osób).  
W ramach porozumienia z uczestnikami, zgodnie z regulaminem Kursu, wszyscy 
mieli „odpracować” godziny poradnicze w wymiarze równym łącznej liczbie godzin 
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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 realizowali w kolejnej edycji programu.  
 

2. Sieć Doradców Lokalnych  

Skład sieci:  

Certyfikowani absolwenci wszystkich czterech ścieżek tworzą Sieć Doradców 
Lokalnych, w ramach której świadczą usługi dla lokalnych organizacji.  
W raportowanym okresie 7 osób zdobyło certyfikat po raz pierwszy, a 1 osoba go 
przedłużyła na kolejne dwa lata. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ilość certyfikowanych 
doradców wynosi 41 osoby, w tym 3 osób z pi ątej, raportowanej edycji kursu 
(oraz 4 z poprzednich edycji, które zdobyły certyfikat w raportowanym okresie). 
Łączna liczba absolwentów utrzymujących kontakt ze sobą oraz z FRSO to 68 osób. 

Porady lokalne:  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku aktywni absolwenci oraz uczestnicy 
V Kursu udokumentowali przeprowadzenie  1271 h godzin porad dla 369 lokalnych 
organizacji. Zgodnie z umową planowano 1200 h dla 50 organizacji. 

Łącznie od początku 2019 Doradcy Lokalni przeprowadzili 4286 h poradnictwa dla 
1071 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 16 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 obecnie 93 osoby –  w tym  osoby związane z realizacją programu SDL 
– doradców, opiekuna  grupy, mentorów.  Wpisy są moderowane i zawierają 
propozycje merytoryczne od uczestników, pytania – poparte wymianą opinii  
i wzajemnym doradztwem, linkami do zewnętrznych materiałów, publikacji, artykułów, 
m.in. z portalu ngo.pl. Poziom dyskusji jest wysoki i profesjonalny. 

Promocja Sieci:  

A. W zakresie promocji dokonano aktualizacji na stronie FRSO interaktywną mapę 
doradców, opracowano ikonografikę prezentującą ofertę programu, przygotowano 
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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. W związku z 20-leciem Fimango oraz 25-leciem Fundacji, odświeżona została 
cała witryna  www.frso.pl. Strona obecnie pełni funkcję informacyjną/wizytówkową 
oraz umożliwia łatwiejszy dostęp do naszych materiałów szkoleniowych oraz 
publikacji (https://frso.pl/baza-wiedzy/). Jedną z kluczowych zmian jakie zostały 
wprowadzone, była całkowita modyfikacja mapy Sieci Doradców Lokalnych. 
Mapa, a co za tym idzie, cała zakładka https://frso.pl/doradcy-lokalni/ jest obecnie 
interaktywnym narzędziem, pozwalającym na kilka sposobów wyszukiwać 
Doradców. Załączmy osobno szczegółowy opis zmian wraz z wizualizacją. 

D. Strona frso.pl jest obecnie zgodna z wytycznymi WCAG, co tez ma duże 
znaczenie dla dostępności dla szerszego grona odwiedzających, w tym osób 
niewidomych oraz niedowidzących. 

E. Została przeprowadzona krótka ankieta związana z 20-leciem Fimango. 
Formularz był wysłany naszym comiesięcznym newsletterem Fimango oraz  
do Doradców Lokalnych. Wyniki anonimowych wypowiedzi zostały publikowane 
na naszym fanpage'u. 

F. Kontynuowano upowszechnianie ulotki promującej cały program Fimango oraz 
jednocześnie Sieć Doradców Lokalnych. Oprócz tego ulotka jest dostępna  
w wersji elektronicznej. 

G. Kontynuowano współpracę w zakresie promocji i informacji o SDL z Akademią 
Rozwoju Filantropii. 
 

3. 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, 
również w czasie pandemii.  
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W raportowanej edycji z powodu pandemii wprowadzono następujące modyfikacje:  

• Zmianie uległa intensywność zajęć – szkolenie 8h zostało podzielone wg 
ustaleń z prowadzącymi na 2-3 spotkania przeprowadzone w blokach w ciągu 
2 tygodni.  

• Część szkoleń zdalne jest nagrywana 

• Ocena szkoleń i porad jest przeprowadzana zdalnie i w miarę możliwości 
anonimowo, poprzez ankiety typu Google. 

• Zgodnie z umową przeprowadzono 7 szkoleń regionalnych: 

• 8 kwietnia  – Katarzyna Sadło na temat RODO, współorganizator:  ODL  
Partnerstwo Ducha Gór z Kowar, 16 uczestników z 16 organizacji  (zdalne) 

• 19 i 22 kwietnia – Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, temat: Uepik w KGW  
i ngo, współorganizator: Anna Tyszka ze Stowarzyszenia „Zaścianek 
Mazowsza” z Troszyna (absolwentka IV edycji Kursu) 72 uczestników  
z 56 organizacji (zdalne, cz. I i II) 

• 28 i 29 kwietnia – Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, temat: księgowość pełna 
oraz deklaracje CIT-8, CIT-8/0, CIT-D współorganizator: Anna Tyszka ze 
Stowarzyszenia „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna (absolwentka IV edycji 
Kursu), uczestnicy j.w  (zdalne, cz. III i IV) 

• 21 kwietnia – Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, temat: Księgowość, 
współorganizator:  ODL  Partnerstwo Ducha Gór z Kowar, 17 uczestników  
z 15 organizacji (zdalne) 

• 27 kwietnia, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, temat: finansowe i CIT, 
współorganizator: ODL  Partnerstwo Ducha Gór z Kowar, 7 uczestników  
z 6 organizacji. (zdalne) 

• 18 i 19 sierpnia, Kielce, temat: Księgowość, prowadzenie: Edyta Koper, 
Dariusz Koper i M. Berant (doradcy lokalni). Jednocześnie Katarzyna 
Adamska-Dutkiewicz prowadziła Monitoring dla D. Kopra i M. Beranta. 
Uczestniczyło 19 osób z  14 organizacji. (stacjonarne) 

•  3 i 4 września, Stara Kiszewa (woj. pomorskie), temat: Finansowanie 
działalności społecznej. Prowadzenie: Katarzyna Sadło. Uczestniczyło  
17 osób z 11 organizacji. (stacjonarne) 

Łącznie w szkoleniach podstawowych wzięło udział 148 (w umowie 140) 
przedstawicieli 118 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. 



