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Wykaz skrótów
AKSES
BGK
CAWI
CIS
CLLD
EFS
ES
FP
JOPS
JST
KIS
KO
KPRES
KRS
LGD
MOPR
MRPiPS
NGO
OPP
OPS
OWES
OZRSS
PCPR
PES
PFRON
PO KL
PS
PUP
RDPP
ROPS
RPO
RPRES/ Program
UMWS
WTZ
WUP
ZAZ
ZIT

system akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii
społecznej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wywiad internetowy wspomagany komputerowo (ang. Computer-Assisted
Web Interview)
Centrum Integracji Społecznej
rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community Led Local
Development)
Europejski Fundusz Społeczny
ekonomia społeczna
Fundusz Pracy
jednostka organizacyjna pomocy społecznej
jednostka samorządu terytorialnego
Klub Integracji Społecznej
Kuratorium Oświaty
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Krajowy Rejestr Sądowy
Lokalna Grupa Działania
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization)
organizacja pożytku publicznego
ośrodek pomocy społecznej
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
powiatowe centrum pomocy rodzinie
podmiot ekonomii społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
przedsiębiorstwo społeczne
powiatowy urząd pracy
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Regionalny Program Operacyjny
Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim
do roku 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Zakład Aktywności Zawodowej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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Wykaz znaków umownych stosowanych w tabelach
Znak x

Kreska (-)

bd.
„w tym”

wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe (np. w przypadku
wskaźnika badanego według stanu na koniec danego roku nie określa się
rezultatu osiągniętego narastająco)
wartość wskaźnika nie została określona w Regionalnym programie rozwoju
ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 (wartość zostanie
określona po ustaleniu wskaźnika w KPRES)
brak danych albo brak danych wiarygodnych
nie podaje się wszystkich składników sumy
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WPROWADZENIE
W związku z wdrażaniem „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie
śląskim do roku 2020”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz
z Wojewódzkim Zespołem ds. Ekonomii Społecznej prowadzi monitoring założonych w dokumencie
efektów. Wyniki zamieszczane są corocznie w raporcie opisującym stan sektora ekonomii społecznej
w regionie. Niniejszy raport prezentuje dane z monitoringu Programu według stanu na koniec 2016
roku, które zostały zebrane w toku przeprowadzonych w okresie luty-kwiecień 2017 r. badań
kwestionariuszowych, z uwzględnieniem rezultatów osiągniętych w latach ubiegłych.
Cykliczne (realizowane po raz drugi) badanie ilościowe pozwala obserwować zmiany zachodzące
w rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim, z uwzględnieniem różnego rodzaju
czynników, w tym współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem nauki czy biznesu.
Badanie monitoringowe zostało zrealizowane techniką CAWI – wywiadu kwestionariuszowego przy
pomocy aplikacji internetowej LimeSurvey oraz z wykorzystaniem arkuszy wskaźników (zob. Część 1.
Uwagi metodologiczne). Tegoroczna edycja monitoringu, podobnie jak w roku ubiegłym, objęła
podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, szkoły,
uczelnie wyższe, media.
W raporcie jako podmiot ekonomii społecznej rozumie się:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę
można podzielić na następujące podgrupy:
a. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą,
z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie
więcej niż 50%.
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Sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim
Bezrobocie w województwie śląskim od kilku lat sukcesywnie maleje. Według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 119 981 osób
bezrobotnych, w tym 100 963 osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego 8 344 osoby
niepełnosprawne.
W latach objętych monitoringiem liczby te kształtowały się następująco:
Tabela 1. Liczba bezrobotnych w latach 2013-2016 w województwie śląskim
Rok Liczba osób
bezrobotnych

2013
2014
2015
2016

208 296
175 675
148 508
119 981

Liczba osób
w szczególnej
sytuacji na rynku
pracy

Liczba osób
bezrobotnych
niepełnosprawnych

x
150 043
126 530
100 963

12 822
11 855
10 205
8 344

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie
danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Ogólna sytuacja przedsiębiorczości społecznej w województwie śląskim
W katalogu prowadzonym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych [według
stanu na koniec 2016 r.] widniało 109 spółdzielni socjalnych z województwa śląskiego. Na podstawie
informacji przekazanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej i ogólnodostępnych wykazów,
można oszacować liczbę spółdzielni socjalnych w regionie na 145, z zastrzeżeniem, że część z nich
znajduje się w stanie likwidacji i/lub nie osiąga obrotów (a nie została formalnie zlikwidowana).
Najwięcej spółdzielni socjalnych zlokalizowanych jest w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej –
odpowiednio 15, 12 i 11.
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Rysunek 1. Spółdzielnie socjalne (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W sferze ekonomii społecznej działają również podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego; podmioty gospodarcze utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź takie,
dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny stanowi rację bytu działalności komercyjnej,
a także podmioty służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.
W województwie śląskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było (wg REGON) 10 910
organizacji, co stanowi ok. 9% w skali kraju, w tym 1 429 fundacji i 9 481 stowarzyszeń. Zgodnie
z tymi danymi, na 10 tys. mieszkańców regionu przypadają 24 stowarzyszenia i fundacje. Co trzecia
fundacja funkcjonuje 5 lat lub krócej, 26% powyżej 15 lat, 21% działa 6-10 lat, a 19% między 11 a 15
lat. Najwięcej organizacji (36%) podejmuje działania w obszarze sportu, turystyki, rekreacji, hobby,
14% w obszarze kultury i sztuki, 12% edukacji i wychowania, 7% ochrony zdrowia, 7% usług
socjalnych, pomocy społecznej, 5% rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i ekonomicznym1.

1

9 faktów o NGO w województwie śląskim: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1997463.html.
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W 2015 r. na terenie województwa śląskiego działało 18 Centrów Integracji Społecznej: w BielskuBiałej, Bytomiu (2), Częstochowie (4), Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Jeleśni, Łazach, Kłomnicach,
Koniecpolu, Mikołowie, Świętochłowicach, Tychach, Zawierciu, Zawierciu-Żerkowicach.
Były one prowadzone przez:





jednostki samorządu terytorialnego – 6,
stowarzyszenia – 7,
fundacje – 4,
spółdzielnię socjalną – 1.

W 2016 r. powstały 2 Centra Integracji Społecznej – w Kozach (prowadzone przez Spółdzielnię
Socjalną Kino Marzenie) i Żywcu (prowadzone przez Żywiecką Fundację Rozwoju).
W ciągu roku w zajęciach CIS (dot. 18 CIS uwzględnionych w sprawozdaniu CIS za I-XII 2016)
uczestniczyło 1 785 osób, w większości długotrwale bezrobotnych (1 195). Wśród uczestników zajęć
znalazło się 105 osób uzależnionych od alkoholu, 101 osób niepełnosprawnych, 94 bezdomne, 28
z chorobami psychicznymi. W ciągu roku zajęcia ukończyły 742 osoby, w tym 376 usamodzielnionych
ekonomicznie, które w większości zostały zatrudnione u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego
(328 uczestników).
Rysunek 2. Centra Integracji Społecznej w województwie śląskim (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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Jeżeli chodzi o pozostałe podmioty reintegracyjne odnotowano zwiększenie się liczby KIS i ZAZ.
W Rejestrze Klubów Integracji Społecznej w województwie śląskim, prowadzonym na podstawie art.
18a ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 r. Poz. 43. Nr 225 ze zm.), na koniec 2016 r.
widniało 41 tego typu podmiotów – w tym po 2 w Bielsku-Białej, Katowicach i Pszczynie (data
publikacji Rejestru: 13.03.2017 r.). Zajęcia w KIS ukończyło 1 569 osób, z czego 843 długotrwale
bezrobotne, 166 niepełnosprawnych, 161 bezrobotnych, 133 uzależnione od alkoholu (dot. 34 KIS
uwzględnionych w sprawozdaniu KIS za I-XII 2016). 1 393 uczestników wzięło udział w zajęciach
edukacyjnych, 1 128 skorzystało z poradnictwa prawnego, 1 027 z poradnictwa psychologicznego.
W zajęciach terapeutycznych grupowych uczestniczyły 653 osoby, z kolei w indywidulanych – 581.
Z doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni
socjalnej skorzystało 458 osób, a w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 236.
W szkoleniach zawodowych wzięło udział 309 osób. Po zakończeniu zajęć w KIS 590 uczestników
zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych, natomiast zatrudnienie u pracodawcy podjęło
306 osób.
Rysunek 3. Kluby Integracji Społecznej w województwie śląskim (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W 2015 roku w regionie działało 12 Zakładów Aktywności Zawodowej, które według stanu na koniec
2015 r. zatrudniały łącznie 732 osoby (w tym 551 z orzeczeniem o niepełnosprawności)2. 8 tego typu

2

„Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji
społecznej
w
2015
roku”:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-
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zakładów prowadzonych było przez organizacje społeczne, a 4 przez jednostki samorządu
terytorialnego. W 2016 r. został utworzony (przez stowarzyszenie) ZAZ w Częstochowie.

Rysunek 4. Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie śląskim (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na terenie województwa funkcjonowało w 2016 r. 55 Warsztatów Terapii Zajęciowej, z czego
5 w Katowicach i po 2 w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Mikołowie, Sosnowcu i Zabrzu. W stosunku
do roku poprzedniego ich liczba utrzymała się na tym samym poziomie.

wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowejwarsztaty-terapii-zajeciowej-kluby-integracji-spolecznej-w-2015-roku,6,4.html (27.01.2017 r.).
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Rysunek 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w województwie śląskim (wg stanu na 31.12.2016 r.)

Źródło: opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Według stanu na koniec 2016 r. w województwie śląskim funkcjonowało zatem:





