
Partnerstwa  lokalne  

na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
Katowice, 31 marca 2017 r. 



O Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne  

„Ja-Ty-My” 



Wspieramy osoby mające trudności z funkcjonowaniem  

na rynku pracy poprzez dostarczanie sprawdzonych rozwiązań  

w zakresie tworzenia  i prowadzenia 

przedsiębiorstwa społecznego. 
 

Pomagamy w tworzeniu i rozwijaniu  

podmiotów ekonomii społecznej. 
 

 Profesjonalnie wspieramy w oparciu o doświadczenie! 
 



Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest 
organizacją pozarządową działającą od 2002 r., która 
powstała w wyniku trzyletniej współpracy z Community 
Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego 
projektu  firmy społecznej, wzorowanego na 
modelowym hotelu Six Mary’s Place w Edynburgu. Od 
2007 roku funkcjonuje jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES), a także jako instytucja pośrednictwa 
pracy. W 2016 decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej OWES tworzony przez Stowarzyszenie 
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” otrzymał akredytację 
jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej 
Jakości. 
Stowarzyszenie działa w obszarze rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w szczególności niepełnosprawnych i 
długotrwale bezrobotnych. Od wielu lat podejmuje 
wysiłki zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy 
dla osób długotrwale pozostających bez pracy.  



O przedsiębiorczości społecznej 

 w kilku słowach 





Ekonomia społeczna  
to jeden ze sposobów  
określenia działalności  
gospodarczej, która łączy  
w sobie cele społeczne 
i ekonomiczne.  
Bywa ona określana również  
jako gospodarka społeczna,  
a także przedsiębiorczość  
społeczna. 
 



Jak definiuje się ekonomię społeczną? 

• Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze 
zrozumieć, warto opisać instytucje stanowiące „rdzeń” tego 
środowiska – tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Najbardziej 
popularną i często stosowaną definicją jest ta sformułowana 
przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European 
Research Network). 

• Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność 
o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są 
reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu 
maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy 
też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, 
którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się              
w ekonomię społeczną. 

 

http://emes.net/
http://emes.net/
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Kryteria EMES 

•  Kryteria ekonomiczne: 
- prowadzenie w sposób względnie ciągły,  

regularny działalności w oparciu  

o instrumenty ekonomiczne; 

- niezależność, suwerenność instytucji  

w stosunku do instytucji publicznych; 

- ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 

- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. 

•  Kryteria społeczne: 
- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; 

- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 

- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; 

- możliwie wspólnotowy charakter działania; 

- ograniczona dystrybucja zysków. 
 



Przedsiębiorstwo Społeczne (PS), to podmiot, który spełnia poniższe warunki: 
 

• jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 
Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem 
organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:  

• integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona 
poziomem zatrudnienia tych osób:  

 
 
• zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust.  1 

pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub zatrudnienie co najmniej 
30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; lub 
realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki 
nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 
wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: 
zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt a);  



• jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej 
pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na 
wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w 
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku 
przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 
przedsiębiorstwo;  

 

• jest zarządzany na zasadach 
demokratycznych (w przypadku 
spółdzielni) albo co najmniej posiada 
ciało konsultacyjno-doradcze z 
udziałem pracowników lub innych 
interesariuszy, zaś wynagrodzenia 
kadry zarządzającej są ograniczone 
limitami.  



Czym jest partnerstwo? 



Partnerstwo można rozumieć  jako platformę współpracy pomiędzy 
różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób 
systematyczny,  trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz 
środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania                         
i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno - 
gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej 
społeczności. Uznając partnerstwo za przejaw międzysektorowej 
współpracy pomiędzy różnymi typami podmiotów, możemy przyjąć,                     
że może ono występować w formie: 

 1) partnerstwa publiczno-prywatnego  

2) partnerstwa publiczno-społecznego  

3) partnerstwa społeczno-prywatnego  

4) partnerstwa trójsektorowego  



Szeroko pojmowany rozwój lokalny wymaga zaangażowania wielu 
partnerów. Samorząd lokalny nie jest bowiem w stanie samodzielnie 
planować i wdrażać programu rozwoju, który ze swej natury ma złożony 
charakter. Do jego realizacji potrzebna jest wielostronna kooperacja, 
łączenie wiedzy oraz doświadczeń znajdujących się w różnych grupach 
społecznych i instytucjach. Dobrze prosperujące partnerstwo zakłada 
koordynację działań oraz zaangażowanie niemal wszystkich ważniejszych 
aktorów wpływających na rozwój lokalny,  
tj. władze samorządowe, organizacje społeczne, 
instytucje publiczne, placówki oświatowe, 
zdrowia, przedsiębiorców itp., a nawet 
mieszkańców społeczności lokalnej. 



Niekiedy zdarza się bowiem, że pojedyncze 
podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie 
realizować swoich pomysłów. Brakuje im 
odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza 
technicznego.  