 
 
 
 
 

23 
 

4. 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 wyniku dużego zapotrzebowania oraz oszczędności  
w projekcie przeprowadzono więcej szkoleń niż planowano (13 zamiast 10). 

Lista szkoleń otwartych: 

- 26 marca „Pracownicze Plany Kapitałowe, prowadząca: Katarzyna Sadło, 
uczestniczyło 17 osób z 17 organizacji, cz. 1 I cz. 2:  30.03. „ Sprzedaż bez 
działalności gospodarczej”, prowadząca: Katarzyna Sadło, uczestniczyły 24 
osoby z 24 organizacji (zdalne) 
- 20 kwietnia – Katarzyna Sadło, temat Sprzedaż bez działalności gospodarczej, 
10 uczestników z 10 organizacji. (zdalne) 
- 24 sierpnia, Stare Miasto, temat: Pomoc finansowa na realizację wydarzenia 
#SzczepimySię z KGW, prowadzenie: Iwona Bańdosz (absolwentka SDL), 26 
osób z 10 organizacji (stacjonarnie) 
- 3 września, Lublin, Pozyskiwanie środków na działalność lokalną. 
Prowadzenie: Karolina Cyran-Juraszek. Uczestniczyło 18 osób z 11 organizacji 
(stacjonarne) 
- 8 października, temat pozyskiwanie środków na działalność, prowadząca: 
Katarzyna Sadło,  Suwałki, uczestniczyło 14 osób z 12 organizacji 
(stacjonarnie) 
- 20 października,  Opole, temat: Księgowość w organizacji pozarządowej, 
prowadzenie: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, uczestniczyło 18 osób  
z 12 organizacji (stacjonarnie) 
- 30 listopada, "Podstawy działania KGW, Wielkie Radowiska , prowadzenie 
Edyta Koper , (absolwentka SDL, uczestnicy: 18 osób z 9 organizacji 
(stacjonarne) 
- 3 grudnia, Łęczyca, temat:  Pozyskiwanie środków na działalność, 
prowadzenie Katarzyna Sadło, uczestnicy: 18 osób z 11 organizacji 
(stacjonarnie) 
- 8 grudnia, "Podstawy działania KGW, Wielkie Radowiska, prowadzenie Edyta 
Koper , (absolwentka SDL, uczestnicy: 12 osób z 11 organizacji (stacjonarne) 
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- 10 grudnia, Lublin, Pełna księgowość dla organizacji pozarządowych", 
prowadzenie Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, uczestnicy: 17 osób  
z 14 organizacji 
- 11 grudnia,  Wołomin, "Fundrising - co każda organizacja powinna wiedzieć", 
prowadzenie Katarzyna Sadło, uczestnicy: 12 osób z 11 organizacji 
(stacjonarnie) 
- 11 grudnia, Mościska, Podstawy działania KGW,   prowadzenie Edyta Koper , 
(absolwentka SDL), uczestnicy: 30 osób z 29 organizacji (zdalnie) 
- 16 grudnia, Mościska, Podstawy działania KGW,   prowadzenie Edyta Koper , 
(absolwentka SDL), uczestnicy: 35 osób z 34 organizacji (zdalnie) 

 

Łącznie w szkoleniach otwartych wzięło udział  269 osób (przy 150 planowanych w 
umowie) ze 204 organizacji.  Średnia ocen przydatności wyniosła 4,8.  
 
5. Webinaria  
 
Przeprowadziliśmy następujące webinaria  publiczne: 
 

1. 11 sierpnia, Pomoc finansowa na realizację wydarzenia #SzczepimySię z KG. 
Prowadzenie: Edyta Koper. Link yt: https://youtu.be/49g2rXYFEVo . 
Uczestnicy: 43, wyświetleń: 317.  
 

2. 16 grudnia, "Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych"  Link yt: 
https://youtu.be/yxFm3bf6zCg,  7 uczestników, 116 wyświetleń 

3. 25 listopada,  Co znaczy jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie?" Link yt: 
https://youtu.be/StRMyI76zNo 

4. 25 listopada, Czy organizacja może działać przede wszystkim w oparciu o 

zasoby własne?" Link yt: https://youtu.be/-elp6HazHMY  

5. 25 listopada, Jak zbudować niezależność organizacji w modelu biznesowym?" 
Link yt: https://youtu.be/PsP9FfW13PE 

6. 25 listopada, Co zmieniło się w zarządzaniu finansami w organizacjach na 
przestrzeni 20 lat?" Link yt: https://youtu.be/ytTeu2Qi1rA 

4 ostatnie webinaria powstały w oparciu o nagrane i zmontowane panele na 
Konferencji “Rozwój organizacji lokalnych”.  Łącznie z nagraną transmisją 
całej konferencji miały one 222 wyświetlenia. 

Łącznie w webinariach publicznych wzięło udział 50 uczestników,  a 
wyświetleń było 665. 
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„Okienka Doradcy” – webinaria niepubliczne adresowa ne do Sieci Doradców 
Lokalnych:  

Dla uczestników Sieci Doradców Lokalnych prowadzone są wewnętrzne spotkania  
w formie zdalnej na tematy dotyczące zagadnień z zakresy programu Fimango. 
Łącznie w Okienkach Doradców wzięło udział 39 uczestników, a wyświetleń było 63. 
Okienka Doradców mają charakter niepubliczny.  