20 Centrów Integracji Społecznej,
41 Klubów Integracji Społecznej,
13 Zakładów Aktywności Zawodowej,
55 Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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CZĘŚĆ 1: UWAGI METODOLOGICZNE
Badanie monitoringowe Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie
śląskim do roku 2020 prowadzono w okresie od 9 lutego do 21 kwietnia 2017 r. Objęto nim
następujące rodzaje instytucji:
 podmioty ekonomii społecznej (PES);
 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES);
 jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 podstawowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (JOPS);
 powiatowe urzędy pracy (PUP);
 wybrane wyższe uczelnie z terenu województwa śląskiego;
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP);
 Kuratorium Oświaty w Katowicach (KO);
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Śląski (PFRON).
W ramach monitoringu PES i OWES skorzystano z systemu LimeSurvey. Kwestionariusz ankiety online
dla podmiotów ekonomii społecznej udostępniono 9 lutego 2017 r. na stronie internetowej ROPS,
pod adresem: http://rops-katowice.pl/ankiety/. Równolegle Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej informowały o badaniu za
pomocą poczty elektronicznej, a także w drodze kontaktu bezpośredniego i telefonicznego,
korzystając z posiadanych baz danych poszczególnych PES. Ostatnia ankieta ujęta w analizie została
zapisana w systemie 12 kwietnia 2017 r.
Ankiety wypełnione w całości uzyskano od 377 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 239
stowarzyszeń, 78 fundacji, 35 spółdzielni socjalnych. Jednocześnie pozyskano dane nt. stanu sektora
ekonomii społecznej w województwie śląskim od 6 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Wśród JST objętych badaniem znalazły się urzędy miast/gmin, starostwa powiatowe oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach monitoringu JST stosowano dwa rodzaje narzędzi:
ankiety internetowe (CAWI) udostępniane za pośrednictwem systemu LimeSurvey oraz arkusze
wskaźników w postaci plików programu Excel. Pierwsze z ww. narzędzi skierowano do: urzędów
miast/gmin, starostw powiatowych oraz powiatowych urzędów pracy, natomiast drugie do: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wybranych wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz do Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Wśród urzędów miast/gmin można wyróżnić podmioty działające w gminach powiatów ziemskich
oraz w miastach na prawach powiatów. Te ostatnie są szczególnie godne uwagi, gdyż realizują
zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dlatego też w wynikach niniejszego badania były ujmowane
przy obu rodzajach JST.
Badanie jednostek szczebla gminnego i powiatowego rozpoczęło się 2 marca 2016 r. i miało trwać do
23 marca 2016 r. W tym czasie ze 184 podmiotów objętych badaniem ankiety zawierające pełny
zestaw odpowiedzi przysłało 133, tj. 72,3%. W celu podniesienia stopy zwrotu do pozostałych JST
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wysłano monit mailowy. Do dnia 5 kwietnia 2016 r. otrzymano 147 pełnych odpowiedzi. Ostateczna
stopa zwrotu wyniosła zatem 79,9%.
Do podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaliczane są gminne ośrodki
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie działające w powiatach ziemskich oraz
miejskie ośrodki pomocy rodzinie funkcjonujące w miastach na prawach powiatu3. W województwie
śląskim istnieją 184 tego rodzaju jednostki (148 GOPS-ów, 17 PCPR-ów i 19 MOPR-ów). Podobnie, jak
w przypadku urzędów miast w miastach na prawach powiatu, miejskie ośrodki pomocy rodzinie
realizują zadania obydwu szczebli samorządu terytorialnego. Dlatego też w niniejszym raporcie są
ujmowane w ramach każdego z nich.
Okres badania podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przewidziano na 3-22
marca 2017 r. W wyżej wymienionym okresie do ROPS wpłynęło 114 ankiet wypełnionych w całości.
Dało to stopę zwrotu na poziomie 62,0%. W celu jej podniesienia zastosowano monit mailowy.
W jego rezultacie do 11 kwietnia 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego otrzymał pełne ankiety od 152 podstawowych JOPS, tj. od 82,6% tego rodzaju jednostek.
W województwie śląskim działa 31 powiatowych urzędów pracy. Badanie PUP-ów przewidziane było
w okresie od 2 do 22 marca 2017 r. W przewidzianym terminie do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego wpłynęło 21 odpowiedzi czyli 67,7% oczekiwanych zwrotów. Do
pozostałych tego rodzaju instytucji wystosowano monit mailowy, w którego wyniku do 10 kwietnia
stopa zwrotu podniosła się do poziomu 93,5%.
W ramach monitoringu RPRES badano także 25 publicznych i niepublicznych szkół wyższych ujętych
na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl. oraz w systemie
POL-on (https://polon.nauka.gov.pl). Stanowiły one wycinek wszystkich uczelni działających na
terenie województwa śląskiego wybrany ze względu na profil kształcenia. Do badania wybrano
szkoły, których charakter kształcenia był zbieżny z badaną tematyką, w szczególności: uniwersytety,
uczelnie ekonomiczne i techniczne. Zrezygnowano natomiast z ankietowania szkół wyższych
o profilach: artystycznych, medycznych i teologicznych.
Badane podmioty wypełniały przygotowane dla nich arkusze wskaźników. Termin badania wyższych
uczelni zaplanowano na okres 6-24 marca 2017 r. W celu zwiększenia stopy zwrotów, uwzględniając
specyfikę funkcjonowania tego rodzaju instytucji, ankiety do wyższych uczelni skierowano pocztą
tradycyjną. W zaplanowanym okresie otrzymano odpowiedzi z 11 podmiotów, przy czym
z 2 podmiotami nie udało się nawiązać żadnego kontaktu. Do pozostałych 12 uczelni wystosowano
monit telefoniczny. W jego wyniku uzyskano 2 dodatkowe odpowiedzi, co pozwoliło uzyskać stopę
zwrotu na poziomie 56,5%4.

3

W rzeczywistości stosowane jest różne nazewnictwo, zwłaszcza w przypadku ośrodków pomocy społecznej.
Niniejszy podział odzwierciedla zakresy zadań określone ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).
4
W wyliczeniach nie uwzględniono uczelni, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu.
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Wśród uczelni objętych badaniem odpowiedzi przysłały (w kolejności alfabetycznej):
 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
 Akademia Polonijna w Częstochowie,
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej,
 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej,
 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie,
 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie,
 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
Pozostałym instytucjom objętym badaniem monitoringowym RPRES (Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - Oddziałowi Śląskiemu) przesłano do uzupełnienia arkusze wskaźników wg
indywidualnie ustalanych terminów. Odpowiedzi uzyskano od wszystkich podmiotów z tej grupy.
W niniejszym raporcie poziom wskaźników został obliczony w odniesieniu do faktycznej liczby
podmiotów, które odpowiedziały na ankiety ROPS. W przypadku, gdy podmiot nie udzielił
odpowiedzi na dane pytanie występuje tzw. brak danych. W takiej sytuacji stopień realizacji
wskaźnika jest określany jako odsetek ważnych odpowiedzi, tj. nie są brane pod uwagę braki
danych.
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CZĘŚĆ 2: WYNIKI BADANIA
Priorytet I: Wzmocnienie polityki ekonomii społecznej w działaniach
realizowanych na poziomie województwa
Cel szczegółowy 1: Włączenie polityki ekonomii społecznej do głównego nurtu
polityki społecznej województwa śląskiego.
Kierunek działania 1.1: Włączenie ekonomii społecznej do dokumentów
strategicznych województwa śląskiego
Tabela 2. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 1.1.

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Liczba dokumentów strategicznych i programowych
uwzględniających zapisy dotyczące ekonomii społecznej

4

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

5a

x

Stopień
realizacji
wartości
docelowej
125%

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Bezpośrednie zapisy dotyczące ekonomii społecznej znajdują się w 5 dokumentach strategicznych
i programowych województwa śląskiego:
 Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015;
 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”;
 Wojewódzkim programie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania
ich wykluczeniu społecznemu na lata 2011-20165;
 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016.
Biorąc pod uwagę również Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie
śląskim do roku 20206 problematyka ekonomii społecznej została włączona do dokumentów
strategicznych w wymaganym zakresie (tj. do 5 strategii/programów na poziomie regionu przy
założeniu, że zostanie uwzględniona w 4 dokumentach).

5

Dnia 17.01.2017 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Wojewódzki program wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022.
6
Dnia 22.12.2015 r. dokument ten zastąpił „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji
i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w województwie śląskim na lata 2012 – 2020”, zgodnie z Uchwałą nr 2428/82/V/2015 Zarządu Województwa
Śląskiego w sprawie przyjęcia „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim
do roku 2020”.
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W sposób pośredni do ekonomii społecznej odnoszą się również inne dokumenty, m.in. Program
współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017.
Kierunek działania 1.2: Przyjęcie i realizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej.

Kierunek działania 1.2: Przyjęcie i realizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii
społecznej.
Tabela 3. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 1.2.

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba programów rozwoju ekonomii społecznej w województwie
śląskim

1

1a

x

100,0%

Liczba raportów oceniających stan realizacji programu na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim

6

1

1

16,7%

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Efekty wdrażania Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do
roku 2020 są na bieżąco monitorowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego i Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej i zamieszczane w corocznym raporcie
opisującym stan sektora ekonomii społecznej w regionie. Pierwszy tego typu dokument został
opracowany w 2016 r.

Kierunek działania 1.3: Diagnozowanie sektora ekonomii społecznej w regionie.
Tabela 4. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 1.3.

Nazwa wskaźnika

Liczba badań z obszaru ES
Liczba opracowanych narzędzi analityczno-diagnostycznych
Liczba przeprowadzonych badań związanych z tematyką rozwoju
zawodowego kadr ES
Liczba opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących
obszaru ekonomii społecznej
a

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa
7

17

21

300,0%

1

1a

x

100,0%

35

6

38

108,6%

5

1

2

40%

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
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Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Racjonalne planowanie działań, w tym w obszarze przedsiębiorczości społecznej, powinno się opierać
na rzetelnej diagnozie sytuacji. Według danych otrzymanych w ramach monitoringu Regionalnego
programu rozwoju ekonomii społecznej, do końca 2016 r. w województwie śląskim przeprowadzono
21 badań z obszaru ES, przy czym większość z nich z inicjatywy Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej (15 badań w samym 2016 r.). Docelowa wartość wskaźnika została określona na poziomie
7, tak więc na koniec badanego okresu poziom jego realizacji został przekroczony 3-krotnie.
W ramach monitoringu uwzględniono również kwestie liczby przeprowadzonych badań związanych
z tematyką rozwoju zawodowego kadr ekonomii społecznej. Otrzymane dane wskazują, że do końca
2016 r. zrealizowano ich 38. Zakładana wartość wskaźnika dotyczącego tego obszaru wynosi 35, co
oznacza, że do końca 2016 r. został on zrealizowany na poziomie 108,6%.
W 2016 r. na poziomie regionu opracowano pakiet rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii
społecznej, z uwzględnieniem „Ekspertyzy w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim”7.

Priorytet II: Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej
w procesie integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Kierunek działania 2.1: Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej
Tabela 5. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 2.1.

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS

1 982

289

554

28,0%

Liczba osób zatrudnionych w PES nie będących PS

1 500

1 1038

x

73,5%

6

0

1

16,7%

100

33

76

76,0%

Liczba wspartych projektów z zakresu PS „na próbę”
Liczba powstałych spółdzielni socjalnych osób prawnych lub osób
fizycznych
7

Zob. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Martyna Wronka-Pośpiech, „Ekspertyza w zakresie
rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw
społecznych (PS) w województwie śląskim realizowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa
Śląskiego”:
http://es.rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2013/04/Ekspertyza_2016-1020.pdf.
8
Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco). Dane odnoszą się do liczby
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 155 przebadanych PES, które zadeklarowały, że nie są PS.
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Liczba utworzonych PES o charakterze reintegracyjnym:

22

15

38

172,7%

11

23

383,3%
90,0%



liczba KIS utworzonych w województwie

6



liczba CIS utworzonych w województwie

10

2

9

liczba WTZ utworzonych w województwie

4

19

2

50,0%

liczba ZAZ utworzonych w województwie

2

1

3

150,0%

1 784

286

521

29,2%

1 178

161

320

27,2%




Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych
dofinansowań, w tym:


liczba miejsc pracy powstałych w PS w powiatach
grodzkich, w tym ze środków:


FP

424

43

66

15,6%



PFRON

165

21

29

17,6%



EFS

589

97

225

38,2%

606

125

201

33,2%

227

15

27

11,9%

76

010

0

0,0%

303

105

169

55,8%

1 605

011

3912

2,4%

Wartość udzielonych pożyczek

-

4 127 305,2 zł

9 869 070,4 zł

x

Liczba pośredników dla regionalnych funduszy pożyczkowych

1

1a

x

100%

45

49

115

255,6%

Odsetek pożyczek zagrożonych

10%

0,0%

0,0%

0,0%

Odsetek pożyczek zwróconych

90%

100%

98,3%

98,3%

Liczba pożyczek zwróconych

-

49

113

x

Wartość pożyczek zwróconych

-

1 182 488,6

2 077 137,0 zł

x



liczba miejsc pracy powstałych w PS w powiatach
ziemskich, w tym ze środków:


FP



PFRON



EFS

Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych
dofinansowań utrzymanych dłużej niż 1 rok

Liczba udzielonych pożyczek

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Rozwój przedsiębiorczości społecznej sprzyja wsparciu osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dla których praca w przedsiębiorstwie społecznym może być jedną
z niewielu szans na uzyskanie godnych warunków zatrudnienia. Ośrodki świadczące usługi rozwoju
ekonomii społecznej powinny wykorzystywać narzędzia inkubacji i preinkubacji oraz otwierania

