Ewolucja i przyszłość systemu wsparcia
ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna w nowej perspektywie EFS+
szanse i wyzwania

Ogólnopolska Konferencja Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
Warszawa, 27 czerwca 2019 r.

Początek: 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 7 września 2007 r.

Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym w
sektorze ekonomii społecznej, która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi, stanowi skuteczny instrument
aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. W tym
kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających na
rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-legislacyjne. Wsparcie w ramach
Priorytetu będzie zatem przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla
instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w
zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania
przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej.

Oczekiwany cel:
1. Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie w każdym
województwie).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 7 września 2007 r.

I etap: 2008-2009 – Liczne, rozdrobnione projekty, zamiast stabilnej infrastruktury wsparcia ES, brak
kompleksowej oferty usług OWES.
II etap: 2010-2013 – Wprowadzenie na poziomie operacyjnym EFS wymogu kompleksowości usług wsparcia
OWES, nowy instrument: dotacje, subregionalizacja działań OWES, jednocześnie w wymiarze strategicznym:
prace nad KPRES i określenie roli OWES (koncentracja na kompleksowości, jakości usług, tworzeniu miejsc
pracy w PES).
III etap: 2014-2015 – „Próba czasu” (OWES działające bez środków projektowych) – weryfikacja trwałości,
AKREDYTACJA: jakość usług OWES, dostęp do finansowania, przyjęcie KPRES – umożliwienie finansowania
OWES zgodnie z Umową Partnerstwa RP-KE i Wytycznymi CT9 (tworzenie miejsc pracy, wskaźniki
efektywnościowe).
IV etap: 2016- … - uruchamianie projektów OWES w ramach EFS-RPO, realizacja projektów nadrzędna wobec
realizacji KPRES, RPRES…

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 7 września 2007
Najbardziej potrzebne rodzaje pomocy ze strony OWES

Otrzymane wsparcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: 7 września 2007

Główne wnioski z lat 2007-2013:
• Duża liczba projektów nie przekładała się na liczbę stabilnych OWES, świadczących
wysokiej jakości usługi wsparcia;
• Niedostateczny poziom kompleksowości usług wsparcia świadczonych przez OWES;
• Oferta często nieadekwatna do oczekiwań PES;
• Słabości w zakresie doradztwa biznesowego i wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw
społecznych.

Nowa formuła OWES: 2014-2020

„Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii
społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania. Przedsięwzięcia
podejmowane w obszarze ekonomii społecznej będą zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii
Społecznej. Działania te mają służyć tworzeniu trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej. W tym celu w latach 2014‐2020 ze środków EFS prowadzone będą aktywne
działania mające pobudzić na poziomie lokalnym kooperację i aktywność w celu tworzenia nowych
podmiotów ekonomii społecznej (działania o charakterze animacyjnym i inkubacyjnym), a także
zapewnić im dostęp do niezbędnego wsparcia finansowego. Jednocześnie interwencja będzie
wzmacniała stabilność istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przyczyniała się do ich rozwoju
poprzez zapewnienie dostępu do kapitału zwrotnego, jak i dostępu do edukacji i usług doradczych o
charakterze
biznesowym”

Umowa Partnerstwa KE - Rząd RP s. 138

Czym są Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

➢ Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację,
świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.
➢ Akredytacja – akredytacja przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia
ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem przez nie Standardów Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES.
➢ Usługi wsparcia ekonomii społecznej – pakiet usług rozumianych zgodnie z KPRES, świadczonych
komplementarnie, obejmujący: usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), rozwoju ekonomii
społecznej (usługi inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących PS (usługi biznesowe).

Dokumenty regulujące funkcjonowanie OWES

➢ Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
➢ Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
➢ Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyznania akredytacji „AKSES”

➢ Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
➢ Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”

Akredytacja OWES a finansowanie

➢ usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów wyłącznie przez OWES (czyli
wyłącznie przez akredytowane podmioty i partnerstwa), z zastrzeżeniami:
➢ o dofinansowanie w ramach RPO może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi
wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed
zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać
zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie
akredytacji.
➢ IZ RPO ma prawo odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie projektu z podmiotem lub
partnerstwem rekomendowanym do dofinansowania w przypadku, gdy termin uzyskania przez niego
akredytacji w sposób znaczący wpłynie na realizację celów i rezultatów projektu oraz spowoduje
konieczność dokonania istotnych zmian w harmonogramie projektu i jego budżecie.