Wykorzystaliśmy do spotkań zdalnych platformę szkoleniową Clickmeeting oraz 
ZOOM, a także wyposażone w tym roku dzięki wsparciu PAFW studio nagrań. 
Webinaria publiczne zostały opublikowane na kanale FRSO na Youtube.  

6. 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 91 porad dla 91 osób z 72 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 
236 konsultacji dla 186 osób z 139 organizacji. 

 
• Przeprowadzono także 4 porady grupowe (zdalnie), dla 59 osób z 35 

organizacji. 
 

Łącznie przeprowadzono 334 porad i konsultacji  dla 336 osób ze 246 organizacji 
(zgodnie z umową: 200 organizacji). 
 

7. Ewaluacja i badanie potrzeb  
 
W roku 2021, w okresie czerwiec-sierpień przeprowadzono badanie potrzeb 
organizacji korzystających z Programu  Fimango oraz jego ewaluację, za ostatnie  
2 lata realizacji.  Badanie przeprowadzono wśród 600 beneficjentów różnych 
instrumentów programu, ankietę wypełniło 25% respondentów. Wśród nich 57% 
stanowiły organizacje z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Stosunkowo duża 
obecność organizacji z większych ośrodków jest spowodowana tym, że to one 
najczęściej korzystają z więcej niż 1 elementów Programu, w tym zwłaszcza  
z doradztwa i w związku z tym chętniej udzielają odpowiedzi. 
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Wnioski z ewaluacji: Ewaluacja potwierdza, że elementy programy – szkolenia, 
doradztwo i konsultacje oraz newsletter – są oceniane jako przydatne i dostosowane 
do potrzeb i możliwości odbiorców, z których niemal 90% zwiększyło wiedzę, stosuje 
nabyte umiejętności w praktyce i twierdzi, że doradztwo rozwiązało konkretny 
problem w ich organizacji. Ponadto ponad 80% uczestników deklaruje, że dzięki 
udziałowi w Programie ich organizacje lepiej funkcjonują w zakresie zarządzania 
finansami. Wśród najważniejszych trwałych efektów udziału w Programie uczestnicy 
wskazywali na to, że „Moja organizacja lepiej spełnia obowiązki formalno - prawne 
związane z finansami (np. obowiązki względem urzędów, grantodawców)” – 81,46%, 
„Osoby zarządzające bardziej angażują się i w sposób bardziej świadomy  
w zarządzanie finansami w organizacji” - 48,34%, „Moja organizacja pozyskuje środki 
na działania z bardziej różnorodnych źródeł” - 39,07% oraz że „Moja organizacja ma 
większą stabilność finansową” – 29,14%. Efekty te są zgodne z długofalowymi celami 
Programu i bardzo nas cieszą. 
 
Wnioski z badania potrzeb: przede wszystkim warto podkreślić, że między 80%  
a 90% (w zależności od konkretnego tematu) organizacji dobrze sobie radzi  
w obszarach, w których zostały wzmocnione w ramach Programu. Nadal są wszakże 
zainteresowani podnoszeniem kompetencji w obszarze księgowości i zarządzania  
finansami (ok. 46% organizacji). Nowym zapotrzebowaniem jest podnoszenie 
kompetencji w obsłudze oprogramowania związanego ze sprawami finansowymi 
(23%), a także pozyskiwanie środków w środowisku lokalnym (37% wskazań). 
Perspektywa doradców lokalnych, których również pytano o ich ocenę potrzeb ich 
klientów, jest zbieżna z perspektywą samych organizacji. Wśród preferowanych form 
wsparcia dominują szkolenia warsztatowe on-line (47%) i webinaria (50%), szkolenia 
stacjonarne blisko miejsca zamieszania (43%) poradnictwo i konsultacje on-line 
(30%, wraz z poradnictwem mailowym ponad 50%) . Wyniki potwierdzają zatem, że 
Program Fimango jest dobrze zaadresowany, odpowiada na potrzeby organizacji  
i realnie wzmacnia ich działanie. Wnioski z tych badań wykorzystaliśmy  
w planowaniu kolejnej edycji Programu. 
 
8. Konferencja z okazji 20-lecia Programu Fimango o raz 25-lecia FRSO  
 
W dniach 25-26 listopada 2021 zorganizowano konferencję Rozwój organizacji 
lokalnych – wyzwania i modele. Dzień stacjonarny Konferencji odbył się  
w „Marzycielach i Rzemieślnikach”, przy ul. Brackiej 25. Wspólnie z doświadczonymi 
ekspertami oraz praktykami zastanawialiśmy się, w obliczu jakich problemów stoją 
lokalne organizacje w Polsce, szukaliśmy rozwiązań na płaszczyźnie prawnej, 
instytucjonalnej i w dobrych praktykach. Przedstawiliśmy modele skutecznego 
działania w zmieniających się warunkach polityczno-społecznych i podzieliliśmy się 
naszymi diagnozami wynikającymi z 25-letniego doświadczenia wspierania Was  
w rozwoju. Nasza Konferencja była zaproszeniem do dyskusji, wymiany 
doświadczeń, obaw i pomysłów na to, jakie zmiany są potrzebne, by lokalne 
organizacje mogły w pełni rozwijać swój potencjał. Program konferencji:  
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25 listopada (stacjonarnie) 

11:00 – 11:15 

Przywitanie i otwarcie konferencji. 