9

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu (jednostka powstała
na początku 2017 r. i została ujęta w poprzednim raporcie monitoringowym – osiągnięte narastająco rezultaty
nie uległy w związku z tym zmianom).
10
Z informacji udostępnionych przez 120 gmin oraz 12 starostw powiatowych wynika, że w powiatach
ziemskich nie zostało utworzone ze środków PFRON żadne miejsce pracy w 2016 r. PFRON nie podał danych ze
względu na to, iż nie posiada odpowiednich programów, na podstawie których mógłby przekazać tego rodzaje
informacje.
11
Od momentu udzielenia przez OWES pierwszych dotacji do dnia 31.12.2016 r. nie minął okres 1 roku.
12
Dane cząstkowe dot. miejsc pracy utworzonych przez OWES wyłonionych w ramach konkursów nr
1/POKL/7.2.2/2012 i 2/POKL/7.2.2/2012 dla każdego z 4 subregionów województwa (do czerwca 2015 r.).
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przedsiębiorstw „na próbę”13. Badanie monitoringowe prowadzone w ramach RPRES wykazało, że do
końca 2016 r. wsparcie uzyskał 1 tego rodzaju projekt.
Ważnym rodzajem podmiotów ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne. Działają one w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych14, gdzie ich główny cel
określono jako przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom
bezrobotnym aktywizacji zawodowej15. W okresie objętym badaniem monitoringowym (2013-2016)
w województwie śląskim powstało 76 spółdzielni socjalnych osób prawnych lub osób fizycznych, przy
czym w samym tylko 2016 r. było ich 33. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim do roku 2020 zakłada powstanie 100 tego rodzaju spółdzielni.
Monitoring RPRES obejmuje także podmioty reintegracyjne. Do grupy tej zalicza się: Centra Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej. W województwie śląskim w okresie objętym monitoringiem zostało utworzonych 38
podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, przy czym w 2016 r. powstało ich 15.
Z uwagi na założoną w Programie docelową liczbę 22 tego rodzaju instytucji można stwierdzić, że cel
ten przekroczono o 72,7%. Wśród analizowanej grupy instytucji najwięcej utworzono Klubów
Integracji Społecznej oraz Centrów Integracji Społecznej – odpowiednio 23 i 9. Najmniej powstało
Zakładów Aktywności Zawodowej (3) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej (2). Jeśli chodzi o stopień
realizacji założonych wartości docelowych można stwierdzić, że najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła
w przypadku Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności Zawodowej. W przypadku CIS
osiągnięto 90,0% zamierzonych rezultatów, a dla WTZ – 50,0%.
Kolejną kwestią uwzględnioną w ramach monitoringu RPRES jest dofinansowanie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach społecznych. Informacje pozyskane w ramach tego procesu wskazują, że
w wyniku udzielonych dofinansowań w latach 2013-2016 w przedsiębiorstwach społecznych
działających na terenie województwa śląskiego powstało 521 miejsc pracy, z czego 320 w powiatach
grodzkich, a 201 w ziemskich. Najwięcej – 394 miejsca – utworzono w wyniku dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 93 dzięki wsparciu Funduszu Pracy, a 29 miejsc powstało
w związku z dofinansowaniem pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

13

Biblioteka Pożytku Publicznego, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014, s. 58.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 651 z późn. zm.).
15
Biblioteka Pożytku Publicznego, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warszawa 2014, s. 25.
14
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Priorytet III: Współpraca sektora ekonomii społecznej z otoczeniem
instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem
biznesu na rzecz rozwoju lokalnego
Cel szczegółowy 3: Rozwój międzysektorowej współpracy podmiotów ekonomii
społecznej.
Kierunek działania 3.1: Rozbudowa systemu wsparcia ekonomii społecznej na
poziomie regionalnym.
Tabela 6. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 3.1.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

1

1a

x

100,0%

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Liczba realizowanych projektów pozakonkursowych w ramach RPO

6

6a

Liczba akredytowanych OWES w województwie śląskim

x

100,0%

Liczba partnerstw, w które zaangażowany jest OWES

24

42a

x

175,0%

Liczba projektów wygenerowanych w ramach animowanych przez
OWES partnerstw

24

17a

x

70,8%

Liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania
OWES zaczęły prowadzić działalność gospodarczą

30

36

136

453,3%

107

44

87

81,3%

1 605

200

465

29,0%

50

016

0

0,0%

144

371

430

298,6%

Liczba PS założonych w wyniku działalności OWES
Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku działalności OWES
Liczba PES powstałych w wyniku działalności OWES, działających
dłużej niż 24 miesiące
Liczba PES, w których wdrożono program rozwoju
Liczba PES, w których wdrożono program restrukturyzacji
Liczba aktywnych organizacji obywatelskich
Liczba sieci wsparcia ekonomii społecznej posiadających akredytację
obejmujących swym zasięgiem cały region

36

1

2

5,6%

7 250

7 641*

x

105,4%

1

1a

x

100%

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
* Dane uzyskano od 135 gmin i miast na prawach powiatu.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Istotną rolę w procesie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej stanowią organizacje
obywatelskie – w szczególności stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacyjne Kościoła
Katolickiego, jednostki innych kościołów i związków wyznaniowych, organizacje społeczne oddzielnie
niewymienione, związki zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, partie
polityczne, organizacje pracodawców. Według danych udostępnionych przez 135 urzędów gmin
16

Od momentu rozpoczęcia działalności OWES do dnia 31.12.2016 r. nie minął okres 24 miesięcy.
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i miast na prawach powiatu liczba aktywnych organizacji obywatelskich na koniec 2016 r. została
oszacowana na 7 641, a więc nieznacznie więcej niż zakłada Regionalny program rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020.

Kierunek działania 3.2: Rozwój działalności rynkowej przez przedsiębiorstwa
społeczne.
Tabela 7. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 3.2.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika
Liczba podmiotów zrzeszonych w systemach franczyzowych

4

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

1a

x

Stopień
realizacji
wartości
docelowej
25,0%

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W regionie funkcjonuje FAJNA Spółdzielnia Socjalna oparta na franczyzie społecznej z londyńskim
CLARITY EFBP17.

Kierunek działania 3.3: Wsparcie działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie
gminnym i powiatowym.
Tabela 8. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 3.3.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba gmin, które powołały RDPP*

74

8

24

32,4%

Liczba powiatów, które powołały RDPP*

11

4

17

154,5%

Liczba gmin, które włączyły problematykę ekonomii społecznej do
dokumentów strategicznych (wdrożyły nowy system programowania
polityki społecznej)*

167

41a

x

24,6%b

Liczba powiatów, które włączyły problematykę ekonomii społecznej
do dokumentów strategicznych (wdrożyły nowy system
programowania polityki społecznej)*

36

13a

x

36,1%b

2

0

0

0,0%

56

37a

x

66,1%b

Kwota na zadania publiczne przekazywana przez JST w trybie
konkursowym podmiotom ekonomii społecznej (w mln zł)

100,0

95,2

232,2

232,2%

Odsetek zadań zlecanych PES w trybie konkursowym

15,0%

43,1%a

x

43,1%b

167

41a

x

24,6%b

Liczba strategii CLLD i ZIT uwzględniających instrumenty dla rozwoju
PES/PS
Liczba JST, które rozliczają minimum 1 zadanie publiczne na
podstawie rezultatów

Liczba gmin posiadających szczegółowe określenie trybu i kryteriów
oceny realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*

17

Dane pochodzą z monitoringu za rok 2015.
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Odsetek JST stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia
publiczne ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów
prozatrudnieniowych

15,0%

20,1%a

30 z 149
zbadanych JST

x

20,1%b

* W tym miasta na prawach powiatu.
a
Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
b
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów, które
udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego przyjęto
uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji wartości
docelowej.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) przewiduje możliwość utworzenia gminnych i powiatowych rad
pożytku publicznego jako organów konsultacyjnych i opiniodawczych18. W województwie śląskim do
końca 2016 r. gminne rady działalności pożytku publicznego powołano w 24 gminach, natomiast
powiatowe rady działalności pożytku publicznego zostały powołane w 17 powiatach19. Wartości
docelowe w przypadku tych podmiotów zostały określone na poziomie odpowiednio 74 i 11. Tak więc
w przypadku gmin wskaźnik nie osiągnął jeszcze zakładanej wartości, natomiast w przypadku
powiatów został przekroczony, na co duży wpływ ma wysoki udział w województwie śląskim miast na
prawach powiatu.
Skutecznemu wdrażaniu idei ekonomii społecznej sprzyja włączenie jej problematyki do dokumentów
strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Według założeń Regionalnego programu rozwoju
ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 docelowo wszystkie JST zrealizują ten cel.
Tymczasem do końca 2016 r. problematykę ekonomii społecznej włączyło do dokumentów
strategicznych 41 gmin (24,6%) oraz 13 powiatów (36,1%).
Kolejnym wskaźnikiem ujętym w ramach monitoringu RPRES jest liczba strategii CLLD20 i ZIT21
uwzględniających instrumenty dla rozwoju PES/PS. Docelowa wartość w tym zakresie, przewidziana
w Regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020,
wynosi 2. Do końca 2016 r. w województwie śląskim nie było jeszcze tego rodzaju dokumentów
uwzględniających instrumenty dla rozwoju PES/PS.

18

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 239 ze zm.), art. 41e.
19
Miasta na prawach powiatu uwzględniane są zarówno przy gminach, jak i przy powiatach.
20
CLLD (ang. Community Led Local Development) rozwój kierowany przez lokalną społeczność, instrument
(metoda) mający/a na celu wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, które mogą lub
powinny być realizowane przez lokalne społeczności.
21
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze
środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie
ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą
z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice
administracyjne samorządów, https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_ogolne_ZIT_RIT, [odczyt 20.04.2017 r.].
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Organy administracji publicznej mogą współpracować z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, w tym z podmiotami ekonomii społecznej. Współpraca ta odbywa się m.in.
poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych22. Do końca 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego
(w tym Samorząd Województwa Śląskiego) – na zadania publiczne realizowane w trybie
konkursowym przez podmioty ekonomii społecznej - wydatkowały kwotę 232,2 mln zł. Wartość
docelowa w przypadku tego wskaźnika została określona na 100,0 mln zł. Odsetek zadań publicznych
zleconych PES w trybie konkursowym w stosunku do ogólnej liczby zleconych zadań wyniósł w tym
czasie 43,1%23 przy zakładanym celu wynoszącym 15,0%.
Liczba JST, które rozliczają minimum 1 zadanie publiczne na podstawie rezultatów stanowi kolejną
pozycję w zestawie wskaźników RPRES. Wartość docelową określono w tym przypadku na 56, przy
czym na koniec 2016 r. wśród badanych JST (w tym Samorządu Województwa Śląskiego)
37 zadeklarowało, że rozliczyło minimum 1 zadanie publiczne na podstawie rezultatów.
Warto nadmienić, że 3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1300). Określa ono 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Wzory te
będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a realizowanych od 2017 roku. Nowe rozporządzenie zastępuje Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Jednostki samorządu terytorialnego mogą współpracować z mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej w formie inicjatywy lokalnej24. Organ
stanowiący JST określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach tego rodzaju inicjatywy25. Na koniec 2016 r. w województwie śląskim co czwarta gmina26
posiadała określone tego rodzaju procedury. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim do roku 2020 zakłada posiadanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez wszystkie 167 gmin.
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to zamówienia, które zgodnie z definicją Komisji
Europejskiej biorą pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych: możliwość
22

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1817 ze zm.), art. 5, ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1.
23
Wskaźnik obliczony na podstawie danych pochodzących z JST szczebla gminnego i powiatowego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
24
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1817 ze zm.), art. 2, ust. 4.
25
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1817 ze zm.), art. 19c, ust. 1.
26
Łącznie z miastami na prawach powiatu.
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zatrudnienia (w tym osób młodych, starszych oraz równość płci), godną pracę, zgodność z prawami
społecznymi i prawem do pracy, integrację społeczną (w tym osób niepełnosprawnych), równość
szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrównoważonego
rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie muszą one uwzględniać zasady ujęte w Traktacie
Unii Europejskiej oraz dyrektywach dotyczących zamówień publicznych. Jednym z instrumentów
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych są klauzule społeczne27. Na koniec 2016 r.
w województwie śląskim 20,1% ze zbadanych JST28 stosowało społecznie odpowiedzialne zamówienia
publiczne.

