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ROZDZIA I

1. Mechanizm budowania partnerstw lokalnych

Lidia Wsierska

Wstp
Mechanizm budowania partnerstwa lokalnego polega na skupieniu wanych na danym terenie partnerów, wokó nowych sposobów rozwizywania istniejcych problemów spoecznych.
Na mechanizm ten skada si opis drogi prowadzcy do zmiany statusu osób z grup bezrobotnych i marginalizowanych:
a.

wyonienie organizacji partnerskiej,

b.

zorganizowanie konferencji,

c.

zapoznanie si z programem realizowanym w gminach i dzielnicach objtych dziaa-

niami Partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”,
d.

inicjowanie nowych stowarzysze,

e.

podpisanie porozumienia o wspópracy,

f.

wypracowanie programu dziaania,

g.

uczestnictwo w programie edukacji liderów ekonomii spoecznej,

h.

tworzenie instytucji reintegracji w rodowisku lokalnym.

Rezultat ten pokazuje rol Partnerstwa Lokalnego jako spoiwa dla funkcjonujcych podmiotów i grup, które buduje zaufanie i animuje wspóprac w podejmowaniu inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych i kulturalnych w spoecznoci lokalnej. Trosk Partnerstwa jest wczenie
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kadorazowo w zainicjowane wydarzenia osób wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem,
które s swoistego rodzaju „ewaluatorami” realizowanych inicjatyw.
Materiaem pomocniczym dla opisu bd teksty porozumie o wspópracy oraz przykady
funkcjonowania 6 partnerstw w:
a)

poznaskiej dzielnicy Pitkowo, gdzie gównym partnerem jest spódzielnia miesz-

kaniowa oraz szkoa podstawowa i przedsibiorcy lokalni,
b)

starej dzielnicy poznaskiej ródka – Zawady, gdzie partnerami s m.in. rada osie-

dla, proboszcz parafii i centrum integracji spoecznej,
c)

dzielnicy Kobyle Pole – Urzd Miasta Poznania i przedsibiorcy lokalni,

d)

maym miecie Drezdenku,

e)

gminie miejsko-wiejskiej Lwówek,

f)

wiejskiej gminie Kwilcz.

Wyonienie organizacji partnerskiej

Mówic o partnerstwie lokalnym mamy na myli partnerstwo, które swoim dziaaniem obejmuje obszar zamieszkay przez kilka do kilkunastu tysicy mieszkaców. Moe to by jedna
gmina (wiejska, miejsko-wiejska) lub jedno osiedle w miecie. Partnerstwo realizowane na
poziomie powiatu, województwa lub duego miasta nie ma charakteru oddolnego i nie spenia
funkcji reprezentowania spoecznoci lokalnej.
Partnerstwo lokalne powinno mie charakter trójsektorowy – jego uczestnicy to przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, pozarzdowego i prywatnego.
Inicjatorem partnerstwa moe by przedstawiciel kadego z trzech sektorów. Jeeli inicjatywa
wychodzi od samorzdu, sytuacja jest prosta – wystarczy, e pozyska do wspópracy organizacje pozarzdowe, które z zaoenia s otwarte na tego typu dziaania, oraz przedsibiorców, którzy utrzymuj kontakty z samorzdem. Jeeli natomiast inicjatywa wychodzi od organizacji, sytuacja jest nieco trudniejsza. Dlatego przyjrzymy si kolejnym krokom z tej perspektywy.
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Przedstawiciele organizacji powinni w pierwszym rzdzie nawiza kontakt z ju dziaajcym
partnerstwem lokalnym w Polsce. W kraju mamy przykady dobrych praktyk inicjatyw partnerskich, mona tam pojecha , wzi udzia w spotkaniach, porozmawia z liderami. Daje to
moliwo uzyskania praktycznej wiedzy na temat zawizywania i funkcjonowania partnerstwa, korzyci pyncych z partnerskiego dziaania dla spoecznoci lokalnej, gównych trudnoci. Dziki temu atwiejsze bdzie zachcenie innych podmiotów do zaangaowania w
partnerstwo.
Nastpnym krokiem jest pozyskanie dla idei partnerstwa samorzdu: wójta lub burmistrza
oraz Rady Gminy. W tym celu trzeba umówi si na spotkanie z wójtem (burmistrzem) i
przedstawi mu koncepcj partnerstwa oraz zaproponowa plan dziaania. Dalszym krokiem
jest wystpienie na posiedzeniu Rady Gminy. Warto zaprosi tutaj przedstawicieli partnerstwa, z którym wczeniej nawizany zosta kontakt, eby pomogli przedstawi korzyci pynce z partnerskiego dziaania.
Ostatnim dziaaniem na tym etapie jest spotkanie z sotysami, które trzeba zorganizowa we
wspópracy z wójtem. Sotysi przeka informacje mieszkacom poszczególnych miejscowoci.
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Struktura Partnerstwa Lokalnego w gminie
PARTNERSTWO LOKALNE
Urzd
Gminy