Akredytacja OWES a finansowanie

➢ IZ RPO zobowiązuje OWES w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie o dofinansowanie
projektu do regularnego poddawania się procesowi akredytacji.
➢ IZ RPO określa w decyzji o dofinansowaniu projektu lub umowie o dofinansowanie projektu, że
konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji
w okresie realizacji projektu jest zmiana decyzji o dofinansowaniu projektu lub rozwiązanie umowy o
dofinansowanie projektu.

Konstrukcja systemu

➢ Bazowanie na doświadczeniach PO KL;
➢ Kompleksowe świadczenie usług przez OWES;
➢ Wsparcie także dla istniejących PS;
➢ Wsparcie innych PS niż spółdzielnie socjalne;
➢ Tworzenie miejsc pracy a nie wsparcie samych podmiotów;
➢ Zarządzanie programami przeniesione na szczebel regionalny (Regionalne Programy
Operacyjne);
➢ OWES świadczące usługi na poziomie subregionów, wymóg doświadczenia w
województwie;
➢ Wprowadzenie mechanizmu zapewniania jakości = system akredytacji.

Nowe podejście

silne nakierowanie na efekty wsparcia:
tworzenie nowych, inkluzyjnych,
stabilnych/trwałych miejsc pracy

ekonomia społeczna jako ważny dostawca
usług i produktów (Umowa Partnerstwa,
Wytyczne kwalifikowalność i Wytyczne
włączenie społeczne)

Oddziaływanie
bezpośrednie:
Wymiar zatrudnieniowy i
włączający

Oddziaływanie pośrednie:
ważny uczestnik rynku
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Instrumenty zwrotne zarządzane przez
BGK (pożyczki, gwarancje, regwarancje,
inne innowacyjne jak social ventrue
capital, wzajemnościowe)

Usługi wsparcia ekonomii społecznej OWES

Koordynacja na poziomie krajowym:
• Koordynacja
• Monitorowanie
• Akredytacja
• Podnoszenie kwalifikacji OWES,
tworzenie ogólnopolskiej sieci OWES
• Koordynacja ES w regionach

Koordynacja na poziomie regionalnym
przez ROPS (m.in. RPRES i inne strategie,
RKRES, sieci OWES, działania do JST i
otoczenia – biznes, edukacja, szkolnictwo
wyższe, nauka, sieciowanie PES, poprawa
widoczności PES)

Ponadregionalne sieci (klastry, franczyzy)

Klastry, franczyzy, sieci PES

Ponadregionalne znaki jakości

Znaki jakości

Szkolenia z PZP dla PS
Szkolenia z PZP dla zamawiających - UZP

Zakres działań Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej
usługi animacji lokalnej

usługi rozwoju ekonomii
społecznej

usługi wsparcia istniejących
przedsiębiorstw społecznych

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES wypracowały założenia co do
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku
działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii
społecznej;
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji
przedsiębiorstwa społecznego;
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych
prowadzących
działalność
odpłatną
pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych
w wyniku działalności OWES;
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we
wspartych przedsiębiorstwach społecznych;
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem.

Standardy dotyczące PODMIOTU
Standardy formalnoorganizacyjne

A
A.1. Wymagania dotyczące
podmiotu działającego jako OWES
A.2. Standardy organizacji i
zarządzania OWES
A.3. Standardy dotyczące kadry
OWES
A.4. Standardy oceny i
doskonalenia jakości pracy OWES
A.5. Standardy dotyczące miejsca
świadczenia usług przez OWES
A.6. Standardy informacji i
promocji

Standardy etyczne

B
B. Standardy etyczne

Standardy dotyczące realizowanych USŁUG
Standardy usług animacji
lokalnej

C
C.1: Narzędzia animacji
lokalnej;
C.2: Zadania animatora OWES;
C.3: Kompetencje animatora
OWES;
C.4. Standardy efektywności.

Standardy realizacji usług
rozwoju ekonomii społecznej

D
D.1 Standardy
zindywidualizowanego
wsparcia.
D.2. Kompetencje kluczowego
doradcy
D.3. Standardy
efektywnościowe

Standardy realizacji usług
wsparcia przedsiębiorstw
społecznych

E
E.1. Standard monitorowania i
zasad wsparcia przedsiębiorstw
społecznych;
E.2. Kompetencje kluczowego
doradcy biznesowego;
E.3. Standard
Efektywnościowy;

OWES wg. województw
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liczba akredytowanych OWES (58)

Proces akredytacji
➢ Ramy procesu - Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”
➢ Szczegóły procesu - Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”
➢ Ciało opiniodawczo – doradcze Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz
standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
➢ Decyzja o nadaniu akredytacji i nadzór nad funkcjonowaniem – Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym
➢ Ocena wniosków – Komisja ds. oceny wniosków (pracownicy MRPiPS + eksperci KA)

➢ Bieżąca obsługa procesu – Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Problem rozbieżności: Miejsca pracy w RPO i KPRES
PO KL = tylko szacunki ok. 3-4 tys.