Kierunek działania 3.4: Tworzenie sieci współpracy, partnerstw lokalnych i wymiana
informacji.
Tabela 9. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 3.4.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

36

4

8

22,2%

Odsetek PES-ów działających w sieciach partnerskich

60,0%

(28 z 376
zbadanych
podmiotów)

x

7,4%b

Odsetek LGD, których członkiem jest minimum 1 PES

50,0%

x

68,8%b

x

16,0%b

x

8,5%b

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Liczba sprawozdań z działań OWES opublikowanych na stronie
internetowej

7,4%a

68,8%a

(11 z 16 LGD)

16,0%a
Odsetek PES współpracujących z uczelniami

10,0%

(60 z 376
zbadanych
podmiotów)

Odsetek PES zrzeszonych w minimum jednej organizacji sieciowej

40,0%

(32 z 376
zbadanych
podmiotów)

Odsetek JST, które wprowadziły możliwość realizacji inicjatyw
lokalnych

80,0%

(50 z 133
z badanych
jednostek)

(66 z 151
z badanych
jednostek)

43,7%b

184

194

422

229,3%

80,0%

(18 z 133
zbadanych
jednostek)

(34 z 151
zbadanych
jednostek)

22,5%b

18

89

129

716,7%

240

127

327

136,3%

8,5%a

Liczba inicjatyw lokalnych realizowanych przez JST
Odsetek JST, które zrealizowały minimum jedną procedurę inicjatyw
lokalnych
Liczba utworzonych partnerstw/paktów na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej
Liczba podmiotów zaangażowanych w działania partnerskie na rzecz
ekonomii społecznej

27

37,6%

13,5%

43,7%

22,5%

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny program rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020, s. 52.
28
Łącznie z Samorządem Województwa Śląskiego.
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Liczba zorganizowanych w województwie spotkań dotyczących
ekonomii społecznej

632

1 562

1 763

279,0%

10,0%

2 klastry29

x

x

1

2a

x

200%

Liczba podmiotów z sektora biznesu zaangażowanych w działania
mające na celu pomoc w rozwoju ekonomii społecznej w regionie

18

43a

x

238,9%b

Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych poświęconych tematyce
ES

300

40

261

87,0%

Liczba zorganizowanych targów przedsiębiorczości społecznej

135

11

64

47,4%

Liczba PES biorących udział w targach przedsiębiorczości społecznej

650

176

771

118,6%

100,0%

(21 z 181
zbadanych
jednostek)

Odsetek klastrów, których członkiem jest minimum 1
przedsiębiorstwo społeczne
Liczba klastrów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej

Odsetek PUP, OPS i PCPR, które wykorzystały minimum jeden
instrument z obszaru ekonomii społecznej

11,6%

19,3%

(38 z 197
zbadanych
jednostek)

19,3%b

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów,
które udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego
przyjęto uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji
wartości docelowej.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
b

Na koniec 2016 r. 43,7% jednostek samorządu terytorialnego wprowadziło możliwość realizacji
inicjatyw lokalnych (docelowa wartość tego wskaźnika to 80,0%). Niemniej jednak liczba inicjatyw
lokalnych zrealizowanych w okresie 2013-2016 wyniosła 422 czyli ponad dwukrotnie więcej niż
założono do końca 2020 roku. Co najmniej jedną procedurę inicjatyw lokalnych zrealizowało 22,5%
JST, przy czym przyjęto że finalnie odsetek ten wyniesie 80,0%. Powyższe dane wskazują, że
stosunkowo niewielka liczba jednostek samorządu terytorialnego zrealizowała znaczną liczbę tego
rodzaju przedsięwzięć.
Współdziałanie różnych podmiotów realizujących podobne działania jest bardzo ważne, gdyż
odpowiednio zaplanowane i zrealizowane daje efekt większy niż suma oddzielnych działań (efekt
synergiczny). Działania uzupełniają się poprzez współpracę i synchronizację. Integracja działań wielu
podmiotów zmniejsza koszty realizacji danego przedsięwzięcia, jednocześnie zwiększając szansę jego
powodzenia. Stąd też dużej wagi nabiera współpraca podmiotów ekonomii społecznej, np. w formie
partnerstw lub paktów. Liczba tego rodzaju przedsięwzięć wyniosła w badanym okresie 129, tj. o 111
więcej niż założono do końca 2020 roku. W działania partnerskie na rzecz ekonomii społecznej
zaangażowane było w tym czasie 327 podmiotów. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła w tym
przypadku 240, tak więc stopień jego realizacji przekroczył określoną w RPRES wartość. Współpracę
z uczelniami zadeklarowało 16,0% badanych PES, a przynależność do przynajmniej jednej organizacji
sieciowej 8,5%. Wobec tego w badanej grupie organizacji współpraca z uczelniami jest na

29

Brak pełnej i aktualnej listy adresowej klastrów, na podstawie której możliwe byłoby określenie odsetka
klastrów, których członkiem jest minimum 1 PS. Wartość odnosi się do stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie
są podawane narastająco).
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zadowalającym poziomie (wyższym niż założono), z kolei wciąż zbyt mały odsetek PES jest
zrzeszonych w organizacjach sieciowych czy też działających w sieciach partnerskich.
Na podstawie badania wśród PES zidentyfikowano 11 Lokalnych Grup Działania, tj. 68,8% ogółu tego
typu organizacji, których członkiem jest minimum 1 podmiot ekonomii społecznej. Zgodnie z danymi
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w regionie funkcjonuje 16 LGD, w tym 2 rybackie30.
Rozwojowi przedsiębiorczości społecznej sprzyja organizowanie spotkań, wizyt studyjnych oraz
targów. Do końca grudnia 2016 r. w województwie śląskim zorganizowano 1 763 spotkań
dotyczących ekonomii społecznej, co znacznie przekracza założoną do 2020 roku wartość (632)
W tym czasie zorganizowano 261 wizyt studyjnych poświęconych tematyce ekonomii społecznej,
40 w samym roku 2016. Docelowa wartość tego wskaźnika wynosi 300, zatem na koniec 2016 r.
został on osiągnięty w 87,0%.
Targi przedsiębiorczości społecznej to wydarzenia, podczas których PES-y mogą wystawiać
i sprzedawać swoje towary i usługi. Do końca grudnia 2016 r. w województwie śląskim
zorganizowano 64 tego rodzaju imprezy (11 w samym 2016 r.), co stanowi blisko połowę założonej
do osiągnięcia wartości. W tym czasie w targach przedsiębiorczości społecznej wzięło udział 771 PES,
przy czym należy zauważyć, że ten sam podmiot mógł być wykazywany kilkukrotnie (w przypadku
uczestnictwa w większej liczbie targów).
Podmioty zaangażowane we wspieranie idei przedsiębiorczości społecznej mogą korzystać
z różnorodnych instrumentów, do których w szczególności należą: inicjatywa lokalna, spółdzielnia
socjalna zakładana przez osoby prawne, klauzule społeczne czy też zlecanie zadań publicznych
podmiotom ekonomii społecznej. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie
śląskim do roku 2020 zakłada, że docelowo wszystkie powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy
społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie będą wykorzystywać co najmniej jeden tego
rodzaju instrument. Jak sytuacja przedstawiała się na koniec 2016 roku? Przeprowadzone badanie
monitorujące wykazało osiągnięcie ww. wskaźnika na poziomie 19,3%.

30

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020: http://ksow.pl/baza-lgd-20142020.html?no_cache=1 (stan na: 25.04.2017 r.).
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Priorytet IV: Edukacja i profesjonalizacja sektora ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 4: Podniesienie poziomu wiedzy i upowszechnienie
umiejętności praktycznych w sektorze ekonomii społecznej i jego otoczeniu.
Kierunek działania 4.1: Działania edukacyjne w formie studiów, szkoleń i zajęć
fakultatywnych.
Tabela 10. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 4.1.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu ekonomii
społecznej

184

0

206

112,0%

Liczba edycji studiów podyplomowych w zakresie ekonomii społecznej

5

0

13

260,0%

x

61,5%b

Odsetek uczelni wyższych w regionie włączających problematykę ES
do programów edukacyjnych

Odsetek szkół podstawowych/gimnazjalnych/średnich w regionie
włączających problematykę ES do programów edukacyjnych
Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu PR, dziennikarstwa i
promocji ES dla osób zatrudnionych w PES
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry pomocy i integracji
społecznej z zakresu ekonomii społecznej
Liczba pracowników pomocy i integracji społecznej oraz pracowników
JST przeszkolonych z zakresu ES

61,5%a

30,0%

(8 z 13
zbadanych
uczelni)

25,0%

(265 z 1138
zbadanych
szkół)

x

23,3%b

99

6

76

76,8%

246

0

77

31,3%

1 384

89

930

67,2%

23,3%a

a

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów, które
udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego przyjęto
uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji wartości
docelowej.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
b

Upowszechnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych nt. ekonomii społecznej to kolejny kluczowy
czynnik jej rozwoju. Sprzyja mu organizacja studiów podyplomowych, odpowiednio przygotowane
programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także szkolenia skierowane do pracowników pomocy
i integracji społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Regionalny program rozwoju
ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 zakłada, że docelowo studia
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podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej w ramach 5-ciu edycji ukończą 184 osoby. Tymczasem
do końca 2016 r. (w ramach 13-stu edycji) studia na tym kierunku ukończyło 206 osób31.
Trudno jednoznacznie określić odsetek wyższych uczelni w regionie włączających problematykę
ekonomii społecznej do programów edukacyjnych, gdyż wiele z nich pod względem programowym
ma niewielką styczność z tą dziedziną polityki społecznej. Dotyczy to w szczególności uczelni
artystycznych, teologicznych, sportowych czy też medycznych. Spośród 13 uczelni ekonomicznych,
humanistycznych, technicznych oraz uniwersytetów, które udostępniły dane dotyczące
analizowanego obszaru, do końca 2016 wyżej wymienione działania podjęło 8, tj. 61,5%.
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, do dnia 31.12.2016 r.
problematykę ekonomii społecznej do programów edukacyjnych włączyło 23,3% spośród 1 138
zbadanych szkół podstawowych/gimnazjalnych/średnich z terenu województwa śląskiego.
Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 zakłada
docelową wartość wskaźnika w tym względzie na poziomie 25,0%.
W latach 2013-2016 przeprowadzono 76 szkoleń z zakresu PR, dziennikarstwa i promocji ekonomii
społecznej dla osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej, z czego 6 w 2016 r. (wszystkie
zorganizowały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej). Tym sposobem zrealizowano nieco ponad
¾ wartości docelowej, wskazanej do osiągnięcia przed końcem 2020 r.
Do końca 2016 r. dla kadry pomocy i integracji społecznej przeprowadzono 77 szkoleń z zakresu
ekonomii społecznej – wszystkie przed rokiem 2016. RPRES przewiduje, że ostatecznie wskaźnik ten
powinien osiągnąć wartość 246. Z kolei liczba pracowników pomocy i integracji społecznej oraz
pracowników JST przeszkolonych z zakresu ES ma wynieść 1 384 osoby. W analizowanym okresie
przeszkolono 930 osób, co pozwoliło osiągnąć 67,2% założonej wartości, przy czym w 2016 r.
organizatorem szkoleń z tego zakresu nie był ROPS/samorząd województwa.

Kierunek działania 4.2: Upowszechnianie edukacji wyjaśniającej zasady działania
przedsiębiorczości społecznej.
Tabela 11. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 4.2.
Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do
potencjalnych partnerów biznesowych PS oraz odbiorców
usług/produktów

1

7

19

1 900,0%

Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do
potencjalnych partnerów samorządowych i innych podmiotów
działających na rzecz rozwoju lokalnego

1

4

8

800,0%

31

Przy interpretacji powyższych danych należy mieć na względzie różnicę pomiędzy rokiem akademickim
a rokiem kalendarzowym oraz fakt, że studia podyplomowe mogą odbywać się w trakcie dwóch lat
kalendarzowych.
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Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do
organizacji pozarządowych, które zamierzają rozpocząć odpłatną
działalność statutową i/lub działalność gospodarczą

3

7

11

366,7%

Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do
młodzieży, szkół, nauczycieli

1

98

164

16 400,0%

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Do działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej należy także edukowanie różnych grup
społecznych, dla których jest ona często pojęciem nieznanym lub kojarzonym z pomocą społeczną32.
Dlatego też monitoring RPRES zakłada badanie liczby opracowanych programów edukacyjnych
skierowanych do potencjalnych partnerów biznesowych PS, odbiorców usług/produktów,
potencjalnych partnerów samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju
lokalnego, organizacji pozarządowych, które zamierzają rozpocząć odpłatną działalność statutową
i/lub działalność gospodarczą, a także do młodzieży, szkół i nauczycieli.
Na koniec 2016 r. najwięcej opracowanych programów edukacyjnych skierowanych było do
młodzieży, szkół i nauczycieli – 164, przy czym Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim do roku 2020 zakładał powstanie w tym obszarze 1 programu. Wykazana
przez szkoły i uczelnie wysoka w stosunku do założeń liczba opracowanych programów edukacyjnych
wynika prawdopodobnie z szerszego rozumienia zasięgu opracowanego programu – u podstaw
wskaźnika leżała idea tworzenia generalnych programów o zasięgu wojewódzkim, podczas gdy
w trakcie monitoringu okazało się, że w praktyce tworzone i wykorzystywane są programy
o mniejszej skali i zasięgu.
Liczba programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów biznesowych PS oraz
odbiorców usług/produktów wyniosła na koniec 2016 r. 19 i również była znacznie wyższa od
wartości docelowej. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku programów edukacyjnych
skierowanych do potencjalnych partnerów samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz
rozwoju lokalnego. Zebrane dane pozwalają potwierdzić opracowanie w badanym czasie
8 programów przy 1 założonym w RPRES. Z kolei liczba opracowanych programów edukacyjnych
skierowanych do organizacji pozarządowych, które zamierzają rozpocząć odpłatną działalność
statutową i/lub działalność gospodarczą wyniosła 11 i była wyższa od założonej o 8.