Rada
Gminy
Orodek Pomocy Spoecznej

Organizacje
Koo Gospody Wiejskich

CES – Centrum
Ekonomii Spoecznej

Szkoy,
przedszkola

Powiatowy
Urzd Pracy

Dom Kultury

Ochotnicza
Stra Poar-

Spódzielnie
socjalne

Parafie
Firmy komercyjne

kluby sportowe
EDUKACJA LIDERÓW EKONOMII SPOECZNEJ

W miecie partnerstwo swoim dziaaniem obejmuje teren jednego osiedla. Jednostki pomocnicze miasta – osiedla - stanowi najniszy, pomocniczy, szczebel samorzdu miejskiego.
Organami osiedla s: rada osiedla i zarzd osiedla, których kadencja trwa 4 lata. Zarzd
osiedla jest organem wykonawczym wybieranym przez rad osiedla, a na jego czele stoi
Przewodniczcy. Nadzór i kontrol nad dziaalnoci organów osiedla w zakresie zgodnoci z
prawem sprawuje Rada Miejska. Dziaalno statutowa osiedli finansowana jest ze rodków
przyznawanych im corocznie przez Rad Miejsk.
Do zada rady osiedla naley m.in. inicjowanie wspólnych przedsiwzi na rzecz spoecznoci osiedla, a w kompetencji zarzdu naley informowanie mieszkaców o wszystkich
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sprawach istotnych dla gminy i osiedla. A zatem wanie z rad i zarzdem osiedla naley
podj rozmowy w sprawie zawizania partnerstwa. Najlepiej jest zacz od spotkania
z przewodniczcym zarzdu osiedla, a nastpnie w porozumieniu z nim wystpi na posiedzeniu rady osiedla. Posiedzenia takie odbywaj si co najmniej dwa razy w roku, ale jeeli
termin jest zbyt odlegy, mona doprowadzi do zwoania posiedzenia ze wzgldu na zaistnia potrzeb. Nieodzowna jest w takim przypadku pomoc przewodniczcego zarzdu.
Drugim wanym podmiotem, z którym naley podj rozmowy ju na tym etapie, jest spódzielnia mieszkaniowa dziaajca na terenie osiedla. Zazwyczaj spódzielnie obejmuj swoim
dziaaniem wicej ni jedno osiedle, a z jej ramienia kadym osiedlem opiekuje si kierownik
osiedla. Trzeba spotka si z prezesem spódzielni mieszkaniowej i z kierownikiem danego
osiedla. Prezes spódzielni sam raczej nie bdzie si angaowa w prace partnerstwa, ale
powinien wiedzie o tej inicjatywie i wydelegowa swojego pracownika – wanie kierownika
osiedla.
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Struktura Partnerstwa Lokalnego na osiedlu miejskim

PARTNERSTWO
LOKALNE
Orodki
Pomocy Spoecznej (MOPS,
MOPR)
Organizacje
pozarzdowe

Powiatowy
Urzd Pracy

CES – Centrum
Ekonomii Spoecznej

Instytucje
szkoleniowe

Firmy komercyjne

Rada mieszkaców
osiedla

Spódzielnie socjalne

Spódzielnia
mieszkaniowa

Parafie

EDUKACJA LIDERÓW EKONOMII SPOECZNEJ

Zorganizowanie konferencji
Nastpnym krokiem jest poinformowanie caej spoecznoci lokalnej na temat inicjatywy partnerskiej, a take pozyskanie partnerów. Oba te cele mona osign organizujc konferencj
we wspópracy z samorzdem – wójt/burmistrz i lider organizacji inicjatorskiej bd wspógospodarzami wydarzenia. Na konferencj trzeba zaprosi kluczowe na danym terenie osoby:
marszaka, starost, dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy, przewodniczcego Rady Gminy,
proboszcza. Wród uczestników powinni znale