Beata Juraszek-Kopacz, FRSO, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, FRSO 

 

11:15 – 12:25 
Panel 1 – Co to znaczy jawnie, przejrzyście i odpowiedzialnie? 
Katarzyna Sadło, FRSO, Rafał Kowalski, ngo.pl, Marta Gumkowska, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Katarzyna Jagiełło, Aktywistka, Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska 
 
12:40 – 13:50 
Panel 2 – Czy organizacja może działać przede wszystkim w oparciu o zasoby 
własne? 
Piotr Frączak, Fundacja im. Roberta Schumana, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, 
FRSO, Łukasz Gorczyński, Stowarzyszenie Cała Naprzód, Zofia Paczóska, 
Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej 
 
14:40 – 15:50 
Panel 3 – Jak zbudować niezależność organizacji w modelu biznesowym? 
Beata Juraszek-Kopacz, FRSO, Ewa Konczal, European Venture Philanthropy 
Association i Fundacja Valores, Paweł Łukasiak, Akademia Rozwoju Filantropii w 
Polsce, Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 
 
16:05 – 17:15 
Panel 4 – Co zmieniło się w zarządzaniu finansami w organizacjach pozarządowych 
na przestrzeni 20 lat? 
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, FRSO, Agnieszka Gamdzyk, Superata Biuro 
Rachunkowe, Krzysztof Śliwiński, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Teresa Zagrodzka, 
Ekspertka 
 
26 listopada 2021 (online) 
 
11:00 – 12:20 
Panel 5 – Czy warto zakładać klastry społeczne? 
Beata Juraszek-Kopacz, FRSO, Michał Guć, Konwent FRSO, Przedstawiciele 
klastrów społecznych 
 
12:40- 14:00 
Panel 6 – Jak skutecznie wspierać rozwój lokalnych organizacji? 
Beata Juraszek-Kopacz, FRSO, Barbara Przybylska, Rada FRSO i Związek Biur 
Porad Obywatelskich, Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych 
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W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyło stacjonarnie 60 osób (bez panelistów  
i zespołu FRSO), a ze streamingu na żywo korzystało 14 osób. Nagrana transmisja  
z pierwszego dnia Konferencji miała następnie 185 wyświetleń. W drugim dniu 
Konferencji uczestniczyło na Zoomie uczestniczyło 15 osób, a ze streamingu na 
żywo korzystały 72 osoby. Konferencja została wysoko oceniona przez uczestników, 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. 
 
Do realizacji Konferencji wykorzystano sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach 
środków z Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
 

9. Promocja Programu  

Prócz działań merytorycznych realizowaliśmy akcję informacyjno-promocyjną: 
Zamieszczaliśmy informacje o prowadzonych działaniach w ramach Programu na 
stronie www.frso.pl oraz na profilu FRSO na Facebooku 

a. Cyklicznie (co miesiąc) rozsyłano (newsletter o działaniach Fundacji, w tym 
także o szkoleniach w ramach programu Fimango, do kontaktów znajdujących 
się w bazie danych fundacji, czyli do 3495 organizacji. Newsletter zawiera 
także materiały edukacyjne, wysoko oceniane przez odbiorców. 

b. Kontynuowano rozsyłanie oferty szkoleń otwartych oraz współpracy przy 
poradnictwie do ODL. 

c. Braliśmy udział w wydarzeniach innych operatorów programów PAFW - Sektor 
3.0  

d. Kontynuowano współpracę z programem Liderzy PAFW, mająca na celu 
działalność promocyjno-informacyjną. Program Fimango jest promowany na fb 
Liderów PAFW oraz  
w newsletterze naszych partnerów.  

e. Kontynuujemy współpracę z Działaj Lokalnie, co kwartał przypominając 
mailowo o dostępności usług w ramach Programu. 

f.  Działania w ramach Programu są także intensywnie promowane na fanpage’u 

fundacji na fb. 

 
Działania w sytuacji pandemii. 

Wszystkie szkolenia i konsultacje stacjonarne były prowadzone w pełnym reżimie 
sanitarnym, przy spełnianiu wymogów wynikających z rozporządzeń rządu. 
Zaktualizowano regulamin korzystania z usług w ramach Fimango, 
uwzględniający ograniczenia epidemiczne. 
W okresach nasilenia epidemii szkolenia, doradztwo i mentoring prowadzono  
w formach zdalnych. 
Zmianie uległa intensywność zajęć – szkolenia 8h zostały podzielone wg ustaleń 
z prowadzącymi na 2-3 spotkania przeprowadzone w blokach w ciągu 2 tygodni. 
Szkolenia zdalne były nagrane i po opracowaniu udostępnione wewnętrznie   
w grupie SDL. 
Ocena szkoleń i porad była przeprowadzana zdalnie i w miarę możliwości 
anonimowo, poprzez ankiety typu Google. 
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Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarz ądowych  
 
W roku 2021, 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 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. 
 

KONSULTACJE OGÓLNE  

SCWO udzielało konsultacji z szeroko rozumianego zarządzania organizacjami 
pozarządowymi i współpracy z m.st. Warszawa, według zakresu opisanego  
w ofercie. Konsultacje były adresowane do przedstawicieli i osób współpracujących  
z ngo działającymi na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym ngo-sów z KDSów,  
a także do osób chcących założyć organizację.  
Organizacje, niezaangażowane w KDS-sy, oraz osoby planujące założenie, były 
informowane o tym, że istnieją takie struktury i zachęcane do włączenia się w ich 
prace. Z konsultacji skorzystały także ngo działające w partnerstwach i/lub 
realizujące partnerskie projekty. W roku 2021 z powodów epidemiologicznych 
(COVID-19) oraz wprowadzonych obostrzeń konsultacje prowadzone były zdalnie lub 
przez telefon. 
Konsultanci byli dostępni na dyżurach 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. 
 