32

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny program rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020, s. 39.
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Kierunek działania 4.3: Działania uzupełniające w ramach programów wspierających
ekonomię społeczną.
Tabela 12. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 4.3.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

4,5%

Odsetek przeszkolonych członków RDPP

100,0%

(14 z 314
członków
w zbadanych
JST)

x

x*

x

x*

3,2%

Odsetek przeszkolonych członków komisji polityki społecznej gmin,
powiatów i województwa

50,0%

(9 z 283
członków
w zbadanych
JST)

Liczba pracowników JST przeszkolonych w zakresie
przedsiębiorczości społecznej

600

89

454

75,7%

Liczba osób, które odbyły staże/praktyki w PES

526

320

970

184,4%

63

12

48

76,2%

Liczba przedsiębiorstw społecznych, których pracownicy zostali
przeszkoleni z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych
Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeszkolono
pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu społecznie
odpowiedzialnych zamówień publicznych

34,7%

30,0%

(50 z 144
członków
w zbadanych
JST)

44,9%

(75 z 167
członków
w zbadanych
JST)

44,9%b

* W przypadku wskaźnika nie jest możliwe określenie stopnia realizacji wartości docelowej, gdyż każdorazowo
podstawa obliczania wartości docelowej w % jest zmienna i odnoszona do liczby członków wskazanych przez
JST w danym roku, ponadto nie uwzględnia możliwości upływu kadencji RPDD. W 2015 roku zostało
przeszkolonych 27,9% członków RDPP (tj. 70 z 251 członków w zbadanych JST) oraz 0,9% członków komisji
polityki społecznej gmin, powiatów i województwa (tj. 2 z 223 członków w zbadanych JST).
b
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów, które
udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego przyjęto
uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji wartości
docelowej.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Oprócz działań edukacyjnych skierowanych do podmiotów określonych w ramach kierunku działania
4.2 w Regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020
przewidziano przeszkolenie członków rad działalności pożytku publicznego, komisji polityki
społecznej gmin, powiatów i województwa oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
W Programie zaplanowano również staże i praktyki w podmiotach ekonomii społecznej oraz
podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
Planuje się, że docelowo wszyscy członkowie rad działalności pożytku publicznego oraz połowa
członków komisji polityki społecznej gmin, powiatów i województwa powinna zostać przeszkolona
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w zakresie ekonomii społecznej. Tymczasem wyniki badania monitoringowego wskazują, że odsetek
ten wyniósł 27,9% jeśli chodzi o członków RDPP oraz 3,2% w przypadku członków ww. komisji.
Z kolei jeśli chodzi o pracowników JST Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim do roku 2020 przewiduje przeszkolenie w zakresie przedsiębiorczości
społecznej 600 pracowników. Do końca 2016 r. tego rodzaju szkolenia ukończyły 454 osoby, a więc
¾ zakładanej liczby.
W 2016 r. 12 przedsiębiorstw społecznych zadeklarowało, że ich pracownicy zostali przeszkoleni
z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, dzięki czemu w okresie 2013-2016
osiągnięto nieco ponad ¾ zakładanej wartości docelowej.
Osoby zainteresowane pracą w podmiotach ekonomii społecznej powinny mieć możliwość odbycia
w nich staży i praktyk. Do końca 2016 r. tego rodzaju działaniami objęto 970 osób, tj. o 444 więcej niż
przewidziano w RPRES.
Jednym z zadań systemu wsparcia PES powinno być ułatwianie tego rodzaju podmiotom dostępu do
rynku. Sprzyja temu stosowanie przez instytucje publiczne społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych. Mogą być one zatem przydatnym narzędziem, za pomocą którego organy administracji
publicznej mają możliwość wpływania na rynek i promowania wśród firm rozwijania społecznie
odpowiedzialnego zarządzania. W celu jego popularyzacji niezbędne jest przeszkolenie pracowników,
którzy w jednostkach samorządu terytorialnego są odpowiedzialni za prowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego. Według danych uzyskanych w ramach monitoringu RPRES, na
koniec 2016 r. w 44,9% jednostkach samorządu terytorialnego przeszkolono pracowników
odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Docelowa wartość wskaźnika wynosiła w tym
przypadku 30,0%.
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Kierunek działania 4.4: Bezpośrednie wsparcie szkoleniowo-edukacyjne i doradcze dla
środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tabela 13. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 4.4.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
rezultaty
w 2016 r.

Osiągnięte
rezultaty
narastająco
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym planujących utworzenie przedsiębiorstwa
społecznego

96

138

186

193,8%

Liczba osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
które zakończyły udział w cyklach szkoleniowych z zakresu
przedsiębiorczości społecznej

960

747

1 539

160,3%

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkoleniu z
zakresu przedsiębiorczości społecznej

96

209

329

342,7%

100

227

317

317,0%

1 026

79

862

84,0%

Liczba przedsiębiorstw społecznych, które skorzystały z
podstawowego wsparcia
Liczba przeszkolonych rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych
w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W celu poprawy sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oprócz działań
pośrednich – ukierunkowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej – niezbędne jest także
zapewnienie im wsparcia bezpośredniego. Może się to odbywać m.in. poprzez działania szkoleniowoedukacyjne i doradcze dla osób planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Jak wynika
z badania monitorującego RPRES, do końca 2016 r. zrealizowano 186 szkoleń dla osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.
Z kolei liczba osób należących do ww. kategorii, które zakończyły udział w cyklach szkoleniowych
z zakresu przedsiębiorczości społecznej wyniosła 1 539.
Osoby niepełnosprawne należą do kategorii ludności charakteryzującej się podwyższonym ryzykiem
wykluczenia społecznego. Dlatego też powinny być objęte szczególnym wsparciem szkoleniowym
w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz reintegracji społeczno-zawodowej. Wyniki monitoringu
RPRES wskazują, że na koniec 2016 r. 329 osób niepełnosprawnych zakończyło udział w szkoleniach
z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Z kolei 862 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych
zostało przeszkolonych w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
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Priorytet V: Promocja ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej
sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.
Znajomość problematyki ekonomii społecznej wśród ogółu ludności jest bardzo niska. Ważne jest
zatem popularyzowanie tej idei, podkreślanie jej zasad, takich jak: solidarność społeczna, współpraca,
przedsiębiorczość oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród konsumentów33. Sprzyjać
temu będzie odpowiednie zarządzanie informacją, budowa marki sektora ekonomii społecznej oraz
jej promocja.

Kierunek działania 5.1: Zgromadzenie, uporządkowanie, udostępnienie i bieżąca
aktualizacja informacji na temat ekonomii społecznej w przestrzeni rzeczywistej i
wirtualnej oraz jej promocja.
Tabela 14. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 5.1.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Liczba utworzonych serwisów internetowych nt. ES
Liczba przeprowadzonych wydarzeń/działań promocyjnych

Osiągnięte
Osiągnięte
rezultaty
rezultaty
narastająco
w 2016 r.
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

4

0

4

100,0%

307

583

1004

327,0%

Liczba wydanych publikacji nt. ES

90

73

138

153,3%

Liczba inicjatyw na rzecz upowszechnienia spółdzielczości uczniowskiej

34

309

675

1 985,3%

Liczba zorganizowanych konkursów z obszaru ekonomii społecznej

36

1

20

55,6%

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na temat ekonomii społecznej istnieje już spory zasób wiedzy. Wymaga on jednak stałej aktualizacji,
porządkowania i upowszechniania. Zgromadzone informacje powinny być dostępne zarówno
w przestrzeni rzeczywistej, jak i na nabierającej coraz większego znaczenia płaszczyźnie wirtualnej.
W latach 2013-2016 w regionie powstały 4 serwisy internetowe z tego zakresu. Aktualizacji
i porządkowaniu informacji dotyczących ekonomii społecznej służy m.in. monitoring Regionalnego
programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020. Jego wyniki wskazują,
że na koniec 2016 r. liczba przeprowadzonych w województwie śląskim wydarzeń/działań
promocyjnych wyniosła 1004. Do tego czasu wydano 138 publikacji nt. ekonomii społecznej
i przeprowadzono 675 inicjatyw na rzecz upowszechnienia spółdzielczości, co znacznie przewyższa
określoną wartość docelową.

33

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny program rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020, s. 40.
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W ramach prowadzonego monitoringu badano również kwestię organizacji konkursów z obszaru
ekonomii społecznej. Wyniki badania monitoringowego wskazują że zorganizowano ich 20, choć
w samym 2016 r. tylko 1 (ogłoszony przez samorząd województwa – ROPS).

Kierunek działania 5.2: Budowa marki sektora ekonomii społecznej w województwie
śląskim.
Tabela 15. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 5.2.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Osiągnięte
Osiągnięte
rezultaty
rezultaty
narastająco
w 2016 r.
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

Liczba przeprowadzonych badań dot. rozpoznawalności marki ES

2

0

0

0,0%

Liczba wdrożonych systemów certyfikacji produktów ES

1

1

1

100,0%

12

0

0

0,00%

Liczba PES, których produkty uzyskały znaki jakości

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W II poł. 2016 r. ROPS podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną,
która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim
i uprawnia do nadawania im Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Kierunek działania 5.3: Promocja wsparcia dla środowisk wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Tabela 16. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 5.3.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

0,3%a

Odsetek PES biorących udział w misjach gospodarczych i targach
zagranicznych

10%

Liczba osób uczestniczących w wolontariacie długoterminowym w
organizacjach obywatelskich

25

Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych dot. stosowania klauzul
społecznych, zatrudniania niepełnosprawnych oraz zaangażowania
wolontariuszy

55

a

Osiągnięte
Osiągnięte
rezultaty
rezultaty
narastająco
w 2016 r.
(2013-2016)
(1 z 377
zbadanych
podmiotów)

x

0,3%b

1 155

1 748

6 992%

55

146

265,5%

Wartość wg stanu na koniec 2016 roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów, które
udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego przyjęto
uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji wartości
docelowej.
Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
b

Strona 33 z 50

W 2016 r. tylko jeden z badanych podmiotów ekonomii społecznej zadeklarował uczestnictwo
w misjach gospodarczych i targach zagranicznych.
Z kolei aktywność wolontariuszy długoterminowych w organizacjach obywatelskich znacznie
przekracza założone rezultaty – w 2016 r. badane organizacje angażowały łącznie 1 155 tego typu
osób, co daje 1 748 wolontariuszy długoterminowych w latach 2013-2016.
Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym do przezwyciężenia trudnej sytuacji
potrzebują najczęściej wsparcia z zewnątrz. Mogą je zapewnić m.in. różnego rodzaju podmioty
ekonomii społecznej. Te z kolei mogą zwiększyć swoją skuteczność dzięki ułatwieniom w dostępie do
rynku zapewnianym m.in. przez stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych. Tak
więc promocja tego rodzaju rozwiązań może przyczynić się zwiększenia skuteczności wsparcia
środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według badania
monitoringowego realizowanego w ramach RPRES, na koniec 2016 r. w województwie śląskim liczba
przeprowadzonych działań promocyjnych dot. stosowania klauzul społecznych, zatrudniania osób
niepełnosprawnych oraz zaangażowania wolontariuszy wyniosła 146.