Wówczas partnerstwo pomaga                      
w koordynacji działań, która 
zapewnia ich spójność, trwałość                
i skuteczność. Poprzez swoje 
działania może również przyczynić 
się do budowania poczucia 
wspólnoty i wzmocnienia lokalnej 
tożsamości. 

Partnerstwo może być współpracą długofalową, zmierzającą do 
działania na rzecz rozwoju lokalnego. Może też zostać zainicjowane                 
do realizacji konkretnych, pojedynczych projektów.  



Istota partnerstwa polega na podejmowaniu skonsolidowanych 
działań przez instytucje, organizacje i osoby z różnych środowisk i 
sektorów. Wymaga ono podejmowania wspólnych decyzji, działań, 
odpowiedzialności i wkładu każdego z partnerów. Współpraca w 
ramach partnerstwa obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego                                           
i gospodarczego, począwszy od polityki zatrudnienia i rynku pracy 
przez pomoc społeczną, edukację i na szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości kończąc. 
 
 
Jeśli współpraca partnerska jest 
prawidłowo realizowana i rozumiana przez 
wszystkich partnerów z czasem może 
przyczynić się do osiągnięcia efektu 
synergii. Partnerstwo będzie mogło 
wówczas realizować kilka projektów 
wzajemnie się uzupełniających w danym 
obszarze problemowym. 

 
 
 

 



 
 

 

Podstawowe cechy partnerstwa: 
 

•dobrowolność udziału uczestników, 
•partnerstwo – równość uczestników wobec siebie, 
•wspólnie ustalony przez wszystkich uczestników problem                                
i sposoby jego rozwiązania, 
•wspólne planowanie,   
•wspólne decydowanie, 
•wspólna promocja, 
•wspólne finansowanie, 
•wspólna odpowiedzialność 



Podstawowe założenia powstania partnerstwa: 
 

- zdefiniowanie wspólnych celów, dopiero po konsultacjach z lokalnymi 
partnerami, 
- wypracowanie celów mających charakter krótkoterminowy  
i długoterminowy, 
- zachowanie równowagi i zdrowego rozsądku przy definiowaniu celów  
do posiadanych zasobów, 
- akceptacja i zobowiązanie do współpracy od wszystkich partnerów, 
- sprecyzowany harmonogram realizowanych działań, 
- zdefiniowany system kryteriów oceny działań, 
- system monitoringu i ewaluacji. 
 

 



Rozpatrując problematykę partnerstwa lokalnego w odniesieniu do 
przedsiębiorczości społecznej można, cytując Andrzeja Zybałę, 
wyróżnić pięć głównych jego cech:  
1) istnienie formalnej struktury organizacyjnej, której celem jest 
tworzenie i wdrażanie programów lub polityk publicznych;  
2) współpracujące ze sobą grupy społeczne o rożnych interesach;  
3) istnienie wspólnie wypracowanych harmonogramów 
 i wielowymiarowych planów działań;  
4) przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na:  
walkę z bezrobociem, biedą 
 i wykluczeniem społecznym  
oraz promocja idei spójności;  
5) inicjowanie lub wspieranie  
działań prorozwojowych:  
promocja przedsiębiorczości,  
tworzenie nowych firm,  
przedsiębiorstw społecznych itp.  
 
 

 



W wielu krajach UE partnerstwa lokalne tworzone na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej stały się jednym                              
z ważniejszych sposobów radzenia sobie z problemami związanymi 
ze zjawiskiem rosnącego wykluczenia społecznego i potrzebą 
reintegracji społecznej tych, którzy sami nie potrafią zapewnić sobie 
warunków do rozwoju i utrzymania.  
W znacznej części partnerstwa te  
umożliwiają reintegrację  
osób zagrożonych wykluczeniem  
poprzez zastosowanie mechanizmów  
włączania ich w rynek pracy. 
 
 

 



Przykłady dobrych praktyk 



Koalicja Łamania Oporów Społecznych 
/łódzkie, Jedlicze A/ 

   

Rzymskokatolicka  

Parafia p.w.  

Niepokalanego 

Poczęcia  

NMP w Grotnikach 

Zespół Szkół 

Gimnazjalnych 

w Grotnikach 





„U Pana Cogito”  
/małopolskie - Kraków/ 

  

Polsko-Niemieckie 

Towarzystwo Zdrowia 

Psychicznego 





„Krzemienny krąg” 
/świętokrzyskie, Bałtów/ 

Najpierw, w 2002 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia „Bałt” i Miejskiego 
Centrum Kultury z Ostrowca Świętokrzyskiego powstała Grupa Partnerska 
„Krzemienny Krąg” jako grupa nieformalna. Następnie, w 2006 roku, 
przekształciła się ona w Fundację „Partnerstwo Krzemienny Krąg” – 
partnerskie porozumienie samorządów 11 gmin z powiatów opatowskiego 
i ostrowskiego w województwie świętokrzyskim, lipskiego w 
województwie mazowieckim oraz miasta Ostrowiec Świętokrzyski, a także 
organizacji pozarządowych, mediów, placówek edukacji i kultury, 
przedsiębiorców. W 2008 roku fundacja została przekształcona                            
w Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”,  
działające na rzecz rozwoju gmin objętych  
partnerskim porozumieniem.  





Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej 
/lubuskie, Gorzów Wielkopolski/    

Kilkuletnie doświadczenie Partnerstwa w realizacji działań na rzecz 
promowania idei ekonomii społecznej przyczyniło się do wzrostu 
zainteresowania tą tematyką wśród pracowników administracji 
samorządowej, państwowej, pracodawców oraz osób będących w trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Sygnatariusze Partnerstwa zdobyli wiele cennych 
doświadczeń przydatnych w tworzeniu i prowadzeniu instytucji ekonomii 
społecznej.   

Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej 
powołane zostało w 2008 roku. Na dzień 
dzisiejszy do Partnerstwa przystąpiło 67 
podmiotów, których zróżnicowany potencjał 
służy popularyzowaniu i wspieraniu idei 
ekonomii społecznej  w regionie. 



Działania partnerstwa: 
· Promowanie ekonomii społecznej w regionie przy wykorzystaniu 
dostępnych  możliwości w tym zakresie, 
· Realizowanie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rozwoju 
ekonomii  społecznej, 
· Organizowanie wymiany doświadczeń z ekonomii społecznej na przykładzie 
spółdzielni socjalnych,  
· Uczestniczenie w działaniach mających na celu pozyskanie wsparcia  na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie ze strony lokalnych władz  i 
parlamentarzystów, 
· Organizacja szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich, 
· Organizowanie spotkań z ekspertami z dziedziny spółdzielczości socjalnej, 
· Opracowywanie stanowisk i rekomendacji służących wzmocnieniu kondycji 
podmiotów ekonomii społecznej. 



Lubelskie Partnerstwo na Rzecz 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 

/lubelskie, Lublin/ 

Pomysł zawiązania Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii 
Społecznej zrodził się w Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej „KOZIOŁEK”. 
Spółdzielnia wyszła z założenia, że rozwój ekonomii społecznej w Lublinie, a 
tym samym przedsiębiorstw społecznych uzależniony jest w dużej mierze od 
przyjaznego klimatu i dobrej współpracy przedsiębiorstw społecznych z 
podmiotami sektora publicznego, biznesowego i pozarządowego.  

W listopadzie 2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie 
potencjalnych partnerów Lubelskiego Partnerstwa na rzecz 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od początku 2010 roku 
prowadzone były intensywne rozmowy między organizacjami 
sektora ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi            
i instytucjami publicznymi, których celem było ustalenie 
ogólnych założeń funkcjonowania Partnerstwa. Uroczysty akt 
podpisania deklaracji powołującej Partnerstwo miał miejsce  
4 marca 2010 roku podczas konferencji pt.: „Ekonomia 
społeczna szansą na lepsze jutro”, 



Obecnie Lubelskie Partnerstwo na Rzecz  Rozwoju Ekonomii Społecznej tworzy 
31 organizacji partnerskich: 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 
2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie 
3. Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie 
4. Lubelski Ośrodek Samopomocy 
5. Lubelska Spółdzielnia Socjalna KOZIOŁEK 
6. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie 
7. Bank Żywności w Lublinie 
8. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie 
9. Zarząd Dzielnicy Bronowice w Lublinie 
10. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie 
11. Fundacja Fuga Mundi w Lublinie 
12. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA w 
Lublinie 
13. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie 
15. PRUS & PRUS Sp. z o.o. 
 



 

 

16. Fundacja Współpracy Regionalnej EUROPROGRESS w Lublinie 
17. Lubelskie Biuro Projektowe Sp. z o.o. 
18. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie 
19. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "MODRZEW" w Świdniku 
20. Firma Europerspektywa Beata Romejko w Lublinie 
21. Fundacja HIPOKRATES w Lublinie 
22. Lubelska Fundacja Rozwoju 
23. Firma IDEA-EKOTECHNOLOGIE Jerzy Frąckiewicz w Lublinie 
24. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna CZTERY PORY ROKU 
25. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
26. Areszt Śledczy w Lublinie 
27. Stowarzyszenie "POSTIS" 
28. Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw 
29. Przedsiębiorstwo Społeczne "ProBono" 
30. Firma P.P.H.U. BONUM 
31. Spółdzielnia socjalna "INICJATYWA" 



„ZiP – Zdolni i Przedsiębiorczy” 
/łódzkie, Łódź/  





Oficjalny fanpage  

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  

prowadzonego przez  

Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  
 

 

 
 

/wsparciespoleczne 



Dziękuję za uwagę 
Dariusz Krajewski 
Wiceprezes Zarządu 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 
90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 

tel.: +48 796 14 14 30, 796 14 14 40 
e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl 

www.wsparciespoleczne.pl 
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