si: radni, kierownik Orodka Pomocy Spo-

ecznej, kierownik Domu Kultury, dyrektorzy szkó i przedszkoli, sotysi, przedstawiciele
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wszystkich organizacji pozarzdowych, Koa Gospody Wiejskich, Ochotniczej Stray Poarnej, przedsibiorcy, inni mieszkacy.
W miecie konferencja bdzie organizowana we wspópracy z zarzdem i rad osiedla –
wspógospodarzami bd przewodniczcy rady lub zarzdu oraz lider organizacji inicjatorskiej. Powinien zosta na ni zaproszony prezydent miasta, przewodniczcy Rady Miasta,
dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, dyrektor PUP, prezes spódzielni mieszkaniowej. Wród uczestników powinni by : kierownik filii MOPR, kierownik osiedla, czonkowie
rady i zarzdu osiedla, dyrektorzy szkó, przedszkoli, lokalnych organizacji, klubów sportowych, przedstawiciele kocioa i organizacji kocielnych, przedsibiorcy, mieszkacy osiedla.
Jako prelegentów warto zaprosi przedstawicieli ju dziaajcego partnerstwa, którzy w kilku
referatach opowiedz o swoich dowiadczeniach, przedstawi kolejne etapy budowania
partnerstwa. Gospodarze konferencji zaprezentuj zasoby, jakimi dysponuje gmina/osiedle,
gówne problemy i moliwoci ich rozwizania przy czynnym udziale caej spoecznoci. Nastpnie zaprosz przedstawicieli trzech sektorów do przystpienia do partnerstwa i podadz
dat pierwszego spotkania (mona to od razu przedyskutowa tak, aby termin by dogodny
dla wszystkich).

Zapoznanie si z programem realizowanym w gminach i dzielnicach objtych dziaaniami Partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”
W trakcie konferencji Partnerzy zapoznaj si z ide partnerstwa i moliwociami wspólnych
dziaa. Jednak zdecydowanie wiksz warto motywacyjn bdzie miaa wizyta studyjna
w ju dziaajcych partnerstwach lokalnych. Inicjator partnerstwa proponuje na pierwszym
spotkaniu wspólny wyjazd studyjny, np. do gmin i osiedli objtych dziaaniami w ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. Projekt by realizowany w 6 rodowiskach lokalnych:
dzielnica ródka w Poznaniu (stare kamienice), osiedle Darzybór w Poznaniu (teren powojskowy: 2 hostele dla bezdomnych, osiedle domów socjalnych), Osiedle Jana III Sobieskiego
w Poznaniu (blokowisko), Drezdenko – mae miasto w woj. lubuskim, gmina miejsko-wiejsko
Lwówek, gmina wiejska Kwilcz. Taki dobór obszaru wdraania rozwiza zosta podyktowany
rónorodnoci warunków panujcych w tych rodowiskach lokalnych. Dziki temu przedsta-
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wiciele zarówno wiejskich, jak i miejskich partnerstw mog zapozna si z odpowiednimi dla
siebie rozwizaniami.
Wizyta moe trwa 2 dni, a w jej trakcie uczestnicy odwiedz partnerstwa lokalne, Centrum
Integracji Spoecznej, Centrum Ekonomii Spoecznej, spódzielnie socjalne i przedsibiorstwa
spoeczne.
Przykadowy program wizyty:
I dzie
10.00

- spotkanie z liderami PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” w Fundacji Barka.

Przedstawienie caego projektu ESP oraz prezentacja filmu „Skrawek trze wego nieba”;
11.30

- zwiedzanie Szkoy Barki (Centrum Integracji Spoecznej) i Stowarzyszenia Wy-

dawniczego (Gazeta Uliczna, przedsibiorstwo spoeczne);
12.30

- Centrum Ekonomii Spoecznej i spódzielnie socjalne na ródce;

14.00

- obiad i rozmowa z kierownikiem PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”;

15.00

- wyjazd na ul. Darzyborsk (hostele dla bezdomnych, CIS i osiedle socjalne Da-

rzybór)
17.30

- wyjazd do Chudobczyc (wspólnota, farma ekologiczna, spódzielnie socjalne);

18.00

- zakwaterowanie;

19.00

- kolacja;

20.00

- spotkanie ze wspólnot; opowie o Chudobczycach, o ludziach tu mieszkajcych

i spódzielniach socjalnych;
21.00

- zakoczenie.