Kierunek działania 5.4: Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie
promocji ekonomii społecznej.
Tabela 17. Rezultaty osiągnięte w ramach kierunku działania 5.4.

Wartość
docelowa

Nazwa wskaźnika

Liczba opracowanych i upowszechnionych artykułów/ audycji/spotów
reklamowych promujących ES
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla dziennikarzy

Osiągnięte
Osiągnięte
rezultaty
rezultaty
narastająco
w 2016 r.
(2013-2016)

Stopień
realizacji
wartości
docelowej

250

571

829

331,6%

4

bd.

bd.

bd.

Źródło: badania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

„Współpraca się opłaca” to hasło promocyjne śląskiej ekonomii społecznej. Jest ono również aktualne
w przypadku wspólnych działań realizowanych wraz z mediami regionalnymi i lokalnymi. Działania te
mogą przełożyć się na zwiększenie liczby artykułów, audycji i spotów reklamowych promujących
ekonomię społeczną. Według danych pozyskanych w ramach badania monitorującego RPRES, do
końca 2016 r. w województwie śląskim zidentyfikowano 829 tego rodzaju produktów.
W przypadku szkoleń dla dziennikarzy, tego typu działania nie są realizowane w projektach
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej. Z informacji uzyskanych od wybranych redakcji gazet i in. mediów wynika, iż dziennikarze
z województwa śląskiego nie biorą udziału w szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej.
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CZĘŚĆ 3: INFRASTRUKTURA WSPARCIA SEKTORA EKONOMII
SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2016 roku rozwijano infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej na sześciu wyodrębnionych
obszarach terytorialnych województwa śląskiego, tj. południowym (bielskim), zachodnim (rybnickim),
centralno-zachodnim, centralno-południowym, północnym (częstochowskim) i centralno-wschodnim.
W zależności od siedziby, podmioty ekonomii społecznej – w tym przedsiębiorstwa społeczne –
tworzone lub funkcjonujące w poszczególnych częściach województwa śląskiego mogły skorzystać ze
wsparcia jednego z sześciu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (zob. Tabela 18).
Tabela 18. Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie śląskim.

Lider: Stowarzyszenie Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej
Skład konsorcjum: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
„Teatr Grodzki”, Urząd Miasta Bielsko-Biała

2 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu

43-382 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 367
owes@bcp.org.pl






bielski
cieszyński
żywiecki
m. Bielsko-Biała

44-217 Rybnik
ul. Kościuszki 22/5
cris@cris.org.pl








raciborski
rybnicki
wodzisławski
m. Jastrzębie-Zdrój
m. Rybnik
m. Żory

40-008 Katowice
ul. Warszawska 28a/2
owes@swr.pl








lubliniecki
tarnogórski
m. Bytom
m. Katowice
m. Piekary Śląskie
m. Ruda Śląska

43-190 Mikołów
Jana Pawła II 1/2
biuro@csr.biz.pl











bieruńsko-lędziński
gliwicki
mikołowski
pszczyński
m. Gliwice
m. Jaworzno
m. Mysłowice
m. Tychy
m. Zabrze

42-200 Częstochowa
Al. Najświętszej Maryi
Panny 24, lok. 8
jowes@jowes.pl






częstochowski,
kłobucki,
myszkowski
m. Częstochowa

obszar centralnopołudniowy
obszar północny
(częstochowski)
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obszar centralnozachodni

Zachodniego (dalej: OWES Zachodni)
Lider: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
w Rybniku
Skład konsorcjum: Miasto Żory/Żorskie Centrum
Organizacji Pozarządowych, Powiat Wodzisławski, Miasto
Jastrzębie-Zdrój
3 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion
centralny zachodni (dalej: OWES Centralno-Zachodni)
Lider: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
w Katowicach
Skład konsorcjum: Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor"
Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy
w Katowicach, VINCI&VINCI Kancelaria Radcy Prawnego
i Adwokata M. Zychla, Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym w Chorzowie
4 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
(dalej: OWES Centralno-Południowy)
Lider: Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach
Górnych
Skład konsorcjum: Miasto Dąbrowa Górnicza/Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej,
Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
w Katowicach, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w Jaworznie
5 Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A. (dalej: OWES Północny)

Zasięg terytorialny
(powiat/obszar)

obszar zachodni
(rybnicki)

1 OWES Bielsko-Biała (dalej: OWES Południowy)

Dane kontaktowe
lidera OWES

obszar południowy
(bielski)

Nazwa OWES

40-047 Katowice,
ul. Kościuszki 70,
owes@mostkatowice.pl

Lider: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych „Most” w Katowicach
Skład konsorcjum: Fundacja Regionalnej Agencji
Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej, Fundusz
Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach






będziński
zawierciański
m. Chorzów
m. Dąbrowa
Górnicza
 m. Siemianowice Śl.
 m. Sosnowiec
 m. Świętochłowice

obszar centralnowschodni

6 OWES MOST (dalej: OWES Centralno-Wschodni)

Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

OWES realizują projekty w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 i RPSL.09.03.01-IZ.01-24044/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.3 Rozwój ekonomii
społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty
konkursowe RPO WSL 2014-2020. W ramach przedmiotowych konkursów zaplanowano osiągnięcie
następujących wskaźników:
 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 589
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 545
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie – 2 725
 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 703.
Tabela 19. Wybrane wskaźniki mierzone na poziomie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii
społecznej – projekty konkursowe (wartości osiągnięte przez OWES wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)
OWES
OWES
OWES
OWES
OWES
OWES
Centralno- CentralnoCentralnoPołudniowy Zachodni
Północny
Zachodni Południowy
Wschodni
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES wypracowały założenia co do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej
Liczba środowisk, które w wyniku działalności
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)
Liczba miejsc pracy utworzonych
w przedsiębiorstwach społecznych
Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem

167

138

88

169

78

156

18

16

12

16

51

4

2

5

0

0

9

4

1

0

0

11

59

0

38

7

47

13

59

39

103

62

42

163

141

45

Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie danych
OWES (wg stanu na 31.12.2016 r.).
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Tabela 20. Stopień realizacji wskaźników mierzonych na poziomie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie
sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe (wg stanu na koniec 2016 r.)
Minimalna
Wartość
wartość
zrealizowana (wg
wskaźnika do
stanu na koniec
osiągnięcia w
2016 r.)
okresie 2015-2017

Stopień
realizacji (wg
stanu na koniec
2016 r.)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

796

2 725

29,2%

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności
OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu
ekonomii społecznej

117

36

325,0%

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej

20

36

55,6%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

71

545

13,0%

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności
OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa
społecznego

203

589

34,5%

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem

556

703

79,1%

Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie danych
OWES (wg stanu na 31.12.2016 r.).

Tabela 21. Rezultaty osiągnięte przez OWES w 2016 r. w ramach RPRES – kierunek działania 3.1.
Rozbudowa systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
OWES
CentralnoZachodni

OWES
OWES
Południowy Zachodni
Liczba partnerstw, w które zaangażowany jest
OWES
Liczba projektów wygenerowanych w ramach
animowanych przez OWES partnerstw
Liczba NGO działających dłużej niż rok, które
w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić
działalność gospodarczą
Liczba PS założonych w wyniku działalności
OWES
Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku
działalności OWES
Liczba PES, w których wdrożono program
rozwoju
Liczba PES, w których wdrożono program
restrukturyzacji

OWES
OWES
CentralnoPółnocny
Południowy

OWES
CentralnoWschodni

0

6

0

21

8

7

2

6

0

0

8

1

11

0

0

10

15

0

8

4

7

6

12

7

40

8

47

7

59

39

103

62

1

163

30

12

0

0

0

0

1

0

Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie danych
OWES za 2016 rok.
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Tabela 22. Inne rezultaty osiągnięte przez OWES z województwa śląskiego w 2016 r. w ramach RPRES
OWES
CentralnoZachodni

OWES
OWES
Południowy Zachodni
Liczba badań z obszaru ES
Liczba badań związanych z tematyką rozwoju
zawodowego kadr ES (np. badanie potrzeb
szkoleniowych)
Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku
udzielonych przez OWES dofinansowań
Liczba PES powstałych w wyniku działalności OWES
Liczba przedsiębiorstw społecznych, które
skorzystały z podstawowego wsparcia
Liczba sprawozdań z działań OWES opublikowanych
na stronie internetowej
Liczba utworzonych partnerstw/paktów na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej
Liczba zorganizowanych spotkań dotyczących
ekonomii społecznej
Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych
poświęconych tematyce ES
Liczba zorganizowanych targów przedsiębiorczości
społecznej
Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym planujących utworzenie
przedsiębiorstwa społecznego
Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu PR,
dziennikarstwa i promocji ES dla osób
zatrudnionych w PES
Liczba przeprowadzonych działań/wydarzeń
promocyjnych

OWES
OWES
CentralnoPółnocny
Południowy

OWES
CentralnoWschodni

3

1

1

5

4

1

1

0

0

1

4

1

38

7

47

7

59

39

18

6

12

6

15

12

12

8

10

11

141

45

1

1

0

1

1

0

34

0

0

11

0

7

146

343

10

92

500

35

2

6

0

0

9

0

1

2

0

5

1

0

9

20

0
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Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie danych
OWES za 2016 rok.

Spółdzielnie socjalne powstałe w 2016 roku:
Obszar południowy:









Spółdzielnia Socjalna Design Maker, 43-305 Bielsko-Biała, ul. Śląska 10
Spółdzielnia Socjalna Beskidzka Manufaktura, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rejtana 3
Guliwer Spółdzielnia Socjalna, 43-300 Bielsko-Biała, Bystrzańska 16
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13
Meblarnia-Retro Spółdzielnia Socjalna, 34-340 Jeleśnia, ul. Żywiecka 10
Spółdzielnia Socjalna Żywiec Info, 34-382 Wieprz, ul. Wrzosowa 329
Spółdzielnia Socjalna Śliwkowa Lipowa, 34-324 Lipowa, Lipowa 252
Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie, 43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3
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Obszar zachodni:




Spółdzielnia Socjalna „Odskocznia”, ul. Pawła Pośpiecha 1A, 44-300 Wodzisław Śląski
Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury, 44-282 Czernica, ul. Wolności 39
Spółdzielnia Socjalna RÓWNOWAŻNI, 44-253 Rybnik, os. Południe 17B/2

Obszar centralno-zachodni:




Spółdzielnia Socjalna BUDREM, 40-748 Katowice, ul. Rolna 43/B
Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna, 41-902 Bytom, ul. Rynek 19
Spółdzielnia Socjalna „Naleśnikarnia 2.0.”, 42-600 Tarnowskie Góry , ul. Rynek 11

Obszar północny:













Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Zabawek Stodoła”, 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 26
Spółdzielnia Socjalna „Poractive”, 42-360 Poraj, ul. Jasna 21
Spółdzielnia Socjalna „Amonit, Jura, Sport, Kultura”, 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 107
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa”, 42-202 Częstochowa, ul. Przemysłowa 14/16
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Manufaktura”, 42-202 Częstochowa, ul. Marszałka
Piłsudskiego 17
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Zmiana”, 42-202 Częstochowa, ul. Marysia 93
Spółdzielnia Socjalna „Dąbrowa”, 42-265 Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31
Spółdzielnia Socjalna „Alt-Kuz”, 42-274 Konopiska, Aleksandria Długa, ul. Sosnowa 8G
Spółdzielnia Socjalna „Złota Jura”, 42-253 Złoty Potok, ul. Kościuszki 21
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrza”, 42-202 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 41/43
Spółdzielnia Socjalna „Jurajska”, 42-200 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121
Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Jura”, 42-310 Żarki, ul. B. Joselewicza 12

Obszar centralno-południowy:




Spółdzielnia Socjalna „Prospołeczna”, 41-800 Zabrze, Plac Dworcowy 7
Spółdzielnia Socjalna „Eskulap”, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 106
Spółdzielnia Socjalna „Konsultant”, 41-400 Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 25/2

Obszar centralno-wschodni:





