SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH
za 2014 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 „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.
4. Lider projektu innowacyjnego „Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody
działania pośredników pracy” (wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej metod pracy
pośredników pracy), realizowanego w ramach Priorytetu VI POKL. Partner projektu:
Ideopolis Sp. z o.o.
5. Lider

projektu

innowacyjnego

„Nowoczesne

zarządzanie

outsourcingiem

usług

społecznych” (wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu
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w samorządach województwa lubelskiego i podkarpackiego), realizowanego w ramach
Priorytetu V POKL. Partner projektu: Starostwo Powiatowe w Leżajsku.
6. Lider projektu „Młody wykwalifikowany” (szkolenia i staże dla osób bezrobotnych
w wieku 15-30 lat) realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich.
7. Lider projektu „Rynek pracy dla grup de faworyzowanych” (szkolenia i staże dla osób
pozostających bez zatrudnienia powyżej 50 roku życia) realizowanego w ramach
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Partner projektu: Powiatowy Urząd
Pracy w Lublinie.
8. Lider projektu „Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych”
(szkolenia i staże dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia
w wieku 18-34 lata) realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej. Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
9. Lider projektu „Nowoczesne standardy drogą do efektywnej współpracy administracji
i organizacji pozarządowych” (wypracowanie i wdrożenie standardów dotyczących
różnych form współpracy JST i NGO) realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre
rządzenie. Partner projektu: Starostwo Powiatowe w Leżajsku.
10.

Lider projektu „Młodzi mają szansę” (szkolenia i staże dla pozostających bez

zatrudnienia absolwentów szkół wyższych) realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich. Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
11.

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.
12.

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.
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2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
1. Lider projektu „Młodzieżowa strategia rozwoju obwodów wschodniej Ukrainy”. Projekt
dotyczył kreowania postaw obywatelskich oraz wypracowania młodzieżowych strategii
rozwoju. Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014
2. Lider projektu „Polskie doświadczenia zmian systemowych. Praktyczne implikacje na
Ukrainie”. Istotą projektu było wypracowanie rozwiązań systemowych w trzech
obszarach: samorządowym, gospodarczym i obywatelskim. Projekt realizowany w ramach
Programu Wsparcie Demokracji 2014.
3. Lider projekt „Rozwój organizacji pozarządowych w Tadżykistanie i sprawna
administracja lokalna drogami do społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt dotyczył
wzmocnienia organizacyjnego i merytorycznego tadżyckich organizacji pozarządowych.
Projekt realizowany w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2014
4. Lider projektu „Aktywni mieszkańcy, skuteczni właściciele”. Projekt dotyczył opracowania
kalkulatorów ekonomicznych dla wspólnot mieszkaniowych. Projekt realizowany
w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2014.
5. Lider projektu „Centrum rozwoju kompetencji młodzieży w Edinet”. Projekt dotyczył
wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w północnej Mołdawii. Projekt
dofinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
Programu RITA.
6. Współorganizacja III Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. W Kongresie
uczestniczyło około tysiąca osób — przedstawiciele samorządów, administracji rządowej
i organizacji pozarządowych, uczelni wyższych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Gruzji,
Armenii, Azerbejdżanu, Rosji oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji
Centralnej. Przedstawiciele FIM prowadzili panele dyskusyjne.
7. Uczestnictwo w pracach 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.
8. Realizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych
oraz uczelni wyższych z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej w ramach
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland
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KRAJOWE

3. PROJEKTY

WSPÓŁFINANSOWANE

ZE

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH
1.

Lider projektu „Senior partycypuje” (zwiększenie poziomu partycypacji osób starszych
poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów
partycypacyjnych), realizowanego w ramach rządowego programu Aktywizacji
Społecznej Osób Starszych.

2.

Lider projektu „Lubelski system partycypacji społecznej” (opracowanie i wdrożenie
lubelskiego systemu partycypacji społecznej przyczyniającego się do wzrostu udziału
mieszkańców Lublina we współzarządzaniu miastem), realizowanego w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. Partner projektu: Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l.
(Włochy).

4. SZKOLENIA,

DORADZTWO,

EDUKACJA

(DZIAŁANIA

REALIZOWANE

SAMODZIELNIE I W PARTNERSTWIE Z INSTYTUTEM DORADZTWA
INNOWACYJNEGO)
1. „Szanse i zagrożenia współpracy JST z NGO w obszarze wspierania rozwoju
gospodarczego, na przykładzie realizowania współpracy B2B oraz promocji
gospodarczej na rynkach zagranicznych” dla Stowarzyszenia centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
2. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat” dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Hrubieszowie
3. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Hrubieszowie
4. Kurs menadżerski „Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi” dla Gminy Lublin
5. Kurs „Urzędnik Służby Cywilnej” – VIII edycja – nabór otwarty.
6. Realizacja zadania publicznego pn. „Promocja gospodarcza Miasta Konina –
testowanie kontraktacji usług” dla Urzędu Miasta Konin.
7. Stworzenie
rozpoznawanie

kompleksowego
predyspozycji,

narzędzia

diagnostycznego

zainteresowań

wspomagającego

zawodowych,

uzdolnień

przedsiębiorczych i budującego kompetencje uczniów/uczennic i rodziców do
poruszania się po rynku pracy oraz pozwalającego na monitorowanie przebiegu ich
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rozwoju w trakcie nauki w szkole” dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
8. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie.
9. „Rola kadry kierowniczej w kontroli zarządczej na tle wyników kontroli RIO i NIK”
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
10. Wykonanie broszur informacyjnych o sytuacji finansowo-gospodarczej i o usługach
świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim dla firmy F5
Konsulting Sp. z o.o.
11. Szkolenia i konsultacje w zakresie wdrażania standardu systemu zarządzania
partycypacyjnego dla Gminy Miejskiej Świdnik.

5. INFORMACJE DODATKOWE
1. Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2. Stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (utrzymanie
certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001).
3. Członkostwo w Grupie Zagranica – stowarzyszeniu polskich organizacji pozarządowych
działających za granicą.
4. Członkostwo w Lubelskim Partnerstwie Publiczno — Społecznym.
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