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I.

Część ogólna.

1. Podstawowe dane
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Nazwa Wnioskodawcy w języku angielskim
Foundation for social economic development
2. Adres strony: fres.org.pl
3. Numer telefonu Wnioskodawcy 74 647 88 90
4. Forma prawna
5. Nazwa Rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy - Numer KRS 0000303440
6. Numer NIP: 8862894382
7. Data pierwszej rejestracji: 2008-04-09
8. Adres: u. Beethovena 1-2 pok.26, 58-300, Wałbrzych, województwo dolnośląskie
9. Członkowie Zarządu Fundacji (imiona i nazwiska według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym):
1) Zenon Matuszko – Prezes Zarządu
2) Anna Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu
3) Izabela Daniel – Członek Zarządu
10. Rada Fundacji:
1) Barbara Hermak – Przewodnicząca Rady
2) Profesor Alicja Szerląg – Członek Rady
3) Anna Jędryczka Hamera – Członek Rady
11. Misja i główne cele statutowe fundacji.
Misją fundacji jest budowanie potencjału Człowieka na rzecz jego niezależności społecznej i
ekonomicznej.
Cele:
1. Inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej;
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
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11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
15. Promocja i organizacja wolontariatu;
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3
Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, w szczególności w zakresie
wymienionym w p. 1-31
II. Realizacja celów statutowych w 2021 roku wdrożone w ramach projektów.
1. Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wyodrębnioną strukturą
funkcjonującą w ramach aktywności dwóch organizacji pozarządowych Fundacji Rozwoju
Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha.
Ośrodek posiada akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W 2021 roku zgodnie ze standardami Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek podejmował
działania na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w subregionie wałbrzyskim (powiaty; Wałbrzyski, miast
Wałbrzych, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki).

Odbiorcy usług:
a) osoby fizyczne w szczególności doświadczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
w tym między innymi z powodów: bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień oraz
innych identyfikowanych w ustawach o pomocy społecznej lub zatrudnieniu socjalnym.
b) Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne
c) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
d) Przedstawiciele biznesu.
Zakres usług świadczonych przez Ośrodek:
a. doradztwo (w tym między innymi: doradztwo prawne, osobowe, marketingowe,
księgowe, specjalistyczne , z zakresu PZP dostosowane do konkretnych potrzeb),
b. animowanie aktywności środowisk lokalnych na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej,
c. szkolenia i warsztaty z zakresu dostosowanego do aktualnych potrzeb, w tym min. z
zakresu tworzenia i zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej,
d. kursy zawodowe budujące kompetencje niezbędne do aktywności w
Przedsiębiorstwach Społecznych,
e. dotacje na utworzenie stanowisk pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych
(jednostkowa wysokość dotacji 21 020 zł),
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f.

dotacje na utworzenie stanowisk pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej (pod
warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne - jednostkowa wysokość
dotacji 21 020 zł),
g. wsparcie pomostowe przez okres maksymalnie pierwszych 12 miesięcy działalności
(wsparcie merytoryczne i finansowe – maksymalna wysokość dostępnego wsparcia
finansowego – 2100 zł na osobę)
h. reintegracja społeczna i zawodowa
Wybrane efekty aktywności Ośrodka w 2021 roku:
1) Utworzenie 10 grup inicjatywnych na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej.
Grupy budują kompetencje z zakresu aktywności w obszarze Ekonomii Społecznej oraz inicjują
tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej.
2) Rozwój 17 lokalnych środowisk kreujących współpracę: lokalnych liderów, Jednostek
Samorządu Terytorialnego, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw.
3)

Rozwój 5 podmiotów ekonomii społecznej.