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE  

Poradnictwo specjalistyczne było świadczone przez specjalistów z danej dziedziny 
wiedzy. Dostępność poradnictwa specjalistycznego gwarantowała, że bardziej 
skomplikowane i zaawansowane potrzeby klientów SCWO (wykraczające poza 
zakres wiedzy konsultantów) mogły zostać zaspokojone. Z porad specjalistycznych 
korzystały: nowe i dłużej działające organizacje oraz osoby zakładające organizacje. 
Z poradnictwa mogły korzystać także organizacje działające  
w partnerstwach i/ lub realizujące partnerskie projekty. Poradnictwo specjalistyczne 
było świadczone w formie dyżurów stacjonarnych, e-mailowo lub telefonicznie.  
W roku 2021 z powodów epidemiologicznych (COVID-19) oraz wprowadzonych 
obostrzeń poradnictwo prowadzono głównie zdalnie lub przez telefon, choć spotkania 
osobiste również się zdarzały.  
Na poradnictwo specjalistyczne składały się: 
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PORADNICTWO PRAWNE 

Poradnictwo prawne było świadczone przez radcę prawnego. Porady trwały 
zazwyczaj ok. 30 – 45 minut i obowiązywały na nie wcześniejsze zapisy telefoniczne. 
W roku 2021 z powodów epidemiologicznych (COVID-19) oraz wprowadzonych 
obostrzeń poradnictwo prowadzone było zdalnie lub przez telefon. Przykładowe 
problemy z którymi zgłaszały się organizacje: 
 - zindywidualizowane zapisy w statutach, 
 - zmiany statutów 

 - rejestracja i zgłaszanie zmian ze szczególnym uwzględnieniem uwag KRS do 
wniosków i dokumentów 

 - prawo pracy 

 - prawo autorskie  
 - sprawy administracyjne w tym odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie 
dotacji 
 - sprawy sporne związane z prowadzeniem organizacji (ważność decyzji, ważność 
wyborów itp.) - konsultacje umów zawieranych przez organizacje 

 
Łącznie w roku 2021 przeprowadzono 47,45 h godzin porad prawnych. 
 
PORADNICTWO KSIĘGOWE 

Poradnictwo księgowe świadczone było przez księgowych z doświadczeniem  
w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych. Jest to bardzo istotne ze 
względu na to, że księgowość NGO różni się od księgowości np. firm (chodzi m.in.  
o: podział kosztów, działalność odpłatną, wydzielanie projektów, zwolnienia 
podatkowe, obowiązki OPP). Porady trwały ok. 60 minut, dotyczyły określonych 
tematów. Przykładowe problemy z którymi zgłaszały się organizacje:  
- uproszczona ewidencja przychodów i kosztów 

- przygotowanie cit8 

- przygotowanie sprawozdań w formie elektronicznej 
- przygotowanie umów cywilnoprawnych - prawidłowe księgowanie operacji 
finansowych 

- zus 

- rozliczenia z urzędem skarbowym. 
W roku 2021 głównie z powodów epidemiologicznych (COVID-19) oraz 
wprowadzonych obostrzeń poradnictwo prowadzone były głównie drogą 
elektroniczną i przez telefon. Na spotkania stacjonarne (które odbywały się  
w sporadycznych sytuacjach) obowiązywały zapisy telefoniczne. 
Łącznie w roku 2021 przeprowadzono 103 h porad księgowych 

 
POZOSTAŁE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Stworzyliśmy także możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego  
w zakresach innych niż księgowy i prawny.  
Obejmowało ono pogłębione porady na tematy takie jak np.  
- marketing, promocja, fundraising - zdobywanie środków na działalność, 
- prowadzenie sprzedażowych form działalności (działalność odpłatna pożytku 
publicznego, działalność gospodarcza), 
- zarządzania finansami całej organizacji pozarządowej w szczególności planowanie  
i realizacja budżetów rocznych, prawo autorskie, 



 
 
 
 
 

31 
 

- tworzenie strategii, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów itp.  
Ta forma poradnictwa specjalistycznego cieszyła się dużą popularnością ze względu 
na możliwość udzielenia szybko bardzo indywidualnej pomocy. W roku 2021 głównie 
z powodów epidemiologicznych (COVID-19) oraz wprowadzonych obostrzeń 
poradnictwo prowadzone było drogą elektroniczną i przez telefon. Na spotkania 
stacjonarne (które odbywały się w sporadycznych sytuacjach) obowiązywały zapisy 
telefoniczne. 
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA: 
Liczba udzielonych konsultacji: 482 

Liczba godzin porad prawnych: 47h 45’ 
Liczba godzin porad księgowych: 103h 

Liczba godzin pozostałych porad specjalistycznych: 56h 

 
 
SZKOLENIA:  

W roku 2021 organizowaliśmy szkolenia otwarte dla organizacja działających na 
rzecz mieszkańców i mieszkanek miast w tym dla tych które działają w KDSach, 
urzędników współpracujących z organizacjami, osób tworzących organizacje. 
Staraliśmy się reagować na bieżące potrzeby i zmiany dotyczące organizacji. Część 
szkoleń organizowaliśmy na prośbę samych organizacji lub urzędników. Szkolenie to 
8 godzin dydaktycznych i od 10 do 20 uczestników. W roku 2021 ze względów 
epidemiologicznych (COVID-19) i wprowadzonych obostrzeń szkolenia oraz 
seminaria prowadzone były w postaci zdalnej, przy użyciu platform do tego 
dedykowanych. 
 