RPO = 8.930, w tym trwałe 3.171

KPRES = 35.000/20.000 z EFS

Jaka jest misja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w jakim kierunku powinny podążać
❑ Podstawowym celem działania OWES jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, a nie tylko realizacja
projektowych wskaźników dot. tworzenia miejsc pracy.

❑ Samo tworzenie indywidualnych miejsc pracy może być realizowane np. przez operatorów (pośredników)
zajmujących się rekrutacją, udzielających dotacje i pozostawiających uczestników projektów na otwartym
rynku;
❑ OWES jest jedynym z najważniejszych ogniw rozwoju ekonomii społecznej i ma zadania znacznie szersze niż
typowy operator dotacji.
❑ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to nie tylko dotacje na tworzenie miejsc pracy, lecz również: animacja
grup i środowisk lokalnych; tworzenie przedsiębiorstw społecznych; wspieranie już istniejących
przedsiębiorstw społecznych w funkcjonowaniu na rynku.

Kontekst ekonomii społecznej i solidarnej

❑ Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy:
✓ Niskie bezrobocie (5,4% w maju 2019 r.),
✓ Wśród bezrobotnych dominują osoby trudnozatrudnialne (ok.85% bezrobotnych to osoby w
szczególnej sytuacji na rynku pracy),
✓ Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych (aktywność zawodowa 26,8%),
✓ Sytuacja demograficzna (za 30 lat 40% Polaków będzie po 60 r.ż.).

❑Skala współpracy podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej z samorządem
terytorialnym:
✓ Samorządy przeznaczają znaczną część swoich budżetów na zlecanie zadań publicznych
mieszczących się w sferach pożytku publicznego (46,7 mld zł to jest ok. 24% budżetu JST),
✓ Jednocześnie zadania te rzadko realizują podmioty ekonomii społecznej (1,8 mld zł to jest ok 0,9
% budżetu JST)

Wyzwanie

Problem

• dostosowanie
systemu do
skutecznej
aktywizacji trudnych
klientów

Kontekst:
zmiany na
rynku pracy

• niedostateczna
współpraca
pomiędzy ekonomią
społeczną a
podmiotami
reintegracyjnymi

Szansa

• Zmiany legislacyjne
• Zdiagnozowane
bariery
• Możliwości
działania OWES

W systemie pomocy społecznej coraz mniej osób korzysta z pomocy z tytułu bezrobocia
czy ubóstwa a coraz więcej z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
Spadek bezrobocia przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału osób 50+ wśród
bezrobotnych ogółem.
Wzrost udziału osób niepełnosprawnych wśród osób bezrobotnych, biernych zawodowo,
spadek zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Problem: niedostateczna współpraca pomiędzy ekonomią społeczną a
podmiotami reintegracyjnymi
Wyniki
monitoringu
stanu współpracy
podmiotów
reintegracyjnych
z ekonomią
społeczną (rok
2016)

Jednostki reintegracyjne słabo identyfikują OWES, orientują się głównie na współpracę
z JST, systemem pomocy społecznej, w dużo mniejszym stopniu służbami zatrudnienia.
Mniej niż 20% jednostek reintegracyjnych deklaruje współpracę ze spółdzielniami
socjalnymi.

Współpraca pomiędzy PS – PESR częściej była deklarowana z tymi podmiotami, które
wprowadzają mniej osób na rynek pracy (WTZ) aniżeli tymi, które wprowadziły ich
więcej (KIS, CIS),
Znikomy odsetek osób będących uczestnikami zajęć reintegracyjnych w CIS, KIS, ZAZ,
WTZ podjęło zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych,

Źródło: MONITORING KONDYCJI SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE, ROPS Kraków, 2017

Ekonomia społeczna w nowej
perspektywie finansowej
EFS+

Budżet EFS+ dla Polski
EFS+ (zarządzanie dzielone) dla PL na 2021-2027:
12 659 mln EUR (ceny stałe 2018 r.)
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Prace nad EFS+

