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Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=pCynaKLdJRk 



Ekonomia Społeczna  
to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez 
działalność ekonomiczną  i działalność pożytku 
publicznego służy: 

• Integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych marginalizacją społeczną,  

• Tworzeniu miejsc pracy 

• Świadczeniu usług społecznych użyteczności 
publicznej  

• Zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu  

KPRES  

 



Zrównoważony rozwój lokalny  

„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy 
jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w 
którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 
zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie.” 

 
Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (World Commission 
on Environment and Development), 1987 roku raport „Nasza 
Wspólna Przyszłość”.  



 
Rozwiązania prawne: 

  

• Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - działalność 

pożytku publicznego oraz partnerstwo z sektorem publicznym oraz 

działalność m.in. gospodarcza stowarzyszeń i fundacji ; 

• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - szkolenia zawodowe i edukacja ogólna 

dla osób długotrwale bezrobotnych w centrach integracji społecznej (ok. 

65 centrów)  oraz Kluby Integracji Społecznej – grupy wparcia i grupy 

samokształceniowe ( 300 Klubów) 

• Ustawa o spółdzielniach socjalnych i ( inspiracje włoskie) - spółdzielnie 

socjalne (ok.300)  

• Ustawa o finansowym wsparciu budowy mieszkań socjalnych, schronień, 

domów dla bezdomnych; 
 
 



Sieci i partnerstwa 

6 

Spółdzielnie mieszkaniowe Parafie 

Rady mieszkańców osiedli 

Firmy komercyjne 

Powiatowe Urzędy Pracy 

Organizacje  
pozarządowe 

Przedsiębiorstwa społeczne 
Spółdzielnie socjalne 

Instytucje szkoleniowe 

Publiczne Ośrodki  
Pomocy Społecznej (MOPS, MOPR) 

PARTNERSTWA LOKALNE 

EDUKACJA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 Centrum i Klub 
Integracji Społecznej 

Samorząd Lokalny  





Praca metodą budowania partnerstw lokalnych 

•  Długofalowe oddziaływania edukacyjno-formacyjne na określonym 
obszarze (powiat); 

• Połączenie wiedzy, doświadczenia praktycznego oraz świadectwa osób, 
które odbudowały swoje  życie. Prezentacja dokonań 
wójtów/burmistrzów, kierowników OPS, organizacji obywatelskich, którzy 
budują zintegrowane działania (zamiast działań liderskich- działania 
partnerskie); 

• Ok. 10 spotkań edukacyjno-formacyjno- warsztatowych, wizyty studyjne – 
z udziałem starostów, burmistrzów, wojtów, przedstawicieli ops, pup, 
organizacji obywatelskich, spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli 
parafii, firm lokalnych itp. 

• Porozumienie o współpracy i strategia działania w obszarze GS ( 
przygotowanie koncepcji uruchomienia przedsiębiorstw społecznych, 
oparcia o lokalny rynek, systemu wsparcia przynajmniej w pierwszym  
roku funkcjonowania) itp. 



Rezultaty 
Powstało 60 partnerstw lokalnych jako lokalny system 

wsparcia PS (w budowaniu Partnerstw Lokalnych 
uczestniczy dotychczas 1000 osób); 

• W każdym  prawie Partnerstwie powstało PS tj. 33 
centra integracji społecznej, 15 spółdzielni 
socjalnych, kilka stowarzyszeń; 

•  Utworzony został lokalny rynek zleceń dla PS, który 
jest gwarantem ich trwałości; 

• Wartość dodana: grupy studyjne z UK, Irlandii, 
Holandii, Niemiec, Francji oraz grupy z Afryki uczą się 
budowania PL na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
( pierwszy CIS powstał w Kenini Kaseo ( KENIA) 

 



