Ludzie dla rozwoju
Rozwój dla ludzi

AVSI na świecie

Fundacja AVSI jest organizacją pozarządową NON PROFIT, powstałą we
Włoszech w 1972 r., obecną w 30 krajach na świecie ze 150 projektami,
głównie w sektorze społeczno-edukacyjnym

MISJA
Promocja godności ludzkiej
przez działania na rzecz rozwoju,
ze szczególną uwagą
skierowaną na edukację,
w oparciu o naukę i doktrynę
społeczną Kościoła
Katolickiego.

Podstawowe wartości
‣ Osoba w centrum

Osoba jest postrzegana jako unikalny byt ze
swoimi podstawowymi relacjami, rodziną i
społeczeństwem, unikalny i nieredukowalny do żadnej
kategorii społecznej ani do warunków w których żyje
(bieda, choroba, niepełnosprawność, wojna).
‣ Zacząć od pozytywu
Każda osoba, każda wspólnota, nawet słaba, ma swoje
bogactwo. Oznacza to docenianie tego, co osoby
zbudowały i pomaganie im stać się świadomi swojej
wartości i godności.
‣ Działać razem
Zaczynać od relacji z osobami do których jest skierowany
projekt i budować razem na bazie kolejnych kroków, do
których i z którymi dojrzewają.

‣ Rozwój organizacji współpracujących i
pomocniczość
Realizować projekty rozwojowe oznacza wzmacniać
zdolność do współdziałania, rozpoznawać i doceniać
budowanie się lokalnych organizacji tworzących tkankę
społeczną.
‣ Partnerstwo
Budowanie partnerstw między wszystkimi jednostkami
obecnymi na danym terytorium aby wyzwolić synergie i
optymalizować wykorzystanie skąpych dostępnych
zasobów.

Liczby Fundacji AVSI

Projekty Fundacji AVSI w 2019 r.

Budżet Fundacji AVSI wg źródeł finansowania w 2019 r.

Darczyńcy Fundacji AVSI

AVSI Polska

AVSI Polska
• AVSI Polska jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem nonprofit, założonym w Warszawie w 1993 r.
• AVSI Polska należy do międzynarodowej sieci Fundacji AVSI
• AVSI Polska jest zarejestrowana jako instytucja szkoleniowa oraz
agencja zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie
• AVSI Polska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
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Nasza misja
Misją AVSI Polska jest pomoc w rozwoju człowieka.
Działamy w oparciu o naukę i doktrynę społeczną Kościoła
Katolickiego ze szczególną uwagą skierowaną na edukację
i promocję godności ludzkiej we wszystkich aspektach,
dziedzinach i przejawach życia człowieka.

Nasza wizja
Wizją AVSI Polska jest człowiek w każdym działaniu,
jednostka widziana jako jedyna, niezastąpiona,
nieredukowalna do żadnej kategorii socjologicznej.
Każda osoba, każda społeczność jest tak wartościowa, że
może i powinna być ceniona. To oznacza podniesienie
wartości człowieka i zbioru doświadczeń jako dziedzictwa
życia każdej osoby.
Skupienie na jednostce stanowi cel, który pomoże
człowiekowi stać się świadomym własnej wartości,
godności i pomoże mu wzrastać i wzbogacać społeczność.

Obszary działania
- Zaangażowanie społeczne
- Rozwój kapitału ludzkiego
- Rozwój przedsiębiorczości

- Edukacja i szkolenia

- Projekty międzynarodowe
- Działania interwencyjne

Wybrane projekty z obszaru
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2REVIVE - Revival entrepreneurship through second chance
(12.2017-12.2019)
stworzenie pozytywnego, przyjaznego i zachęcającego otoczenia dla
podjęcia drugiej szansy w działalności gospodarczej; wsparcie
przedsiębiorczości oraz poczucia pewności siebie, świadomości i
skuteczności w działaniu, mentoring przedsiębiorców podejmujących
drugą szansę
Budżet:
264.547 EUR
Finansujący: FRSE, Program Erasmus+, Partnerstwa strategiczne
Miejsce:
Warszawa
Beneficjenci: przedsiębiorcy, którym nie powiodła się pierwsza próba w biznesie
Partnerzy:
6 organizacji z Bułgarii, Chorwacji, Malty, Holandii i Włoch
Zakres:

Wybrane projekty z obszaru
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ster Na Cel
(1.2020-12.2022)
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co
najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą w woj.
mazowieckim, lubelskim i łódzkim do końca 2022 r.
Cele szczegółowe: dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez
uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych
przedsięwzięć
oraz
uzupełnienie
stwierdzonych
braków
kompetencji
i
umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności.

Zakres:

Budżet:
4.5 Mil PLN
Finansujący: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Miejsce:
Województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie
Beneficjenci: Przedsiębiorców spełniających następujące warunki: są mikro-, małym
lub średnim przedsiębiorcą, ponownie rozpoczynającym działalność. Gospodarczą
Partnerzy:
Core sp zo.o , LOS Lublin

Wybrane projekty z obszaru
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na swoim w biznesie (2011 – 2013)
doradztwo, szkolenia i wsparcie finansowe dla 48 osób,
które chcą założyć własną działalność gospodarcza
Budżet:
2.150.000 PLN
Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 6.2
Miejsce:
Warszawa
Beneficjenci: osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą
Zakres:

TOP 50: talenty odkryte po 50 (2007)