POTRZEBOWO Spółdzielnia Socjalna, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11
Spółdzielnia Socjalna „Mediator”, 41-200 Sosnowiec, ul. Targowa 6
Spółdzielnia Socjalna „Zajadalnia”, 41-250 Czeladź, os. Dziekana 5e
Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia”, 42-400 Zawiercie, ul. Wierzbowa 16h

Podmioty reintegracyjne powstałe w 2016 r.
Obszar południowy:



Centrum Integracji Społecznej w Kozach, 43-340 Kozy, ul. Bielska 9
Centrum Integracji Społecznej w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Niwy 17
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Klub Integracji Społecznej w Milówce, 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 121
Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, 43-512
Bestwina, ul. Szkolna 4
Klub Integracji Społecznej w Koszarawie, 43-332 Koszarawa, Koszarawa 19

Obszar zachodni:




Klub Integracji Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4-8-12
Klub Integracji Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul.
Wolności 2a
Klub Integracji Społecznej w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki 7/1

Obszar centralno-zachodni:


Klub Integracji Społecznej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2

Obszar centralno-południowy:



Klub Integracji Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna
13
Klub Integracji Społecznej przy Fundacji POWER w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina
24

Obszar północny:


Zakład Aktywności Zawodowej "YAVA" przy Stowarzyszeniu YAVA, 42-200 Częstochowa, Al.
Pokoju 14

Obszar centralno-wschodni:



Klub Integracji Społecznej w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 listopada 1
Klub Integracji Społecznej w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14
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CZĘŚĆ 4: WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Wskaźniki realizowane w ramach Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim do roku 2020 – z punktu widzenia stopnia ich realizacji – można umownie
podzielić na trzy grupy:
1. zrealizowane całkowicie, czasami z dużym naddatkiem;
2. zrealizowane w stopniu, który wskazuje, że ryzyko ich nieosiągnięcia jest niewielkie (stan na
koniec 2016 r. większy lub równy 45%);
3. zagrożone, których dotychczasowy poziom może budzić obawy, co do możliwości ich pełnego
zrealizowania (stan na koniec 2016 r. niższy niż 45%).
Do pierwszej grupy należą:
 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, szkół,
nauczycieli;
 Liczba osób uczestniczących w wolontariacie długoterminowym w organizacjach
obywatelskich;
 Liczba inicjatyw na rzecz upowszechnienia spółdzielczości uczniowskiej;
 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów
biznesowych PS oraz odbiorców usług/produktów;
 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów
samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego;
 Liczba utworzonych partnerstw/paktów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 Liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić
działalność gospodarczą;
 Liczba KIS utworzonych w województwie;
 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych,
które zamierzają rozpocząć odpłatną działalność statutową i/lub działalność gospodarczą;
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkoleniu z zakresu
przedsiębiorczości społecznej;
 Liczba opracowanych i upowszechnionych artykułów/audycji/spotów reklamowych
promujących ES;
 Liczba przeprowadzonych wydarzeń/działań promocyjnych;
 Liczba przedsiębiorstw społecznych, które skorzystały z podstawowego wsparcia;
 Liczba badań z obszaru ES;
 Liczba PES, w których wdrożono program rozwoju;
 Liczba zorganizowanych w województwie spotkań dotyczących ekonomii społecznej;
 Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych dot. stosowania klauzul społecznych,
zatrudniania niepełnosprawnych oraz zaangażowania wolontariuszy;
 Liczba edycji studiów podyplomowych w zakresie ekonomii społecznej;
 Liczba udzielonych pożyczek;
 Liczba podmiotów z sektora biznesu zaangażowanych w działania mające na celu pomoc
w rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
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Kwota na zadania publiczne przekazywana przez JST w trybie konkursowym podmiotom
ekonomii społecznej;
Liczba inicjatyw lokalnych realizowanych przez JST;
Liczba klastrów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej;
Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
Liczba osób, które odbyły staże/praktyki w PES;
Liczba partnerstw, w które zaangażowany jest OWES;
Liczba utworzonych PES o charakterze reintegracyjnym;
Liczba osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział
w cyklach szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
Liczba powiatów, które powołały RDPP;
Liczba wydanych publikacji nt. ES;
Liczba ZAZ utworzonych w województwie;
Liczba podmiotów zaangażowanych w działania partnerskie na rzecz ekonomii społecznej;
Liczba dokumentów strategicznych i programowych uwzględniających zapisy dotyczące
ekonomii społecznej;
Liczba PES biorących udział w targach przedsiębiorczości społecznej;
Liczba osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej;
Liczba przeprowadzonych badań związanych z tematyką rozwoju zawodowego kadr ES;
Liczba aktywnych organizacji obywatelskich;
Liczba akredytowanych OWES w województwie śląskim;
Liczba opracowanych narzędzi analityczno-diagnostycznych;
Liczba pośredników dla regionalnych funduszy pożyczkowych;
Liczba programów rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim;
Liczba realizowanych projektów pozakonkursowych w ramach RPO;
Liczba sieci wsparcia ekonomii społecznej posiadających akredytację obejmujących swym
zasięgiem cały region;
Liczba utworzonych serwisów internetowych nt. ES;
Liczba wdrożonych systemów certyfikacji produktów ES.

W skład drugiej grupy wchodzą:
 Liczba CIS utworzonych w województwie (stopień realizacji 90,0%);
 Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych poświęconych tematyce ES (stopień realizacji
87,0%);
 Liczba przeszkolonych rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie reintegracji
społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych (stopień realizacji 84,0%);
 Liczba PS założonych w wyniku działalności OWES (stopień realizacji 81,3%);
 Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu PR, dziennikarstwa i promocji ES dla osób
zatrudnionych w PES (stopień realizacji 76,8%);
 Liczba przedsiębiorstw społecznych, których pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (stopień realizacji 76,2%);
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Liczba powstałych spółdzielni socjalnych osób prawnych lub osób fizycznych (stopień
realizacji 76,0%);
Liczba pracowników JST przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości społecznej (stopień
realizacji 75,7%);
Liczba projektów wygenerowanych w ramach animowanych przez OWES partnerstw
(stopień realizacji 70,8%);
Liczba osób zatrudnionych w PES nie będących PS (stopień realizacji 73,5%);
Odsetek LGD, których członkiem jest minimum 1 PES (stopień realizacji 68,8%);
Liczba pracowników pomocy i integracji społecznej oraz pracowników JST przeszkolonych
z zakresu ES (stopień realizacji 67,2%);
Liczba JST, które rozliczają minimum 1 zadanie publiczne na podstawie rezultatów (stopień
realizacji 66,1%);
Odsetek uczelni wyższych w regionie włączających problematykę ES do programów
edukacyjnych (stopień realizacji 61,5%);
Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach ziemskich z EFS (stopień realizacji 55,8%);
Liczba zorganizowanych konkursów z obszaru ekonomii społecznej (stopień realizacji 55,6%);
Liczba WTZ utworzonych w województwie (stopień realizacji 50,0%);
Liczba zorganizowanych targów przedsiębiorczości społecznej (stopień realizacji 47,4%).

Wskaźnikami o najniższym stopniu realizacji na koniec 2016 roku okazały się:
 Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach ziemskich z PFRON (stopień realizacji 0,0%,
przy czym wynika on z braku gromadzenia takich danych przez PFRON);
 Liczba PES powstałych w wyniku działalności OWES, działających dłużej niż 24 miesiące
(stopień realizacji 0,0%, przy czym wynika on z krótszego okresu od założenia tych PES);
 Liczba PES, których produkty uzyskały znaki jakości (stopień realizacji 0,0%);
 Liczba przeprowadzonych badań dot. rozpoznawalności marki ES (stopień realizacji 0,0%);
 Liczba strategii CLLD i ZIT uwzględniających instrumenty dla rozwoju PES/PS (stopień
realizacji 0,0%);
 Odsetek PES biorących udział w misjach gospodarczych i targach zagranicznych (stopień
realizacji 0,3%);
 Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych dofinansowań utrzymanych
dłużej niż 1 rok (stopień realizacji 2,4%);
 Odsetek przeszkolonych członków komisji polityki społecznej gmin, powiatów i województwa
(stopień realizacji 3,2%34);
 Liczba PES, w których wdrożono program restrukturyzacji (stopień realizacji 5,6%);
 Odsetek PES-ów działających w sieciach partnerskich (stopień realizacji 7,4%);
 Odsetek PES zrzeszonych w minimum jednej organizacji sieciowej (stopień realizacji 8,5%);
 Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach ziemskich z FP (stopień realizacji 11,9%);

34

Każdorazowo podstawa obliczania wartości docelowej w % jest zmienna i odnoszona do liczby członków
wskazanych przez JST w danym roku, ponadto nie uwzględnia możliwości upływu ich kadencji. Jako stopień
realizacji wartości docelowej przyjęto najwyższą wartość osiągniętą w okresie 2015-2016, tj. odsetek członków
przeszkolonych w 2016 roku.
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Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach grodzkich ze środków FP (stopień realizacji
15,6%);
Odsetek PES współpracujących z uczelniami (stopień realizacji 16,0%);
Liczba raportów oceniających stan realizacji programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w województwie śląskim (stopień realizacji 16,7%);
Liczba wspartych projektów z zakresu PS „na próbę” (stopień realizacji 16,7%);
Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach grodzkich ze środków PFRON (stopień
realizacji 17,6%);
Odsetek PUP, OPS i PCPR, które wykorzystały minimum jeden instrument z obszaru ekonomii
społecznej (stopień realizacji 19,3%);
Odsetek JST stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne ze szczególnym
uwzględnieniem instrumentów prozatrudnieniowych (stopień realizacji 20,1%);
Liczba sprawozdań z działań OWES opublikowanych na stronie internetowej (stopień
realizacji 22,2%);
Odsetek JST, które zrealizowały minimum jedną procedurę inicjatyw lokalnych (stopień
realizacji 22,5%);
Odsetek szkół podstawowych/gimnazjalnych/średnich w regionie włączających problematykę
ES do programów edukacyjnych (stopień realizacji 23,3%);
Liczba miejsc pracy utworzonych w PS (stopień realizacji 23,5%);
Liczba gmin posiadających szczegółowe określenie trybu i kryteriów oceny realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (stopień realizacji 24,6%);
Liczba gmin, które włączyły problematykę ekonomii społecznej do dokumentów
strategicznych - wdrożyły nowy system programowania polityki społecznej (stopień realizacji
24,6%);
Liczba podmiotów zrzeszonych w systemach franczyzowych (stopień realizacji 25,0%);
Liczba miejsc pracy powstałych w PS w powiatach grodzkich ogółem (stopień realizacji
27,2%);
Odsetek przeszkolonych członków RDPP (stopień realizacji 27,9%35);
Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych dofinansowań ogółem (stopień
realizacji 29,2%);
Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku działalności OWES (stopień realizacji 29,0%);
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry pomocy i integracji społecznej z zakresu
ekonomii społecznej (stopień realizacji 31,3%);
Liczba gmin, które powołały RDPP (stopień realizacji 32,4%);
Liczba miejsc pracy powstałych w PS w powiatach ziemskich ogółem (stopień realizacji
33,2%);
Liczba powiatów, które włączyły problematykę ekonomii społecznej do dokumentów
strategicznych - wdrożyły nowy system programowania polityki społecznej (stopień realizacji
36,1%);

35

Każdorazowo podstawa obliczania wartości docelowej w % jest zmienna i odnoszona do liczby członków
wskazanych przez JST w danym roku, ponadto nie uwzględnia możliwości upływu ich kadencji. Jako stopień
realizacji wartości docelowej przyjęto najwyższą wartość osiągniętą w okresie 2015-2016. tj. odsetek członków
przeszkolonych w 2015 roku.
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Liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach grodzkich ze środków EFS (stopień realizacji
38,2%);
Liczba opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej
(stopień realizacji 40,0%);
Odsetek zadań zlecanych PES w trybie konkursowym (stopień realizacji 43,1%);
Odsetek JST, które wprowadziły możliwość realizacji inicjatyw lokalnych (stopień realizacji
43,7%);
Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeszkolono pracowników
odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (stopień realizacji 44,9%).