Etyka pracy. Rola pracy w odbudowywaniu godności i 
potencjału osoby ludzkiej 

Konieczne jest większe uspołecznienie środków produkcji oraz 
przezwyciężenie konfliktu pomiędzy pracą a kapitałem. „Drogą 
do osiągnięcia takiego celu mogłaby być droga połączenia, o ile 
to możliwe, pracy z własnością kapitału, i powołania do życia w 
szerokim zakresie organizmów pośrednich o celach 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych, które cieszyłyby się 
rzeczywistą autonomią w stosunku do władz publicznych; 
dążyłyby do sobie właściwych celów poprzez lojalną wzajemną 
współpracę, przy podporządkowaniu wymogom wspólnego 
dobra i zachowywałyby formę oraz istotę żywej wspólnoty” I Jan 
Paweł II 

 
 
 
             



Społeczna gospodarka rynkowa 

• W Polsce  polityka kształtowania ładu 
gospodarczego opartego na koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej znalazła swoje miejsce w 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale 
„Rzeczpospolita”. Brzmi on: „społeczna gospodarka 
rynkowa oparta na wolności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i 
współpracy partnerów społecznych  stanowi 
podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej 
Polskiej”. 



Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 

• rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom 
zagrożonym lub wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w 
sferze integracji oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej); 

• wsparcia na rozwój infrastruktury szkolnej, lub podmiotów ekonomii 
społecznej, służących dożywianiu dzieci i młodzieży (stołówki, kuchnie); 

• określenie sposobów realizacji kontraktów socjalnych i projektów 
aktywności lokalnej 

• partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami 
społecznymi, a także łączenie aktywnej integracji z działaniami w zakresie 
rewitalizacji jako część wspólnych działań. 

• Rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług 
środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii 
społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego 
systemu usług społecznych; 



Udział podmiotów es i organizacji 
obywatelskich w usługach społecznych 

• Sport: 99 % 

• Integracja społeczna i zawodowa: 75% 

• Pomoc społeczna: 29% 

• Edukacja: 10% 

• Kultura: 3% 

• Ochrona zdrowia: 3% 



Usługi użyteczności publicznej 
 
 samorząd lokalny może zakupić usługi poprzez:  

 

• usługi niepriorytetowe (socjalne, edukacyjne, 

zdrowotne, kultura, sport) 

 

• klauzule społeczne 

 

• zamówienia zastrzeżone  

 

• zakupy „In house” 

 

• zamówienia poniżej progu  



ZAPRASZAMY W PODRÓŻ DO 
ADAMOWA ZAMOJSKIEGO 

Polska 
Województwo 

lubelskie 



LUBACZÓW 
 
 

- koszty uczestnictwa osób w CIS są w pełni finansowane przez PUP (po stronie kosztów CIS 
leży zapewnienie posiłku oraz kadry instruktorów), 

 
- CIS nie prowadzi działalności gospodarczej ale prowadzi działalność odpłatną pożytku 

publicznego i w ramach tej działalności może realizować zlecenia od osób prywatnych i 
firm (nie tylko zadania własne gminy), 

 
- środki przeznaczane na prace interwencyjne mogą być lepiej wykorzystane (tu refundacja 

PUP jest na poziomie 40% kosztów), 
 
- osoby odmawiające udziału w CIS mogą być pozbawione świadczeń z GOPS (ograniczenie 

wypłaty świadczeń), 
 
- Dzięki CIS można wykonać tanio wiele zadań gminy, które dotąd nie były wystarczająco 

obsługiwane. 