➢ Maj 2018 r. – publikacja projektu rozporządzenia EFS+ przez KE.
➢ Czerwiec 2018 r. – stanowisko Rządu RP dot. rozporządzenia EFS+
➢ Czerwiec 2018 – styczeń 2019 – negocjacje na forum Rady UE w ramach grup
roboczych
➢ Obecnie – prace nad rozporządzenie w Parlamencie Europejskim
➢ Obecnie – prace nad projektem założeń umowy partnerstwa
➢ Jesień 2019 ? – kompromis w sprawie pakietu rozporządzeń
➢ Wrzesień 2019 – wstępne projekty programów operacyjnych
➢ Czerwiec 2020 – projekt umowy partnerstwa
➢ Czerwiec 2020 – projekty programów operacyjnych

Zakres wsparcia EFS+

➢ Zakres wsparcia EFS+ określony w formie 11 celów szczegółowych (dawne priorytety
inwestycyjne) skupionych w trzech obszarach: zatrudnienie, edukacja i włączenie
społeczne i wynikających z zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
➢ Koncentracja tematyczna – minimum 25% środków na obszar włączenie społeczne,
10% na grupę NEET (jeżeli wskaźnik NEET dla grupy 15-29 wśród osób młodych
przekroczy w PCz średnią UE), 2% na pomoc materialną.
➢ Brak odrębnego celu na ekonomię społeczną.

Artykuł 4 – cele EFS +

cele szczegółowe polityki
włączenia społecznego

➢ (i) poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i
długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie promowanie
samozatrudnienia i gospodarki społecznej
➢ (vii) wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie
➢ (viii) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich i społeczności
marginalizowanych, takich jak Romowie

➢ (ix) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług;
modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej;
poprawa dostępności, efektywności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki
długoterminowej
➢ (x) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osób najbardziej potrzebujących i dzieci;
➢ (xi) przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej
pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym przy użyciu środków towarzyszących.

Instrumenty rozwoju ES

Popyt na dobra i
usługi PES
Na ile jest wspomagany

Kontekst
społeczno –
gospodarczy
Sytuacja na
rynku pracy

Podmioty ekonomii
społecznej i solidarnej
(w tym
przedsiębiorstwa
społeczne)

Rynek ES – JST/biznes

Rozwiązania
finansowe

Rozpoznawalność
Wizerunek

Usługi wsparcia

Podaż dóbr i usług
PES

Regulacje i polityka, koordynacja, elastyczność
funduszowa

Na ile jest wzmacniania

Stan sektora
ekonomii
społecznej

Wyzwania nowego
okresu 2021 -2027

Rekomendacje

Sytuacja na rynku pracy
Rekordowo niskie
bezrobocie
Brak osób do aktywizacji

Poszerzenie grup docelowych
obok zagrożonych
wykluczeniem społecznym
kategoria marginalizowanych nieaktywnych zawodowo

Sytuacja na rynku pracy
Duże zróżnicowanie
regionalne (obszary
marginalizowane)

Znaczące wzmocnienie działań
wobec niezatrudnionych na
obszarach marginalizowanych
i tracących funkcje społecznogospodarcze

Sytuacja na rynku pracy
Poszukiwanie obszarów
rozwojowych

Inwestowanie w PES w
usługach społecznych i
gospodarce obiegu
zamkniętego oraz
regionalnych specjalizacjach

Sytuacja
Społeczno
gospodarcza

Wyzwania nowego
okresu 2021 -2027

Rekomendacje

Słaba ekonomizacja NGO
Atutem PES są działania w
usługach społecznych

Włączenie PES realizujących
usługi społeczne do kręgu
przedsiębiorstw społecznych
Wsparcie inicjatyw lokalnych

Mała liczba
przedsiębiorstw
społecznych

Poszerzenie definicji, lepsze
wsparcie, zróżnicowanie
dotacji, nowe formy wsparcia ,
wsparcie kapitałowe
Doskonalenie systemu
finansowego i usług w oparciu
o popyt oraz sieciowanie,
szkolenia menadżerów

Słaby stan finansowy,
kapitałowy i kompetencyjny
przedsiębiorstw społecznych

Niekorzystny stan „starej”
ekonomii społecznej

Włączenie spółdzielni
pracowniczych do kręgu
przedsiębiorstw społecznych

Słaby stan społecznego
oddziaływania

Ocena społecznego
oddziaływania jako
nierozłączny element wsparcia
Wzmocnienie procesu
reintegracji