Szkolenia FRSO w 2021 roku: 
- 29.03.2021 „Dostępność w organizacjach pozarządowych” 

- 25.05.2021 "ABC organizacji – wszystko co musisz wiedzieć o prowadzeniu 
organizacji” 
- 22.06.2021 „Loterie fantowe” 
-.23.06.2021 „Jak prawidłowo określić rezultaty projektu” 

-.10.08.2021 „RODO w dotacjach”  
-.14.09.2021 „Aspekty finansowe dla zarządzających organizacją pozarządową” 

-.15.10.2021 „Organizacjo - zdiagnozuj się” 

-. 6.12 2021 „Zadanie publiczne - jak przygotować finanse oferty, planować wydatki  
i przygotować sprawozdanie finansowe" 

-.29.12.2021 „Przygotowywanie ofert w ramach realizacji projektów m.st Warszawa” 
 
W roku 2021 zrealizowano również szkolenia z udziałem urzędników 
zainteresowanych tematyką z różnych dzielnic m.st. Warszawy. 
- 19.11 2021 „Rachunkowość i sprawozdawczość NGO” 

- 30.11.2021 „Usługi społeczne i rola organizacji pozarządowych w dostarczaniu ich 
mieszkańcom Warszawy” 

- 16.12.2021 „Wolontariat-aspekty prawne i formalne” 
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SEMINARIA:  

Seminaria to spotkania krótsze, mniej formalne, przeznaczone dla większej liczby 
osób. Ich uczestnikami, jak w przypadku szkoleń byli organizacje działających  
na rzecz mieszkańców 
i mieszkanek miasta, w tym dla te które działają w KDSach, urzędnicy 
współpracujących z organizacjami, osoby tworzące organizacje. Seminaria  
to spotkania od 3 do 5 godzin dydaktycznych dla 10 do 40 osób. W roku 2021  
ze względów epidemiologicznych (COVID-19) i wprowadzonych obostrzeń szkolenia 
oraz seminaria prowadzone były w postaci zdalnej, w formie webinarium. 
FRSO zrealizowała 6 seminariów: 
- 1.02.2021 „PPK-obowiązki organizacji” 
- 22.03.2021 „PPK-obowiązki organizacji” 
- 31.05.2021 „Centralny Rejestr beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki 
organizacji” 
- 22.11.2021 „Centralny Rejestr beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki 
organizacji” 
- 13.12.2021 (część 1), oraz 28.12.2021 (część 2) „Uepik dla NGO” 

- 21.12.2021 „Centralny Rejestr beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki 
organizacji” 
 
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA: 

Liczba przeprowadzonych seminariów: 6 

Liczba osób uczestniczących w seminariach: 77 osób   
Liczba przeprowadzonych szkoleń otwartych: 9 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach otwartych: 93 osoby  
Liczba przeprowadzonych szkoleń urząd/ngo: 3 

Liczba uczestników szkoleń urząd/ngo: 23 osoby  
 
 
POMOC ORGANIZACJOM W ZDALNYM PROWADZENIU DZIAŁA Ń 

 
Ponieważ w 2021 roku duża część działań realizowanych przez organizacje 
przeniosła się w przestrzeń wirtualną udostępniliśmy organizacjom narzędzia do 
pracy zdalnej (pokój wyposażony w laptop z dostępem do sieci i aplikacji typu zoom, 
teams, clickmeeting). Oferowaliśmy również pomoc techniczną przy przygotowaniu  
i przeprowadzeniu form zdalnych – zapoznanie się z obsługa programu, czy 
udokumentowaniem go. 
Osoby korzystające z przestrzeni zobowiązane były do stosowania się do 
wytycznych sanitarnych.  
Łącznie w ciągu całego roku 2021 z takiej usługi skorzystało 8 organizacji (w tym 
spotkania KDS dzielnicy Praga Północ), niektóre z nich po kilka razy w ciągu tego 
roku organizowały spotkania przy użyciu naszych narzędzi. 
 
WSKAŻNIKI DZIAŁANIA: 
- Liczba udostępnianych stanowisk komputerowych: 2 

- Liczba wydarzeń zorganizowanych w ramach wsparcia: 24 wydarzenia  
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AKADEMIA ZARZ ĄDZANIA FINANSAMI (AZF) edycja III  

Cykl szkoleniowo-doradczy. 
Akademia Zarządzania Finansami był to cykl szkoleniowy składający się trzech  
2-dniowych sesji warsztatowych. 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. 
Wzmacnialiśmy kompetencje organizacji w obszarze zarządzania finansami oraz 
przygotowania 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 przeprowadzony  
w systemie on-line (3 sesje warsztatowe ) 
Terminy sesji: I sesja 26-27 kwietnia, II sesja 24-25 maja oraz III sesja 16-17 czerwca 
2021 roku. 
Ze wsparcia Akademii Zarządzania Finansami w 2021 roku skorzystało  
10 organizacji pozarządowych działających ponad rok na rzecz Warszawy i/lub osób 
w niej mieszkających. Rekrutacja została ogłoszona 25 marca i trwała do 12 kwietnia, 
ale cała koncepcja wraz z narzędziami jak: oferta, program szczegółowy, formularz 
rekrutacyjny oraz porozumienie między uczestnikami a FRSO, zostały przygotowane 
w lutym 2021 roku. Otrzymaliśmy 60 zgłoszeń i na tej podstawie dokonaliśmy wyboru 
19 uczestników. 
Do Akademii Zarządzania Finansami w zostały wybrane następujące organizacje:  
Fundacja Urszuli Jaworskiej, Fundacja Pole Dialogu, Stowarzyszenie Pomocy 
Psychologicznej Syntonia, Klub Jagielloński, Stowarzyszenie „Z Siedzibą  
w Warszawie”, Fundacja dla Zwierząt Argos, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji 
Społecznej, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Fundacja  
„Dr Clown” oraz Fundacja Venture Cafe Warsaw. 
Na ostatniej sesji podsumowaliśmy proces edukacyjny dla całego cyklu oraz 
wypracowaliśmy 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. 
 