4) Wsparcie utrzymania 45 stanowisk pracy w 11 przedsiębiorstwach społecznych. Wypłacono
wsparcie pomostowe w wysokości 365746,87 zł
5) Rozwój stosowania społecznie odpowiedzialnych zakupów w Jednostkach Samorządu
Terytorialnego, w tym poprzez zastosowanie klauzul społecznych w jednostkach organizacyjnych
miasta Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Usług Komunalnych.
6) Co najmniej 10 przedsiębiorców rozpoczęło lub rozwinęło współpracę z Podmiotami Ekonomii
Społecznej.
7) Podmiot przeprowadził szereg spotkań informacyjno – edukacyjnych promujących lub
inicjujących rozwój Ekonomii Społecznej na szczeblu osiedli, gmin i powiatów, min. w ramach
lokalnego partnerstwa Epicentrum.
8) Ośrodek inicjował i rozwijał sieci współpracy na rzecz rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej,
w tym min.:
a) współpracę projektową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Zielony Zakątek, Przedsiębiorstwem
Społecznym 7 Niebo Spółka non – profit, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Wałbrzycha
i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
b) współpracę produktową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Nasze Wsparcie, a Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
c) współpracę produktową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Zielony Zakątek, a Miejskim Zakładem
Usług Komunalnych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
d) współpracę produktową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Zielony Zakątek, a Zarządem Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta,
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e) współpracę produktową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Zielony Zakątek, a Miejskim Zarządem
Budownictwa,
f) współpracę marketingową pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Arte, Przedsiębiorstwem
Społecznym 7Niebo.
9) W działaniach realizowanych przez Ośrodek wspartych zostało 560 osób zagrożonych lub
doświadczonych wykluczeniem społecznym.
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej funkcjonował w ramach:
a) Projektu Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim.
Całkowita wartość projektu: 9 391 618,48 zł (środki własne oraz unijne – Regionalny Program
Operacyjny dla województwa dolnośląskiego). Okres realizacji: 2019-06-01 do: 2022-05-31
2. Projekt "Motyle z Dolnego Śląska - będzie nas więcej"
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
a)

b)

Projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Arte z Bielawy.
Źródło finansowania - Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1.1 Aktywna Integracja ,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Okres realizacji 2019.09.02 do 2021.06.30
Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a
następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób bezdomnych lub dotkniętych
wykluczeniem z dostępu do mieszkań z województwa dolnośląskiego.
Wartość projektu: 1 676 430,00 zł.
Projekt realizowany we współpracy z Instytucjami Pomocy Społecznej z terenu województwa
dolnośląskiego.
Wybrane rezultaty projektu uzyskane w 2021 roku:
10 osób bezdomnych objętych zostało: doradztwem prawnym i psychologicznym, szkoleniami,
kursami zawodowymi, stażami zawodowymi (średni okres trwania staży to 6 miesięcy),
coachingiem oraz animacją. Ponadto w ramach projektu prowadzono blog prezentujący
doświadczenia i wyzwania uczestników i uczestniczek z projektu.
10 osób podjęło staż zawodowy, z których to 8 podjęło w 2021 roku zatrudnienie.

