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Co to jest ekonomia społeczna?
Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy
w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub
przedsiębiorczość społeczna.

JAK DEFINIUJE SIĘ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ?

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieć, warto opisać instytucje
stanowiące „rdzeń” tego środowiska – tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Najbardziej popularną
i często stosowaną definicją jest ta sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej
EMES (European Research Network).
Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych,
której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji
zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne
i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię
społeczną.
Kryteria ekonomiczne:
• prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty
ekonomiczne;
• niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
• ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
• istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
• wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
• oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
• specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
• możliwie wspólnotowy charakter działania;
• ograniczona dystrybucja zysków.

EKONOMIA SPOŁECZNA OZNACZA W PRAKTYCE?

Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje. Poniżej przedstawiamy podział
ich kompetencji, poparty przykładami polskich przedsięwzięć, stanowiących swoisty dowód na
istnienie ekonomii społecznej. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle jeszcze małą skalę
ekonomii społecznej w Polsce, wiele z opisanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie.
W JAKICH OBSZARACH EKONOMIA SPOŁECZNA MOŻE WSPIERAĆ ROZWÓJ LOKALNY?
Jednostki samorządu terytorialnego
• Przegląd i modyfikacja dokumentów strategicznych pod kątem wykorzystania ekonomii
społecznej w krótko i długookresowym rozwoju gminy.
• Rozwój partycypacji obywatelskiej – np. poprzez wzmocnienie i poszerzenie zakresu konsultacji
społecznych, powołanie ciał dialogu społecznego (rady pożytku publicznego, rady młodzieżowe,
seniorów) itp.
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Wsparcie procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Praca w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Wdrażanie klauzul społecznych.

Pomoc społeczna
• Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Aktywizacja społeczności lokalnych.
Lokalna kultura
• Ekonomizacja usług kulturalnych.
• Wsparcie w tworzeniu produktów kulturalnych (od dzieła do produktu).
Edukacja
• Kształcenie zawodowe młodzieży.
• Budowanie postaw przedsiębiorczych.
Rynek pracy i aktywizacja zawodowa
• Pobudzanie i wspieranie przedsiębiorczości.
• Tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
Rozwój organizacji pozarządowych
• Ekonomizacja organizacji.
• Partnerska współpraca przy realizacji zadań publicznych.
• Profesjonalizacja III sektora.
JAKIMI NARZĘDZIAMI MOŻEMY WSPIERAĆ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ?
• Wsparcie dotacyjne na tworzenie nowych miejsc pracy;
• Szkolenia;
• Doradztwo indywidualne;
• Wizyty studyjne;
• Animacja współpracy lokalnych partnerów;
• Powstawanie lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej;
Wszystkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne realizowane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
MIERZALNYM EFEKTEM NASZEJ WSPÓŁPRACY MOŻE BYĆ M.IN.:
• uzupełnienie strategii rozwoju o zagadnienia związane z ekonomią społeczną;
• sformułowanie strategii tematycznych dotyczących ekonomii społecznej;
• powołanie ciał dialogu społecznego takich jak rada pożytku publicznego, rada seniorów, rada
młodzieży;
• modyfikacja regulaminu konsultacji społecznych poszerzającą zakres stosowanych metod
konsultacji;
• przyjęcie w regulaminie zamówień publicznych klauzul społecznych;
• zwiększenie środków w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
subregiony: ostrołęcki, ciechanowski, radomski
www.mowes.pl | mowes@mowes.pl | tel. 22 450 99 31

•
•
•
•
•

powstanie nowych przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, spółek non-profit);
realizacja projektów społecznych z udziałem sektora administracji samorządowej i sektora
społecznego;
rozpoczęcie przez organizacje pozarządowe świadczenia usług społecznych na oparciu
o działalność odpłatną;
powstanie nowych organizacji pozarządowych;
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na projekty społeczne.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
W SAMORZĄDZIE LOKALNYM?
• Powstanie nowych miejsc pracy, szczególnie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
• Rozwój usług użyteczności publicznej;
• Aktywizacja społeczności lokalnych;
• Profesjonalizacja organizacji pozarządowych;
• Powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług;
• Zwiększenie wpływów podatkowych;
• Zatrzymanie odpływu młodych ludzi;
• Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców;
• Zmniejszenie wydatków socjalnych;
• Powstanie nowych partnerów zainteresowanych rozwojem społeczności lokalnej;
Nasze działania prowadzimy w ramach projektu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej
w subregionie radomskim". Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy jedną
z najdłużej działających w Polsce organizacji pozarządowych powołanych przez Skarb Państwa już
w roku 1990. Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej w oparciu
o standardy Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej –
AKSES.
Punkt kontaktowy znajduje się w Radomiu, Pl. Stare Miasto 2 (w siedzibie Stowarzyszenia ARKA)
Agnieszka Buska
tel. +48 505153089, e-mail: abulska@cofund.org.pl
Wojciech Jabłoński
tel. +48 602512657, e-mail: wjablonski@cofund.org.pl
Zapraszamy do współpracy.