Przy interpretacji poziomu wskaźników, szczególnie tych należących do drugiej z ww. grup, należy
uwzględnić fakt, że realizację niektórych z nich rozpoczęto jeszcze w poprzedniej perspektywie
finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego, która charakteryzowała się nieco odmiennym
poziomem wsparcia dla poszczególnych przedsięwzięć. Dlatego też dynamika ich wdrażania
w obecnej perspektywie może znacząco różnić się od tej z minionego okresu programowania.
W odniesieniu do wskaźnika „Liczba strategii CLLD i ZIT uwzględniających instrumenty dla rozwoju
PES/PS” należy dodać, iż zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Instrument ZIT/RIT w ramach RPO WSL 20142020 nie obejmuje priorytetu inwestycyjnego 9v ‘wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia’”, stąd stopień jego realizacji wynosi 0,0%.
W 2016 roku w województwie śląskim kontynuowano działania w zakresie:









świadczenia usług wysokiej jakości przez działające w regionie instytucje wsparcia,
posiadające status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości;
diagnozy/aktualizacji danych na temat stanu ekonomii społecznej na każdym z 6 obszarów
terytorialnych województwa śląskiego, przypisanych do poszczególnych OWES;
stałego monitoringu rozwoju sektora ekonomii społecznej przez instytucje wsparcia, ze
szczególnym uwzględnieniem danych w zakresie:
 ogólnej sytuacji przedsiębiorczości społecznej na terenie działania OWES,
 rozwoju przedsiębiorczości społecznej i trwałości funkcjonowania PES i PS,
 stanu realizacji projektu, w ramach którego działa OWES;
współpracy sieci OWES z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego, w tym przekazywania danych z monitoringu sektora ES, udziału w spotkaniach
sieciujących oraz zajęciach z budowania zespołu; wymiany propozycji, uwag, omawiania
problemów związanych z funkcjonowaniem sektora ekonomii społecznej na terenie działania
poszczególnych ośrodków;
wymiany doświadczeń pomiędzy OWES-ami;
stałego podnoszenia świadomości społecznej pracowników samorządowych w zakresie
ekonomii społecznej poprzez udział w doradztwie, konferencjach i in. spotkaniach z zakresu
ekonomii społecznej, w tym stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;

Strona 45 z 50










diagnozy/aktualizacji danych/monitorowania potrzeb odnoszących się do współpracy
lokalnych PES z gminą/powiatem;
podnoszenia świadomości pracowników urzędów miast i gmin, a także starostw
powiatowych na temat narzędzi z zakresu ekonomii społecznej możliwych do zastosowania
przez JST, a także korzyści jakie z tego wynikają dla społeczności lokalnej;
wskazywania kierunków rozwoju ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin
i powiatów;
realizacji zadań publicznych z obszaru aktywnej integracji grup wykluczonych i rozwoju
wspólnot lokalnych poprzez stosowanie instrumentów z obszaru ekonomii społecznej, m.in.
 zlecanie podmiotom ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej,
 zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych
i spółek z o.o. działających w celach społecznych (tzw. spółek non-profit), Zakładów
Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej;
tworzenia partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
wsparcia finansowego i pozafinansowego podmiotów ekonomii społecznej.

Ponadto w II poł. 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał
z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania
podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku
Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.
Poniżej zaprezentowano wybrane wskaźniki RPRES o istotnym znaczeniu wraz z dynamiką ich wzrostu
na przestrzeni lat objętych badaniami monitoringowymi.
Tabela 23. Podsumowanie wybranych wskaźników Regionalnego programu rozwoju ekonomii
społecznej w województwie śląskim do roku 2020

2015
Liczba miejsc pracy utworzonych w PS

Osiągnięte
rezultaty
2016 narastająco

Stopień realizacji
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

265

289

554

1982

28,0%

Liczba powstałych spółdzielni socjalnych
osób prawnych lub osób fizycznych

43

33

76

100

76,0%

Liczba utworzonych PES o charakterze
reintegracyjnym

23

15

38

22

172,7%

Liczba miejsc pracy powstałych w PS
w wyniku udzielonych dofinansowań

235

286

521

1784

29,2%

Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku
działalności OWES

265

200

465

1605

29,0%

a

x

167

24,6%

b

a

x

36

36,1%

b

Liczba gmin, które włączyły problematykę
ekonomii społecznej do dokumentów
strategicznych (wdrożyły nowy system
programowania polityki społecznej)
Liczba powiatów, które włączyły
problematykę ekonomii społecznej do
dokumentów strategicznych (wdrożyły
nowy system programowania polityki
społecznej)

a

41

a

13

33

10
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Odsetek JST stosujących społecznie
odpowiedzialne zamówienia publiczne ze
szczególnym uwzględnieniem
instrumentów prozatrudnieniowych

10,4%

a

20,1%

a

x

15,0%

20,1%

b

Odsetek uczelni wyższych w regionie
włączających problematykę ES do
programów edukacyjnych

52,9%

a

61,5%

a

x

30,0%

61,5%

b

1

1

1

Liczba wdrożonych systemów certyfikacji
produktów ES

0
20132015

Liczba udzielonych PES pożyczek

Osiągnięte
rezultaty
narastająco

2016

100,0%
Stopień realizacji
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

66

49

115

45

255,6%

Liczba pracowników JST przeszkolonych
w zakresie przedsiębiorczości społecznej

365

89

454

600

75,7%

Liczba osób, które ukończyły studia
podyplomowe z zakresu ekonomii
społecznej

206

0

206

184

112,0%

Liczba przedsiębiorstw społecznych, które
skorzystały z podstawowego wsparcia
(OWES)

90

227

317

100

317,0%

Liczba PS założonych w wyniku działalności
OWES

43

44

87

107

81,3%

421

583

1004

307

327,0%

Liczba przeprowadzonych
wydarzeń/działań promocyjnych
a

Wartość wg stanu na koniec danego roku (rezultaty nie są podawane narastająco).
Ze względu na zmienną podstawę obliczania wartości docelowej w % (uwarunkowaną liczbą podmiotów, które
udzieliły informacji w danym roku), nie jest możliwe określenie wskaźnika % dla całej populacji, dlatego przyjęto
uproszczoną zasadę, że odsetek osiągnięty wśród zbadanych podmiotów stanowi stopień realizacji wartości
docelowej.
Źródło: Opracowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
b

CZĘŚĆ 5: REKOMENDACJE
W świetle analizy danych zebranych w ramach monitoringu Regionalnego programu rozwoju
ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 jako priorytetowe rekomenduje się:
1) zwiększenie liczby oraz poprawę trwałości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
2) organizację szkoleń z zakresu ekonomii społecznej dla członków komisji polityki społecznej,
rad działalności pożytku publicznego, pracowników JST oraz kadry pomocy i integracji
społecznej; szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na prowadzenie intensywniejszych
działań edukacyjno-promocyjnych dla decydentów;
3) zwiększenie zakresu stosowania przez powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej
i powiatowe centra pomocy rodzinie instrumentów z obszaru ekonomii społecznej;
4) promocję wśród jednostek samorządu terytorialnego realizacji inicjatyw lokalnych;
5) dalsze włączanie problematyki ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych gmin
i powiatów;
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6) upowszechnianie wśród gmin funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego;
7) organizowanie targów przedsiębiorczości społecznej.
W dalszej kolejności zaleca się:
1) tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych lub osób fizycznych;
2) zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej biorących udział w targach
przedsiębiorczości społecznej;
3) organizowanie wizyt studyjnych poświęconych tematyce ekonomii społecznej;
4) prowadzenie badań z obszaru ekonomii społecznej, w tym związanych z tematyką rozwoju
zawodowego kadr ES;
5) prowadzenie szkoleń dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie
reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;
6) organizowanie cyklów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) angażowanie różnych podmiotów w działania partnerskie na rzecz ekonomii społecznej;
8) dalsze tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i centrów integracji społecznej.
Realizacja ww. priorytetów nie musi wykluczać prowadzenia pozostałych działań ujętych
w Regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020,
w szczególności dotyczących:
1) organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
2) promocji wśród JST stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych ze
szczególnym uwzględnieniem instrumentów prozatrudnieniowych;
3) promocji ekonomii społecznej;
4) organizacji stażów/praktyk w podmiotach ekonomii społecznej;
5) szkolenia pracowników JST odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
6) powoływania rad działalności pożytku publicznego w powiatach;
7) włączania przez wyższe uczelnie problematyki ES do programów edukacyjnych;
8) organizowania działań promocyjnych na rzecz stosowania klauzul społecznych, zatrudniania
niepełnosprawnych oraz zaangażowania wolontariuszy.
W ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie śląskim”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, we
współpracy z ekspertami, Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicielami sektora ES
i jego otoczenia na bieżąco wypracowuje rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości
społecznej w regionie. W efekcie, w 2016 r. powstał pakiet rekomendacji uwzględniający wnioski
płynące m.in. z:
 cyklicznych spotkań sieciujących OWES (12 spotkań w 2016 r.),
 spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne i cyklicznych spotkań powołanej przez nie
Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych,
 „Ekspertyzy w zakresie rekomendowanych działań i kierunków rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) w województwie śląskim”,
 monitoringu sektora ekonomii społecznej w regionie,
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seminarium z zakresu angażowania podmiotów publicznych oraz biznesu w proces
wspierania rozwoju sektora ES,
cyklicznych spotkań Forum Międzysektorowego. W 2016 r. dotyczyły one następującej
tematyki:
„Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji” ,
„Absolwenci centrów i klubów integracji społecznej – dalsza integracja czy powrót na otwarty
rynek pracy”,
„Klauzule społeczne – własna inicjatywa czy obowiązek?”.

Pakiet rekomendacji został udostępniony pod adresem: https://es.rops-katowice.pl/wpcontent/uploads/2015/03/Raport_%c5%9br_rek_2016-1.pdf. Koncentruje się on na:
I. Lobbowaniu na rzecz przygotowania ogólnopolskich uwarunkowań prawnych sprzyjających
współpracy podmiotów reintegracyjnych.
II. Współpracy sieci OWES ze Śląską Radą Podmiotów Reintegracyjnych i innymi sieciami.
III. Wspieraniu na poziomie regionalnym promocji produktów i usług PES.
IV. Standaryzacji narzędzi ewaluacji wewnętrznej OWES.
V. Włączeniu śląskich uczelni w promowanie sektora ekonomii społecznej w regionie.
VI. Cyklicznych akcjach informacyjnych dotyczących stosowania klauzul społecznych przez JST.
Raport z wdrażania powyższych rekomendacji zostanie opracowany w 2017 r.

W związku z planowaną modyfikacją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
konieczna będzie aktualizacja RPRES. Szczególnie istotna wydaje się być modyfikacja wskaźników
i ich wartości docelowych oraz zmniejszenie ich liczby. Analizując wskaźniki RPRES, zarówno te
obligatoryjnie monitorowane (wskazane przez KPRES), jak i te określone na poziomie
regionalnym, można zidentyfikować następujące problemy:
 przeszacowanie i niedoszacowanie wartości docelowych,
 nieprecyzyjne zdefiniowanie niektórych wskaźników, co powoduje rozbieżne rozumienie
pojęć wśród badanych podmiotów,
 monitorowanie wskaźników w różnych okresach (część wskaźników wprowadził „Wieloletni
regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz
rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na
lata 2012 – 2020”, część KPRES),
 dla części badanych grup docelowych nie jest możliwe określenie stałej podstawy (operatu),
ze względu na jej zmieniający się stan liczbowy, co uniemożliwia określenie rezultatów
w sposób narastający,
 nadmierna liczba wskaźników, utrudniająca kompleksowy pomiar i zniechęcająca badane
podmioty do udziału.
Uwzględniając powyższe problemy, rekomenduje się rozpoczęcie prac nad modyfikacją wskaźników
z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej oraz OWES.
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CZĘŚĆ 6: ANEKS
Narzędzia badawcze zastosowane podczas monitoringu (dostęp online: 02.08.2017 r.):


Formularz nr RPRES-PUP-2017



Formularz nr RPRES-JST-2017



Formularz nr RPRES-JOPS-2017



Formularz nr RPRES-KO-2017



Formularz nr RPRES-PFRON-2017



Formularz nr RPRES-UM-2017



Formularz nr RPRES-WU-2017



Formularz nr RPRES-WUP-2017



Formularz nr RPRES-PES-2017



Formularz nr RPRES-OWES-2017
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