Stan sektora
PES

Wyzwania nowego
okresu 2021 -2027

Rekomendacje

Krótkoterminowość w
finansowaniu usług wsparcia

Usługi wsparcia /dotacje
kontraktowane na cały
okres/zakładka – rola kontroli
jakości

Potrzeba podniesienia jakości
doradztwa/sposób
dystrybucji/system popytowy

Doskonalenie systemu
akredytacji/proces/organizato
r nie realizator/edukacja
OWES

Potrzeba łączenia źródeł
finansowania (EFS, Fundusz
Pracy, PFRON)

Stworzenie warunków łączenia
projektowych i publicznych w
ramach projektów
(wkład własny)

Potrzeba rozwoju
instrumentów zwrotnych

Narzędzia finansowe
dostosowane do
potrzeb/obrotówka, wsparcie
kapitałowe

Wspieranie
podaży

Wyzwania nowego
okresu 2021 -2027
Potrzeba spójnego,
pozytywnego wizerunku
ekonomii społecznej

Rekomendacje
Wspólna strategia promocji
marki ES/ Stworzenie jednej
marki ES
Edukacja dzieci i młodzieży

Zwiększenie zakresu zlecania
zadań publicznych

Edukacja JST,
doradztwo/Edukacja i
współpraca z RIO, NIK, KS

Zwiększenie zakresu udziału w
zamówieniach publicznych

Edukacja JST,
doradztwo/Edukacja i
współpraca z RIO, NIK, KS.
Zmiany prawne

Zwiększenie współpracy z
biznesem

Edukacja biznesu, wspólne
inicjatywy z samorządem
gospodarczym

Wspieranie
popytu

Wyzwania nowego
okresu 2021 -2027
Brak rozwiązań regulacyjnych

Usprawnienie koordynacji
krajowej

Trudności w koordynacji
regionalnej

Rekomendacje
Przyjęcie ustawy o ekonomii
społecznej i solidarnej

KPRES jako warunek
podstawowy
ES jako odrębny cel
szczegółowy
Poszerzenie zakresu
koordynacji na usługi
społeczne i
deinstytucjonalizację

ROPS jako partner w
projektowaniu interwencji
Precyzyjny wybór zadań
koordynacyjnych
Większa koncentracja na
wybranych działaniach

Koordynacja

Główny Urząd Statystyczny, m.in.:
❑ Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.
❑ Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r. Działalność jednostek samorządu
terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w
2017 r.
❑ Usługi integracji społeczno-zawodowej na poziomie NTS 4
❑ Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu
❑ Rola sektora non-profit w dostarczeniu usług społecznych w latach 2014-2016
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, m.in.:
❑ Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
❑ Badanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
❑ Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych

Badanie potrzeb PS

Badanie potrzeb PES
Potrzeby w ciągu
najbliższych 12 miesięcy
Narzędzie opracowane
przez GR i MRPiPS

Potrzeby finansowe

Ankieta rozesłana do
wszystkich PS z listy
MRPiPS

Potrzeby na doradztwo i
szkolenie

Zwrot: 25% (ok. 200
ankiet)

Czy PS potrzebują dodatkowych środków finansowych?
•

86% przebadanych przedsiębiorstw społecznych w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie potrzebować dodatkowych
środków finansowych. Średnio jedno przedsiębiorstwo będzie potrzebować ok. 260 tys. PLN, przy czym kwoty te
wahają się od jednego tysiąca zł do 6 mln zł.

• 200 PS zgłasza potrzeby na dodatkowych 46,8 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy
• Przedsiębiorcy społeczni wskazują na trzy główne źródła finansowania: dotacje z EFS, dotacje z FP lub
PFRON, pożyczka z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
• 87% przedsiębiorstw społecznych, deklarujących potrzebę dodatkowego finansowania, planuje skorzystać
z usług OWES przy staraniu się o te środki.