WSKAŹNIKI DZIAŁANIA 

Liczba organizacji uczestniczących Akademii Zarządzania Finansami: 10 organizacji  
Liczba osób wzmacniających swoje kompetencje zarządzania finansami: 17 osób  
Liczba dni szkoleniowych: 6 dni 
Liczba godzin dydaktycznych w ramach szkoleń: 48 h 

 

UDOSTĘPNIANIE SAL SZKOLENIOWYCH (POKOI SPOTKA Ń) 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 
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organizacji. Organizacje korzystały z zaplecza kuchennego oraz wyposażenia sali 
(laptop, rzutnik, flipczart itp.).  
W roku 2021 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 
 
Projekt Studio  
 

W roku 2021 realizowaliśmy również projekt z Funduszu Pomocowego dla 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 2020 (środki Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, przyznane przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji). W jego ramach zakupiliśmy sprzęt do  profesjonalnego studia do 
tworzenia wysokiej jakości cyfrowych materiałów edukacyjnych, przeszkoliliśmy 
własny personel w zakresie  montażu filmów, obsługi sprzętu oraz tworzenia filmów 
edukacyjnych, a także nagraliśmy 3 filmy edukacyjne i promujące III sektor:  
1. Przodownice warszawskie 1914-1915 - (we współpracy z Zespołem Historii 
Społecznej przy OFOP-ie) https://www.youtube.com/watch?v=iYOnhPa61JU b/  
2. Żyrafa (film dla Praska Grupa Rekonstrukcyjna) – publikacja m.in. na profilu ZOO 
Warszawskiego) https://www.youtube.com/watch?v=vI0_rkftS_0&t=26s,  
3. Most Kierbedzia, link: https://www.youtube.com/watch?v=2A0btES3d10. 
Z inspiracji studiem i przy naszej naszej konsultacji powstała także rekonstrukcja 
filmu z 1994 pod tytułem Praga 94 oraz film promocyjny dla Piaseczyńskiej Fundacji 
Ekologicznej. Na stronie FRSO oraz na jej profilu na FB promowano powstanie 
studia oraz możliwość nieodpłatnego korzystania zeń przez zainteresowane 
organizacje. Link do tej informacji: https://frso.pl/uzyczenie-studia-nagran/  
 

 
Zaangażowanie w działania partnerskie oraz inne wydarzenia  związane  
z sektorem NGO i ekonomi ą społeczn ą 
 
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 
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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 
czy OFES (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej). 
 
Przedstawicielka FRSO jest przewodniczącą DKDS (Dzielnicowa Komisja Dialogu 
Społecznego) dla dzielnicy Warszawa Praga Północ. 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ 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.), i podjętej w 2019 roku uchwały prowadzi  działalność odpłatną.  
W 2021 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. 
 
III. DZIAŁALNO ŚĆ 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) 
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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) 
p) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1) 
q) działalność związana z zatrudnieniem (78) 
r) działalność organizacji członkowskich (94) 

 
W roku  2021 świadczono usługi w zakresie: 

· pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)  
· doradztwo związane z zarządzaniem (70.2) 
 
Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność 
statutową. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy lub uzupełniający 
względem działalności statutowej. W 2021 zysk na działalności gospodarczej wyniósł 
123,51 zł. 
 

IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI  

 
W roku 2021 Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
planu  kont. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie zmiany 
przyjetych zasad rachunkowości. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany 
planu kont. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie 
reprezentacji w sprawach członkowskich. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 5/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmiany 
planu kont. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 6/2021 z dnia 25 listopada 20201 roku w sprawie 
nagród jubileuszowych. 
 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 7/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawi zmiany 
planu kont. 

 
Uchwała Zarządu Fundacji nr 8/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wkładu 
własnego do projektu Stołeczne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. 
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V. PRZYCHODY 

 
W 2021 roku uzyskano następujące przychody: 
 

Wyszczególnienie 
Przychody za rok 

obrotowy: 

 
Bieżący 2021 rok 

 

 Kwota 

 
przelew P 
gotówka G 

 

% 
w strukturze 

Przychody razem: 1 667 979,66 P               100 

z tego: 
• przychody działalności 

statutowej pożytku 
publicznego - nieodpłatnej 

w tym: 

• środki od prawnych 
darczyńców krajowych  i 
zagranicznych 

• dotacje ze źródeł · 
budżetowych, funduszy 
europejskich i podobnych 
 

o WOWES 
o SOWES 
o SCWOP 
o SCWOP 2022-2024 
o Punkt Pomocy Prawnej 
o WRES S 
o WRES W 
o Franczyza Społeczna 

 
• dotacje z bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej 
o Fimango 2021 
o Fundusz pomocowy 
o Studio 

• inne 
o działalność odpłatna 
o pozostałe przychody 
o z działalności 

gospodarczej 
o przychody finansowe  
w tym dywidendy 

 

 
1 635 239,54 

 
 
 

0,00 
 
 

1 161 026,75 
 

208 023,15 
202 683,57 
187 050,00 

2 500,00 
63 310,00 

127 635,00 
165 335,00 
203 890,03 

 
474 212,79 
404 977,23 

735,56 
68 500,00 

 
2 254,06 

18 861,19 
 

11 564,51 
60,36 
60,00 

 

P 

 

 

-- 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 
P 
 

 
98,04 

 
 
 

0,00 

 
 

69,61 
 

12,47 
12,15 
11,21 
0,15 
3,83 
7,65 
9,91 
12,22 

 
28,43 
24,28 
0,04 
4,11 

 
0,14 
1,13 

 
0,69 
0,00 
0,00 
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VI.  KOSZTY 

W roku 2021 struktura kosztów wyglądała następująco: 