3. Projekt "Nie emigruję - tu pracuję"
1) Projekt partnerski realizowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Gminę Wałbrzych- Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
2) Czas trwania: od 1 maja 2019 r. do 30 września 2021 r.
3) Całkowita wartość projektu: 2 410 860,55 zł
4) Źródło finansowania:
Projekt „Nie emigruję- tu pracuję” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
2014
–
2020
(Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).
5) Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a
następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób (70K,52M)
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego,
świdnickiego oraz miasta Wałbrzych w okresie 01.05.2019 r- 30.09.2021 r.
6) Odbiorcy:
Projekt przewiduje objęcie wsparciem 122 osób (70 K, 52 M) powyżej 15 roku życia z powiatu
wałbrzyskiego, świdnickiego i Miasta Wałbrzych, z grupy zagrożonej ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne, osoby zamieszkujące
tereny objęte programem rewitalizacji, doświadczające wielokrotnego wykluczenia.
7) Tematyka/zakres wsparcia:
a) Indywidualne ścieżki reintegracji -diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń
zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
b) Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym -coaching i animacja.
c) Warsztaty kompetencji społecznych- zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości
i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną
aktywnością społeczną.
d) Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) aktywne wsparcie rozwoju
kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych
i rodzinnych kryzysów.
e) Szkoła Aktywnego Mieszkańca Obszaru Rewitalizowanego- rozwój kompetencji
i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. dot.
funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności.
f) Centrum wolontariatu - aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie
kompetencji aktywności w społecznościach lokalnych.
g) Kursy i szkolenia zawodowenabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych
niezbędnych na rynku pracy.
h) Staże - wzrost zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
i) Trening kompetencji społecznych „Aktywni Bezdomni”- rozwój kompetencji
i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
wzrost motywacji do budowania pozytywnego wizerunku siebie jako przyszłego pracownika.
8) Wybrane rezultaty, za które bezpośrednio odpowiadała Fundacja w 2021 r.:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie -39
b) liczba osób objętych stażami – 15, w tym 8 w ramach staży organizowanych przez Fundację
Rozwoju Ekonomii Społecznej
c) liczba osób uczestniczących w kursach zawodowych – 10 osób,
d) 4 osoby podjęły zatrudnienie
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4. Projekt Świdnickie Jaskółki
1) Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Świdnica.
2) Źródło finansowania - Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2.1 Aktywna Integracja ,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
3) Okres realizacji 2019.04.01 do 2022.03.31
4) Projekt „Jaskółki ze Świdnicy” odpowiada na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których
należą duża skala niewystarczającej samodzielności osób w procesie integracji społeczno zawodowej, skutkującej nie wystarczającym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania,
w tym utrzymania mieszkania. Problem dotyczy wszczególności osób, objętych priorytetowo
w projekcie:
a)bezdomnych,
b)niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c)niepełnosprawnością sprzężoną,
d)z niepełnosprawnością intelektualną,
e)z zaburzeniami psychicznymi,
f)opuszczających pieczę zastępczą,
g)niesamodzielnych
5) Wartość projektu: 2 980 844,62 zł
6) W 2020 roku wsparciem objęto 34 osób.
7) Zakres wsparcia objął:
a) Zamieszkanie w mieszkania wspomaganych, w tym wspieranych dla osób niesamodzielnych
oraz treningowych. Mieszkania zostały wyposażone przez FRES w meble oraz podstawowe zasoby
do samodzielnego funkcjonowania.
b) Wsparcie opiekunów mieszkań oraz asystentów osób niesamodzielnych lub
niepełnosprawnych
c) Treningi kompetencji społecznych.
d) Zajęcia w ramach prowadzonego klubu wolontariusza.

Realizacja celów statutowych w 2021 roku – aktywność pozaprojektowa.
1. Uczestnictwo we wdrażaniu Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego.
Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy (PFP) powstał z inicjatywy dolnośląskich organizacji
pozarządowych, które w możliwości udzielania wsparcia finansowego oraz informacji z zakresu
zarządzania finansami, upatrywały szansę dla rozwoju i zapewnienia trwałości podmiotów
ekonomii społecznej. PFP prowadzony jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności
Lokalnej.
Fundusz udziela pożyczek
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a)
typu STANDARD, które pomóc mają zabezpieczyć płynność finansową podmiotu
ekonomii społecznej, związaną z realizacją projektu, na który podpisano ze sponsorami
stosowne umowy.
b)
typu START GO, by umożliwić podmiotom podjęcie działalności zarobkowej (odpłatnej,
gospodarczej) lub rozwój prowadzonej już przez nie działalności, np. przez wprowadzenie
nowych produktów, zwiększenie zatrudnienia.

2. Uczestnictwo w aktywności Partnerstwa Epicentrum.
Partnerstwo jest porozumieniem kilkunastu instytucji i organizacji pozarządowych działających
na rzecz śródmieścia Wałbrzycha, które w 2011 roku podpisały umowę o współpracy. Działania
Partnerstwa skupiają się wokół rewitalizacji przestrzennej i społecznej mieszkańców. Głównym
działaniem są przedsięwzięcia pod nazwą „kolorowe podwórka” mające na celu integrację i
promocję działań sąsiedzkich. W ramach wydarzenia promuje się sąsiedzką kooperatywę i
odpowiedzialność za najbliższe otoczenie.
W 2019 roku zrealizowano min. kolejną edycję Kolorowych Podwórek, uczestniczono w Akcji
Sprzątanie Świata, przygotowano i wydano pod opieką FRES Kalendarze Promujące aktywnych
mieszkańców oraz zorganizowano wigilię mieszkańców.
Partnerstwo tworzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Muzeum w Wałbrzychu, Biblioteka pod
Atlantami, Miejski Zarząd Budynków, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Rada Wspólnoty Samorządowej i Placówka Wsparcia Dziennego.

3. Uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i krajowych wydarzeniach i strukturach kreujących
lub wpływających na rozwój lokalny, regionalny i krajowy:
1) Praca w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Wałbrzychu,
Rada buduje systemową współpracę organizacji pozarządowych i miasta Wałbrzych. W 20019 roku
min. zorganizowała kolejny Piknik Organizacji Pozarządowych, kampanię promującą 1% podatku
dla wałbrzyskich Organizacji Pożytku Publicznego, wydarzenie pod hasłem Śledzik Pozarządowy,
wypracowała kolejny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,
konsultowała szereg aktów prawa lokalnego.
2) Praca w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Wałbrzychu, Rada opiniuje i kreuje lokalną politykę
rynku pracy.
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3) Praca w Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz w działaniach sieciujących
Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska.
Komitet pod przewodnictwem Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej koordynuje rozwój
Ekonomii Społecznej na obszarze całego województwa.
4) Praca w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Komitet pod przewodnictwem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje rozwój
Ekonomii Społecznej na obszarze kraju. W 2018 roku wypracował min. założenia do projektu
Ustawy o Ekonomii Społecznej i solidarnej. Przedstawiciel FRES ponadto uczestniczył w
pracach zespołu ds. edukacji.
5) Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej.
Forum Integruje sektor Pomocy Społecznej na szczeblu regionu. W pracach Forum uczestniczy
ponad 20 instytucji (Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
Organizacje Pozarządowe, Domy Pomocy Społecznej).
6) Współpraca z MOPS Wałbrzych na rzecz rozwoju wparcia dla mieszkańców Wałbrzycha.
Współpraca obejmowała budowanie kompetencji kadr Ośrodka z zakresu prowadzenia działań
animacyjnych oraz z obszaru Ekonomii Społecznej.
IV. Zespół Fundacji w 2021 roku
Zenon Matuszko - Przygodę z NGO rozpoczął w 1997 roku inicjując powstanie Stowarzyszenia
Juwenalis w Nowej Rudzie, współtworzył Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
(RCWIP), od 2009 r. Prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Magister historii, absolwent
podyplomowych studiów: Zarządzanie Gospodarką Społeczną, Superwizja w animacji i współpracy
środowiskowej, Zarządzanie Procesami rewitalizacji. Certyfikowany trener Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych, członek Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W
bieżącej pracy konsultant, trener i animator.
Izabela Daniel - pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od 2011 r., w zarządzie od 2017 r.
Magister Zarządzania i Marketingu, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Gospodarcze i
Handlowe. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kadrami i płacami. Ukończony kurs doradcy
biznesowego. W Fundacji działa jako doradczyni i trenerka.
Anna Rymarowicz - Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od kwietnia 2010 r., od 2015 w
Zarządzie Fundacji. Magister Zarządzania Przedsiębiorczością, oraz licencjat z Zarządzania Zasobami
Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz kurs doradcy
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biznesowego. Członkini Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. W Fundacji działa jako
doradczyni, animatorka i trenerka.
Joanna Naumów- asystent osoby z niepełnosprawnością, asystent funkcjonalny, trener prowadzący
symulacje niepełnosprawności, trener aktywności, trener pracy, obecnie asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej oraz opiekun osoby niesamodzielnej w projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Katarzyna Powroźnik- asystent osoby z niepełnosprawnością, asystent funkcjonalny, trener
aktywności, obecnie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opiekun osoby niesamodzielnej w
projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Beata Kaczmarczyk- wieloletni opiekun osób starszych, opiekun rechabilitujący w Domu Seniora
Marconi Medica, Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie. obecnie asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej oraz opiekun osoby niesamodzielnej w projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Anna Gozdek – terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, pracownik Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej. Obecnie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opiekun osoby niesamodzielnej w
projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Joanna Palij - opiekun osób starszych, w Domu Seniora Marconi Medica, opiekun medyczny. Obecnie
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz opiekun osoby niesamodzielnej w projekcie
