SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH
za 2012 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH
W PODZIALE NA BLOKI.
1. PROJEKTY

KRAJOWE

WSPÓŁFINANSOWANE

ZE

ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
1. Lider projektu innowacyjnego „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne
narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” (opracowanie i
wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji
samorządowej województwa lubelskiego i podkarpackiego), realizowanego w ramach
Priorytetu V POKL. Partner projektu: Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato
S.r.l. (Włochy)
2. Lider projektu innowacyjnego „Świat dobrej przyszłości”(opracowanie oraz wdrożenie
nowatorskiej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji socjalnej i
przeciwdziałaniu

wykluczeniu

społecznemu

wychowanków

domów

dziecka),

realizowanego w ramach Priorytetu VII POKL. Partner projektu: Imaginazione e Lavaro
soc. coop (Włochy).
3. Lider projektu innowacyjnego „Semafor Nowych Możliwości” (wypracowanie i wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań w zakresie wydłużenia aktywności zawodowej osób po 45 roku
życia), realizowanego w ramach Priorytetu VI POKL. Partnerzy projektu: Powiatowy
Urząd Pracy w Chełmie, Imaginazione e Lavaro soc. coop (Włochy).
4. Lider projektu innowacyjnego „Przyjazny świat” (opracowanie i zastosowanie innowacyjnej metody wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, opartej na zindywidualizowanym
podejściu i ścisłej współpracy na linii osoba-opiekun-lekarz-rodzina), realizowanego w
ramach Priorytetu VII POKL. Partner projektu: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
5. Lider projektu innowacyjnego „Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody
działania pośredników pracy” (wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej metod pracy
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pośredników pracy), realizowanego w ramach Priorytetu VI POKL. Partner projektu:
Ideopolis Sp. z o.o.
6. Lider

projektu

innowacyjnego

„Nowoczesne

zarządzanie

outsourcingiem

usług

społecznych” (wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w
samorządach województwa lubelskiego i podkarpackiego), realizowanego w ramach
Priorytetu V POKL. Partner projektu: Starostwo Powiatowe w Leżajsku.
7. Lider projektu „Akademia Policyjna Lubelszczyzny” (szkolenia specjalistyczne dla
pracowników Lubelskiego Garnizonu Policji), realizowanego w ramach Priorytetu VIII
POKL.
8. Lider projektu „Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu” (projekt szkoleniowo –
doradczo – wdrożeniowy /w tym m.in. ISO, CAF/ skierowany do 5 urzędów administracji
samorządowej w województwie podkarpackim), realizowanego w ramach Priorytetu V
POKL.
9. Lider projektu "W drodze do lepszego jutra – II edycja" (aktywizacja zawodowa i
społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi), realizowanego w ramach Priorytetu VII
POKL. Partner projektu: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.
10.

Partner projektu innowacyjnego „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model

trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” (wypracowanie i wdrożenie modelu
wsparcia osób 50+ przy współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia,
integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami), realizowanego w ramach Priorytetu I
POKL. Lider projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
11.

Partner projektu „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr

NGO” (studia podyplomowe, wizyty studyjne i coaching organizacyjny dla przedstawicieli
organizacji

pozarządowych oraz

opracowanie standardu zarządzania w NGO),

realizowanego w ramach Priorytetu V POKL. Lider projektu: Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
12.

Partner projektu "Samodzielne i profesjonalne kadry medyczne XXI wieku" (szkolenia

specjalistyczne, warsztaty i doradztwo dla pielęgniarek i położnych), realizowanego w
ramach Priorytetu VIII POKL. Lider projektu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w
Lublinie.
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2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
1. Lider projektu „Aktywna gromada” (wdrożenie systemu konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w trzech samorządach obwodu donieckiego).
Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji finansowanego ze środków
polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 oraz Programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności Study Tours to Poland.
2. Partner projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Ukrainie” finansowanego
ze środków MSZ RP w ramach programu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej.
Lider projektu: Fundacja Kultura Enter.
3. Realizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli ukraińskich samorządów w ramach
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland:


Organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z obwodu donieckiego
(Ukraina) nt. strategii rozwoju regionu



Organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z obwodu ługańskiego
(Ukraina) nt. strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa



Organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z obwodu donieckiego
(Ukraina) nt. polskiej reformy samorządowej oraz funkcjonowanie jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce.



Organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z obwodu ługańskiego
(Ukraina) nt. transportu publicznego

4. Współpraca przy organizacji wizyty studyjnych studentów z Rosji, Ukrainy i Białorusi:


Współpraca przy realizacji wizyt studyjnych dla studentów z Rosji, Ukrainy i
Białorusi, zorganizowanej przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Study
Tours to Poland.



Współpraca przy realizacji wizyt studyjnych dla młodzieży z Białorusi,
zorganizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach projektu
„Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich – Liderzy Społeczni”,
finansowanego ze środków MSZ RP.

5. Współpraca przy organizacji wizyty studyjnych dla przedstawicieli samorządów lokalnych
i organizacji pozarządowych z krajów Partnerstwa Wschodniego:


Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Mołdawii w ramach projektu “Zwiększenie profesjonalizmu
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Trzeciego Sektora w Mołdawii” realizowanego przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, współfinansowanego przez National
Endowment for Democracy.


Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Krymu (Ukraina) zorganizowanej przez Fundację Kultury
Chrześcijańskiej “Artos”.

6. Współpraca przedstawicieli Fundacji przy realizacji projektu Grupy Lokalnych Inicjatyw
w zachodnich rejonach Azerbejdżanu (Samuch i Kazach)” realizowanym przez Fundację
Edukacja dla Demokracji i współfinansowanym w ramach programu polskiej współpracy
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną z krajów Azji
Centralnej:


Współpraca przy realizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli administracji
państwowej i organizacji pozarządowej z Kirgistanu w ramach projektu
“Razem dla partycypacji społecznej! Dialog społeczny w mieście Osz”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, współfinansowanego ze środków programu Wsparcie Demokracji
finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.



Współpraca przy realizacji wizyty do Polski dyrektora generalnego Association
of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan zorganizowanej przez
Fundację Solidarności Międzynarodowej.

8. Współpraca z powiatem Soest z Nadrenii-Westfalii (Niemcy) – organizacja wizyty
studyjnej do Polski samorządowców z powiatu Soest
9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Organów Samorządu Terytorialnego Obwodu Donieckiego (Ukraina) – organizacja kilku wizyt do Polski Dyrektora Stowarzyszenia. W 2013 r.
planowane jest podpisanie porozumienia o współpracy
10.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego z Łucka (Ukraina) -

organizacja kilku wizyt do Polski kierownictwa Stowarzyszenia oraz rewizyty w Łucku
przedstawicieli Fundacji.
11.

Przeprowadzenie wykładu i panelu dyskusyjnego dla przedstawicieli rządu Tunezji, w

tym Ministra Rozwoju Regionalnego nt. budowania modelu zarządzania partycypacyjnego
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oraz włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Wykład został
zorganizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej
12.

Współpraca przy realizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie.

Kongres został zorganizowany przez Samorząd Miasta Lublin we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego i Regionalnym Biurem Programów Zjednoczonych ds.
Rozwoju — UNDP Polska. W Kongresie uczestniczyło ok. 300 osób - przedstawiciele
m.in. sektora jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji
kultury czy też szkół wyższych – z Polski i krajów Europy Wschodniej. Radzie Programowej Kongresu przewodniczył Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
13.

Udział w powstaniu Centrum Kompetencji Wschodnich w Lublinie, think-tanku

powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego i
Dyrektora biura UNDP w Polsce. Radzie Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich
przewodniczy Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

3. PROJEKTY

KRAJOWE

WSPÓŁFINANSOWANE

ZE

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH
1. Lider projektu „Z ekonomią na ty – zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez
pracowników administracji publicznej – II edycja” (szkolenia z zakresu procesów
ekonomicznych dla pracowników administracji publicznej), finansowanego ze środków
Narodowego Banku Polskiego.
2. Lider projektu „Lubelski system partycypacji społecznej” (opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji społecznej), finansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