 

Wyszczególnienie Kwota łączna w PLN 

 

przelew P  

gotówka G 

 

% 

w strukturze 

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  
 

1 759 400,83 
 
 
 
 

1 645 767,22 
 

2 254,06 
 

11 441,00 
 
 

99 551,85 
 

386,70 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 

P – 1 623 477,34 
G – 22 289,88 

 
P 
 

P 
 
 

P – 99 439,75 
G – 112,10 

 
P 
 
- 
 

-- 

100 
 
 
 

 
93,54 

 
0,13 

 
0,65 

 
 

5,66 
 

0,02 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
VII. POZOSTAŁE DANE - ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA I INNE DANE 
FINANSOWE 
 
A. Średni stan zatrudnienia w Fundacji w 2021 roku wynosił  11 osób 
z tego: 
- członkowie Zarządu   2 osoby 
- pracownicy merytoryczni projektów w tym trenerzy i konsultanci 7 osób 
- pracownicy administracyjno-księgowi   2 osoby 
Członkowie Zarządu Fundacji oprócz pełnienia funkcji zarządczych są jednocześnie 
pracownikami merytorycznymi Fundacji.  
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B. Wynagrodzenia pracowników etatowych (bez członków Zarządu):         548 525,59 
w tym: 
Nagrody, premie:        4 500,00 
Inne świadczenia np. urlopowe:     0,00 
 
C. Wynagrodzenia członków Zarządu (w tym za pracę merytoryczną): 198 440,03 
w tym: 
Nagrody, premie:        1 000,00 
Inne świadczenia np. urlopowe:     0,00 
 
Przeciętne wynagrodzenie członków Zarządu (w tym za pracę merytoryczną): 
                  8 268,33 
Razem wynagrodzenia osobowe (na podstawie umowy o pracę):  746 965,62 
 
D. umowy zlecenia i umowy o dzieło:    142 967,70 
 
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA:    889 933,32 
 
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pracę na rzecz Fundacji. 
 
 
E. Pożyczki  
W 2021 roku Fundacja nie prowadziła funduszu pożyczkowego oraz nie udzielała 
pożyczek. 
 
F. Dane o rachunkach bankowych  
Środki pieniężne (stany kont na 31 grudnia 2021 roku) były lokowane w: 

Bank mBank Oddział Warszawa 

            - konto złotówkowe dla programu SOWES       23 850,53 
            - konto złotówkowe dla funduszu pomocowego PAWF         477,94 
                BNP Paribas Bank Polska 
              - konto złotówkowe Fimango 2021      77 644,75 

GET IN 

              - konto złotówkowe (oszczędnościowe)           685,49 

PEKAO S.A. 
   - konto złotówkowe Główne                               48 345,69 
   - konto złotówkowe dla programu WOWES              197 027,95 

 
Fundacja dysponowała w 31.12.2021 gotówką w kwocie                                7 250,66   
 
G. 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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H. Nieruchomo ści  
Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości. Nie planuje takiego zakupu  
w najbliższej przyszłości. 
 
I. Środki trwałe  
Fundacja w roku 2021 nie zakupiła środków trwałych. 
 
J. Aktywa i pasywa  
Wartość aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę    403 319,51 
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę                249 931,45 
w tym: 
Przychody międzyokresowe (środki otrzymane na realizację zadań w roku 2022)
                   245 717,07 
VIII. Zlecenia od podmiotów pa ństwowych i samorz ądowych  
W roku 2021 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. Osobom 
fizycznym wystawiane są PIT-11.  
Zobowiązania Fundacji wobec Skarbu Państwa były regulowane w terminach 
ustawowych. 
W przypadku wystąpienia opóźnień naliczano stosowne odsetki. 
Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2021 wynosiły: 
 
· składki ZUS:                          492,46 
· podatek dochodowy od osób prawnych:                                           185,00 
·  PPK                   15,22 
· podatek od towarów i usług VAT:                           0,00 
Razem zobowi ązania na rzecz bud żetu:                                      692,68  
 
X . Informacja, czy fundacja jest instytucj ą obowi ązaną w rozumieniu ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pi eniędzy 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 przyj ęciu lub dokonaniu przez fundacj ę płatno ści w gotówce  
o warto ści równej lub przekraczaj ącej równowarto ść 10 000 euro. 
Fundacja nie przyjmowała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro. 
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XII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH  

 
W okresie 10.05.2021-06.07 2021 roku kontroler NIK (Najwyższej Izby Kontroli) 
przeprowadził kontrolę  P//21/046 na miejscu w trakcie trwania projektu „Wsparcie 
udzielane przez Ośrodki Wparcia Ekonomii Społecznej podmiotom ekonomii 
społecznej i solidarnej” Wynik kontroli był pozytywny i potwierdził prawidłowość 
przeprowadzanych operacji. 
 

W dniu 03.09.2021 kontrolerzy MJWPU (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych) przeprowadzili kontrolę dotyczącą trwałości projektu „Ośrodek 
Wsparcia ekonomii społecznej w subregionie siedleckim”.  Wynik kontroli był 
pozytywny i potwierdził prawidłowość przeprowadzanych operacji. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 było weryfikowane przez Biuro Audytorsko 
Księgowe Alicja Małek. Raport z badania był pozytywny a sprawozdanie finansowe 
zostało ocenione, iż przedstawia w rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej na dzień 31.12.2021 r. a wynik finansowego za rok obrotowy jest 
właściwy. Sprawozdania było zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundację 
przepisami prawa oraz statutem i zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy  
o rachunkowości. 
 
 
 
     Prezes Fundacji  Wiceprezes Fundacji 
 
Beata Juraszek-Kopacz                                              Katarzyna Adamska-Dutkiewicz 
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