Zakres:

doradztwo, warsztaty, wsparcie finansowe dla kobiet,
które chcą założyć własną działalność gospodarczą:
Budżet:
216.000 EUR
Finansujący: Phare 2003 – over 50
Miejsce:
Łódź
Beneficjenci: kobiety po 50 r.ż.
Partner:
Fundacja „Gajusz”

Wybrane projekty z obszaru
ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
JobAssist - Better Employment Competences through individualized e-training
(2014-16)
Zakres:
dostarczenie narzędzi do zintegrowanego kształcenia
dla osób bezrobotnych w kontekście globalnego kryzysu
Budżet:
296.000 EUR
Finansujący: FRSE, Program Leonardo da Vinci
Miejsce:
Warszawa
Beneficjenci: bezrobotni poniżej 25 i powyżej 45 r.ż.
Partnerzy:
5 organizacji z Włoch, Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Islandii
Youth Career Initiative (2013-2014)

6-miesięczny program edukacyjno-stażowy dla młodych ludzi
w trudnej sytuacji życiowej w prestiżowych hotelach
Finansujący: Fundacja International Business Leader Forum
Miejsce:
Warszawa
Beneficjenci: młodzież 18-25 lat poszukująca pracy
Partnerzy:
sieci hoteli: Four Seasons, InterContinental, Hyatt, Marriott,
Orient Express i Starwood
Zakres:

Wybrane projekty z obszaru
ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO
Mama na drodze ku zatrudnieniu (2008-2009)
Zakres:

Doradztwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty,
szkolenia ogólne i specjalistyczne
Budżet:
647.000 PLN
Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 7.2.1.
Miejsce:
Województwo Mazowieckie
Beneficjenci: bezrobotne matki

Pracownia pracy (2007-2008)

Zakres:

Wzmocnienie kompetencji i infrastruktury instytucji rynku pracy
Wschodniego Mazowsza
Budżet:
2.500.000 PLN
Finansujący: MPiPS, SPO RZL Działanie 1.1.
Miejsce:
Województwo Mazowieckie
Beneficjenci: Instytucje rynku pracy
Partner:
CORE sp. z o.o.

Wybrane projekty z obszaru
SZKOLENIA I EDUKACJA
Profesjonalni i skuteczni (2011 – 2013)

Zakres:
Budżet:
Finansujący:
Miejsce:
Beneficjenci:

doradztwo i szkolenia dla pracowników MSP z Mazowsza
497.000 PLN
MJWPU, POKL Działanie 8.1.1
woj. mazowieckie
pracownicy

Pociąg do wiedzy (2011-12)

Zakres:
Budżet:
Finansujący:
Miejsce:
Beneficjenci:

program podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora MMŚP
640.000 PLN
MJWPU, POKL Działanie 8.1.1
woj. mazowieckie
pracownicy

Wybrane projekty z obszaru
SZKOLENIA I EDUKACJA
Wzmacniamy nasze zdolności (2013-14)
specjalistyczne działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
2 szkół wiejskich w Gminie Halinów
Budżet:
520.000 PLN
Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 9.2.1
Miejsce:
Cisie, Brzeziny
Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych
Partner:
Gmina Halinów
Zakres:

Uwolnić potencjał (2011-13)

specjalistyczne działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów
3 szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe
Budżet:
2.500.000 PLN
Finansujący: MJWPU, POKL Działanie 9.2.1
Miejsce:
Warszawa – Praga Południe
Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
Partner:
U.M.St. Warszawy Dzielnica Praga Południe
Zakres:

Wybrane projekty z obszaru
Zrealizowane projekty
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
Razem² - Razem do kwadratu (2005)
Integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
z Łbisk, dzieci z upośledzeniem umysłowym z lokalną społecznością
Budżet:
112.000 PLN
Finansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Miejsce:
Piaseczno, Łbiska
Beneficjenci: podopieczni SOW w Łbiskach, lokalna społeczność
Partner:
Powiat Piaseczno + Centrum Łbiska
Zakres:

Własny kąt – opieka dla matki i jej dziecka (2002 -2003)

Utworzenie i funkcjonowanie domu dla kobiet zakażonych HIV
samotnie wychowujących dzieci, wsparcie pracowników socjalnych,
terapia i szkolenia zawodowe
Budżet:
200.970 EUR
Finansujący: UE, Program Phare ACCESS
Beneficjenci: kobiety żyjące z wirusem HIV oraz ich dzieci, pracownicy socjalni
Zakres:

Wybrane projekty z obszaru
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
ECHO 1 i ECHO 2 (1997 – 1998)
Zakres:
zakup i dystrybucja materiałów budowlanych, wyposażenia oraz materiałów
budowlanych do celów odbudowy szkoły podstawowej, przedszkola oraz wodociągów
(Krosno Odrzańskie, Januszkowice)
Budżet:
916.000 EUR
Finansujący: UE (Program ECHO)
Beneficjenci: osoby prywatne z obszarów zniszczonych powodzią
Toskania dla Małopolski (1997)
Zakres:
zakup i dystrybucja materiałów, wyposażenia oraz materiałów budowlanych
do odbudowy szkód popowodziowych, wsparcie dla ludności lokalnej (województwo
małopolskie)
Budżet:
40.000 EUR
Finansujący: Region Toskanii
Beneficjenci: rodziny, osoby prywatne z obszarów zniszczonych powodzią

Kontakt

Stowarzyszenie AVSI Polska
www.avsipolska.org

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel.: 22 5863300 fax: 22 8252222
Prezes:
Donato di Gilio
digilio@avsipolska.org