4. SZKOLENIA, DORADZTWO, EDUKACJA (DZIAŁANIA REALIZOWANE
SAMODZIELNIE I W PARTNERSTWIE Z INSTYTUTEM DORADZTWA
INNOWACYJNEGO)
1. „Kurs przygotowujący do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby
cywilnej ubiegających się o mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej” – nabór otwarty
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2. Kurs „Języka angielskiego” przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TELC
na poziomie B-2 dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie
na Urzędnika Służby Cywilnej – nabór otwarty
3. Kurs „Języka rosyjskiego” przygotowujący do międzynarodowego egzaminu TELC
na poziomie B-2 dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie
na Urzędnika Służby Cywilnej – nabór otwarty
4. Warsztaty psychologiczne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o
mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej – nabór otwarty
5. Kurs „Akademia Coachingu” – nabór otwarty
6. Kurs „Fundraising” – nabór otwarty
7. Warsztaty szkoleniowo doradcze "Optymalizacja procesu zarządzania strategicznego w
urzędzie” dla Urzędu Miasta Świdnik.
8. Szkolenia i konsultacje w zakresie „Wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z
normą PN-EN ISO 9001:2009” dla Samodzielnego Publicznego Akademickiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
9. Szkolenia i konsultacje w zakresie „Wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z
normą PN-EN ISO 9001:2009” dla Centrum Szkoleń i Innowacji.
10.

Szkolenia i konsultacje w zakresie „Wdrażania systemu zarządzania jakością

zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009” dla Ultra-Med Sp. z o.o.
11.

Szkolenie

„Doskonalenie

wewnętrznych

auditów

jakości”

dla

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
12.

Szkolenie „Profilaktyka wypalenia zawodowego” dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego.
13.

Szkolenie „Doskonalenie wewnętrznych auditów jakości” dla Starostwa Powiatowego

w Leżajsku.
14.

Szkolenie „Przygotowania do auditu nadzorującego dot. zgodności systemu

zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009” dla Nordis Polska Sp. z o.o.
15.

„Szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z

normą PN-EN ISO 9001:2009” dla SPZOZ w Parczewie.
16.

Szkolenie „Ocena systemu budżetowego dot. zarządzania kosztami i sytuacji

finansowej” dla SPZOZ w Lubartowie.
17.

Szkolenie „Zasady konsultacji społecznych” dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego.
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18.

Szkolenie „Monitorowanie jakości usług publicznych” dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego.
19.

Konferencja „Wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w

administracji samorządowej” zorganizowania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego.
20.

Warsztaty „Strategia rozwoju samorządu” dla Kolegium Europy Wschodniej im.

Jana Nowaka Jeziorańskiego.
21.

Warsztaty „Zarządzanie projektami, proces inwestycyjny jako projekt” dla Urzędu

Miasta Świdnik.
22.

Szkolenie „Zarządzanie z elementami komunikacji” dla Urzędu Regulacji

Eneregetyki –Wschodniego Oddziału Terenowego.
23.

Warsztaty „Droga całkowitego wyeliminowania błędów drogą całkowitego sukcesu”

dla Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
24.

Szkolenie „Zarządzanie finansami w spółce” dla Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej w Świdniku, Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek sp. z o.o., Lokum TBS,
Urzędu Miasta Świdnik, Remondis Polska.
25.

Konsultacje z zakresu zarządzania finansami dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

w Świdniku, Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek sp. z o.o. i Remondis Polska.
26.

Kurs „Akademia Umiejętności Trenerskich” dla Międzynarodowe Stowarzyszenie

Animatorów i Koordynatorów "Helio".
27.

Prowadzenie „Klubu Coacha” – warsztaty i spotkania dot. wzajemnej wymiany

doświadczeń dla coachów.
28.

Prowadzenie i moderowanie dyskusji w ramach konferencji „Dlaczego warto płacić

składki i podatki” zorganizowanej przez lubelski oddział Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
29.

Wykład „Nie zostawiajmy mieszkańców z boku — kilka praktycznych refleksji na

temat zarządzania partycypacyjnego” w ramach konferencji “Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań” zorganizowanej przez Uniwersytet Marii – Curie
Skłodowskiej w Lublinie.
30.

Przeprowadzenie warsztatów „Planowanie strategiczne” dla Związku Ukraińców w

Polsce.
31.

Współpraca przy realizacji „I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin”

— Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich przewodniczył komisji prowadzącej Kongres,
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przedstawiciel Fundacji pełnił funkcję komisji skrutacyjnej w ramach wyborów do Rady
Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

5. INFORMACJE DODATKOWE
1. Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2. Stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 (utrzymanie certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001 i certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji ISO 27001).
3. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji “Szlachetna Paczka” realizowanego przez
Stowarzyszenie „Wiosna”.
4. Współpraca przy tworzeniu Strategii Rozwoju Lublina „Lublin 2020”.
5. Członkostwo w Grupie Zagranica – stowarzyszeniu polskich organizacji pozarządowych
działających za granicą.
6. Członkostwo w Lubelskim Partnerstwie Publiczno — Społecznym.
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