„Świdnickie Jaskółki”.
Agata Masłyk - mgr. fizjoterapii, trener aktywności, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Razem zmieniamy nasz świat”, były pracownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecnie opiekun mieszkań treningowych i wspieranych w
projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Urszula Chmielewska - pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od marca 2019r. Ukończyła
Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku
pedagogika opiekuńczo –wychowawcza, tytuł licencjat. Prezeska Stowarzyszenia na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” Razem zmieniamy nasz
świat”. Ukończone min. szkolenie w ramach projektu ”Zatrudnienie wspomagane”, szkolenie „Praca z
klientem trudnym w DPS”, trening budowania Relacji w Warszawie oraz Trening Umiejętności
Społecznych we Wrocławiu. W FRES – kierownik placówki w Świdnicy, opiekun mieszkań treningowych
i wspieranych w projekcie „Świdnickie Jaskółki”.
Anna Kubisiak - w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej pracuje od kwietnia 2019r. Magister inżynier
zootechnik oraz ukończony w trakcie studiów kurs agrobiznesu. Posiada doświadczenie w pracy z
osobami niepełnosprawnymi - praca w charakterze dogoterapeuty i hipoterapeuty.
Roksana Gałecka - pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od sierpnia 2019 r. Magister
Bezpieczeństwa Międzynarodowego, licencjat z Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie realizacji
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studiów podyplomowych „Profesjonalista OWES- kluczowe kompetencje doradców i animatorów”. W
Fundacji działa jako doradczyni.
Sylwia
Matuszko
w
sektorze
pozarządowym
od
14
lat.
Koordynatorka
projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej odpowiedzialna za rozliczanie wniosków
płatniczych,
kwalifikowalność
wydatków,
rozliczenia
finansowe,
sprawozdawczość
projektową. Obecnie zaangażowana w realizację projektów dążących do aktywizacji społecznej,
zawodowej i integracji mieszkańców, animatorka społeczności rewitalizowanych w Wałbrzychu.
Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP/SPLOT. Członek Zarządu
Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju "ZMIANA". W 2019 r.-Ukończone szkolenie -"Konsultant
regionalny ds. zamówień publicznych" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". W Fundacji
Rozwoju Ekonomii Społecznej pracuje od 2019 r. w projekcie "Rozwój ekonomii społecznej w
subregionie wałbrzyskim" jako specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej.
Anna Pradel-Dmochowska - Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od grudnia 2016 r.
Magister historii-historia nauczycielska i dokumentalistyka konserwatorska, licencjat z pedagogiki –
nauczanie dorosłych i marketing społeczny. W Fundacji coacha, animatora wspierającego i doradcy ds.
zamówień publicznych.
Małgorzata Tomaszewicz - Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od grudnia 2016 r.. W
latach 2010-2017 wolontariusz i pracownik Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych – jako koordynatorka i doradczyni. Magister politologii – specjalizacja Europeistyka.
Prezes Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. W Fundacji działa jako koordynatorka i
doradczyni. Ukończone kursy: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun mieszkań
wspomaganych, Trener aktywności, Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności w
realizacji projektów RPO WD, Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych.
Joanna Juras – Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od sierpnia 2020 r., ma doświadczenie
w koordynacji projektów finansowanych ze środków unijnych, rozliczaniu dotacji oraz wsparcia
pomostowego. Pracuje jako animator wspierający, doradca ds. naboru, coach.
Paulina Misiuro- Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od października 2021 r. Posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w biznesie.
W Fundacji pracuje jako doradca biznesowy oraz edukator. Zajmuje się m.in. poszukiwaniem zleceń
dla przedsiębiorstw społecznych i pomaga im nawiązywać współpracę z biznesem.
Małgorzata Lipka - Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od października 2021 r. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
ponieważ pracowała jako pracownik socjalny oraz asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ma świetny kontakt z trudnymi klientami i spełnia się w roli coacha.
Marek Ouaddi - Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od października 2021 r. Pełni rolę
coacha. Ma doświadczenie w pracy z osobami, które mają problem w powrocie do pracy po dłuższej
przerwie . Jest osobą, która kieruje się sercem w swoich działaniach.
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