CIS Dąbrowa 
Warsztat „Pomocna Dłoń” 

Podstawowa działalność: 

usługi opiekuńcze  

 

Dodatkowe usługi: 

- sprzątanie 

- prowadzenie punkt „Bawialnia” dla dzieci 



CIS Dąbrowa 
Warsztat „Zielony Las” 

Podstawowa działalność: 

- usługi leśne w lasach mienia 
gminnego 

Dodatkowe usługi: 

- utrzymanie terenów 
zielonych, 

- koszenie, orkanowanie 
użytków zielonych 

- odśnieżanie, zamiatanie 



CIS Dąbrowa 
Warsztat „OGRODNIK” 

Podstawowa działalność: 
- Produkcja warzywniczo-ogrodnicza na 

potrzeby kuchni w szkołach gminnych 
- Przyrządzani posiłków dla uczestników CIS 

 
Dodatkowe usługi: 
- Produkcja biopaliw na potrzeby własne, 
- Produkcja ekologiczna (ogórecznik), 
- Sprzedaż nadwyżek na lokalnym rynku 



CIS Dąbrowa 
Warsztat „Rzemieślnik” 

Podstawowa działalność: 
- prowadzenie warsztatu 

stolarskiego, 
- prowadzenie warsztatów 

rękodzieła 
- drobne usługi remontowe na 

rzecz jednostek gminnych 
Dodatkowe usługi: 
- drobne usługi remontowe na 

zewnątrz 
- produkcja uli i innych 

przyborów pszczelarskich, 
altany, galanteria ogrodowa, 
ogrodzenia 



Uciec Dysforii  
Od początku 2016 roku Urząd Miejski w Obornikach w drodze konkursu 
powierzył spółdzielni realizację zadania opieki nad wszystkimi 
zakwalifikowanymi do takich usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla 
realizacji tego zadania SS zatrudnia 70 opiekunek z długoletnim stażem i 
kwalifikacjami. Ciągle też prowadzi rekrutację i szkolenie nowych opiekunek.  

Cennik: 

 
Od 

poniedziałku 

do soboty w 

godzinach od 

6 do 22 

 Niedziela i 

Święta 

w godzinach 

od 6 do 22 

 12 zł/godz.  15zł/godz. 

Od 

poniedziałku 

do soboty w 

godzinach  od 

22 do 6 

 Niedziela i 

Święta 

w godzinach 

od 22 do 6 

 15 zł/godz.  17 zł/godz. 



O!Środek QQryku w Kórniku  
Przedsiębiorstwo społeczne zrodzone z marzenia o 
lokalnej przestrzeni wolnej od jakichkolwiek form 
wykluczenia. Tworzy przestrzeń otwartą dla dzieci, 
dorosłych i rodzin. Kieruje nimi – za Januszem 
Korczakiem – przekonanie, że „dorosły, który nie 
wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata 
a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – 
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. 



Spółdzielnia socjalna CIS w Radzewie – 
rodzinne przedsięwzięcie –  

wynajem maszyny z obsługą  



Paumark – Śrem 
usługi komunalne, porządkowe, fryzjerskie 



KEM Budownictwo 

• Spółdzielnia socjalna 
osób fizycznych w 
Kostrzynie  

• Usługi drogowe, 
układanie kostki 
brukowej, 
utwardzanie podłoża 

• Zlecenia w większości 
od firm lokalnych  

 

 

 



Turbociacho 

Połączenie mechaników samochodowych z kawiarnią na 
poznańskiej Wildzie  

 



Blisko Was  



Wspólny Stół  



OPUS 

• Spółdzielnia osób prawnych: 

• Gmina Rogoźno + Stowarzyszenie Baranek 

• Usługi remontowe, sprzątające, stawianie 
znaków drogowych – zleca gmina.  

• Sprzątanie na rzecz firm. 

• W planach obsługa  

ośrodka nad jeziorem.  



List do przyjaciół  
Gabriel Garcia Marquez  

Tylu rzeczy nauczyłem się od was, ludzi... Nauczyłem się, że 
wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, zapominając, że 
prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się 
na górę. 

Nauczyłem się, że człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry 
tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.  

Jeśli nie zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
I jeśli tego nie zrobisz, nigdy nic się nie stanie. Teraz jest czas. 
Pozdrawiam i życzę szczęścia!  



Dane kontaktowe 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej 

www.barka.org.pl 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,  

ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań, 

Tel. 61 668 23 00 

  



 

Dziękuję za uwagę 

 