Cele rozwoju ES

Popyt na dobra i usługi PES
Na ile jest wspomagany

Podmioty ekonomii społecznej
i solidarnej
(w tym przedsiębiorstwa
społeczne)

Podaż dóbr i usług PES
Na ile jest wzmacniania

CEL 2

CEL 1

Zwiększenie roli ekonomii społecznej i solidarnej w
polityce rozwoju społecznego i świadomości
obywateli

Zwiększenie potencjału ekonomicznego i
oddziaływania społecznego podmiotów
ekonomii społecznej i solidarnej

Ekonomia społeczna – Planowane cele i rezultaty KKRES

Cel 1: Zwiększenie potencjału ekonomicznego i
oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii
społecznej i solidarnej
Rezultat 1:

Rezultat 2:

Rezultat 3:

Zwiększenie liczby
stabilnych
przedsiębiorstw
społecznych reagujących
na zmiany rynkowe w
kluczowych sferach
rozwoju

Zwiększenie roli
reintegracyjnych i
kooperatywnych form
aktywizowania osób
marginalizowanych

Zwiększenie skali
sprzedaży usług i
produktów oferowanych
w ramach sieci
współpracy

Ekonomia społeczna – Planowane cele i rezultaty KKRES

Cel. 2. Zwiększenie roli ekonomii społecznej i
solidarnej w polityce rozwoju społecznego i
świadomości obywateli
Rezultat 2:
Rezultat 1:
Wzrost wartości zakupów
dokonywanych przez
sektor prywatny i
publiczny w podmiotach
ekonomii społecznej

poprawa koordynacji w
obszarach usług
społecznych,
deinstytucjonalizacji i
partnerstwa publicznospołecznego (ES) na
poziomie krajowym i
regionalnym

Rezultat 3:
Budowanie pozytywnego
wizerunku ekonomii
społecznej jako
przedsięwzięcia
biznesowego i
oddziałującego społecznie

Usługi wsparcia ekonomii społecznej:
❑pozostawienie dotychczasowego systemu łączącego wszystkie elementy wsparcia, przy zmianach w
strukturze wydatków OWES – wydatki na wsparcie finansowe – 60%, na usługi 40%;
❑ wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych – bez subregionalizacji, na zasadach
konkurencyjnych;
❑silniejsze zintegrowanie usług biznesowych z możliwościami Bazy Usług Rozwojowych i systemu
popytowego dla przedsiębiorstw (np. kieszonki finansowe dla PS);
Pozostawienie na poziomie regionalnym od 1 do 3 ośrodków pełniących funkcje inkubatorów
przedsiębiorstw społecznych, przedefiniowanie usług animacji - bardziej współpraca z podmiotami
lokalnymi (OPS, NGO, WTZ itd.) niż praca z mieszkańcami przy wsparciu istniejących PS - uruchomienie
mechanizmów popytowych wsparcia ale na bazie istniejących rozwiązań (Baza usług rozwojowych i
systemy popytowe w regionach).

Dodatkowe elementy usługowe:
❑ wzmocnienie komponentu wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw społecznych poprzez
wyłonienie na poziomie krajowym kilku wyspecjalizowanych podmiotów, które udzielałyby
wsparcia specjalistycznego dopasowanego do formy własności (np. spółdzielnie, organizacje
pozarządowe), lub tematycznie czy branżowo (np. usługi społeczne, gastronomia);
❑ wsparcie sieciowania ukierunkowanego na cele biznesowe (wzmocnienie oddolnych inicjatyw
sieciowych, bardziej zaawansowane formy sieciowania np. franczyzy i klastry);

❑pobudzenie biznesu do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej.

Dodatkowe elementy usługowe:
❑ wzmocnienie komponentu wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw społecznych poprzez
wyłonienie na poziomie krajowym kilku wyspecjalizowanych podmiotów, które udzielałyby
wsparcia specjalistycznego dopasowanego do formy własności (np. spółdzielnie, organizacje
pozarządowe), lub tematycznie czy branżowo (np. usługi społeczne, gastronomia);
❑ wsparcie sieciowania ukierunkowanego na cele biznesowe (wzmocnienie oddolnych inicjatyw
sieciowych, bardziej zaawansowane formy sieciowania np. franczyzy i klastry);

❑pobudzenie biznesu do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej.

Posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 18 czerwca 2019 r. – skierowanie do
konsultacji;
Spotkania konsultacyjne nad całością materiału:
❑ Poznań 1-2 lipca 2019 (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie);
❑ Katowice, 4-5 lipca 2019 (województwa: podkarpackie, śląskie, małopolskie, opolskie);
❑ Warszawa, 8-9 lipca 2019 (województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, łódzkie);
❑ Toruń 11-12 lipca 2019 (województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, warmińskomazurskie).
Uczestnicy: przedstawiciele Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Ekonomii
Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych ciał
konsultacyjnych (WRDPP, WRRP, WRKON etc.).

Dziękuję za uwagę!
Kamil Bobek
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ekonomiaspoleczna@gov.pl