II dzie
9.00
9.30

- niadanie;
- zwiedzanie gospodarstwa, spódzielni socjalnych i wybranego mieszkania;

10.30

- wyjazd do Wadysawowa, spotkanie Partnerstwa Lwóweckiego;

12.00

-spotkanie w CIS w Kwilczu, poznanie specyfiki CIS-u wiejskiego; poznanie przed-

stawicieli spódzielni socjalnych i ich dziaa, spotkanie z Wójtem.
Program moe si skoczy w Kwilczu obiadem w CIS-ie o godz. 14.00 podsumowaniem
albo
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13.30

- wyjazd do Drezdenka;

14.30

- zwiedzanie CES w Drezdenku, spódzielnia Drze i przedsibiorstwo spoeczne;

15.30

- Obiad we Wspólnocie;

16.30

- Podsumowanie i wyjazd;

Po powrocie partnerzy powinni zorganizowa szereg spotka z mieszkacami gminy czy
osiedla, eby przedyskutowa z nimi pomys partnerskiego dziaania, dzielc si jednoczenie wraeniami z odbytej wizyty studyjnej.

Inicjowanie nowych Stowarzysze
Spoeczno lokalna powinna by reprezentowana w strukturze Partnerstwa jak najszerzej.
Jest to moliwe wówczas, gdy na terenie objtym dziaaniami Partnerstwa funkcjonuje wiele
organizacji zrzeszajcych mieszkaców, które wchodz w skad Partnerstwa. Niestety, Polska pod wzgldem liczby organizacji pozarzdowych nie naley do liderów w Europie. Wida
to szczególnie na terenach wiejskich i tam jest to najbardziej dotkliwe. Partnerstwo moe
i powinno przyczyni si do zmiany tej sytuacji. Najwaniejsz rol mog odegra tu liderzy
organizacji ju istniejcych, którzy we wspópracy z sotysami bd zachca mieszkaców
poszczególnych miejscowoci do zawizania swoich wasnych stowarzysze. Z naszego
dowiadczenia wynika, e powoanie organizacji w jednej, dwóch miejscowociach wywouje
reakcj acuchow i mieszkacy pozostaych miejscowoci sami podejmuj inicjatyw.
W trakcie realizacji projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” udao si zainicjowa powoanie 20 nowych stowarzysze, w tym 16 na terenach wiejskich.
W miecie proces ten jest znacznie trudniejszy. Mieszkacy nie odczuwaj potrzeby organizowania si i podejmowania wspólnych dziaa. Niemniej jest to moliwe, tylko wymaga wyonienia zaangaowanego lidera, który woy duo siy i pracy w przekonanie ssiadów, e
przyniesie to dla nich korzyci.
Jeeli mieszkacy podejm decyzj o powoaniu Stowarzyszenia, warto skorzysta z pomocy
prawnika. Proces rejestracji nowej organizacji znacznie si wydua w przypadku jakichkolwiek, nawet drobnych, bdów w dokumentacji.
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Tworzenie i funkcjonowanie stowarzysze regulowane jest Ustaw Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989r.
Osoby w liczbie co najmniej pitnastu, pragnce zaoy stowarzyszenie, uchwalaj statut
stowarzyszenia i wybieraj komitet zaoycielski. Komitet zaoycielski skada do sdu rejestrowego wniosek o rejestracj wraz ze statutem, list zaoycieli zawierajc imiona i nazwiska, dat i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wasnorczne podpisy zaoycieli,
protokó z wyboru komitetu zaoycielskiego, a take informacj o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia okrela w szczególnoci:
1) nazw stowarzyszenia, odróniajc je od innych stowarzysze, organizacji
i instytucji,
2) teren dziaania i siedzib stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty czonkostwa, przyczyny utraty czonkostwa oraz prawa i obo
wizki czonków,
5) wadze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupeniania skadu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zacigania zobowiza majtkowych,
a take warunki wanoci jego uchwa,
7) sposób uzyskiwania rodków finansowych oraz ustanawiania skadek czonkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwizania si stowarzyszenia.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowo prawn i moe rozpocz dziaalno z chwil wpisania
do Krajowego Rejestru Sdowego.
Stowarzyszenie przystpuje do Partnerstwa, a jego przedstawiciele uczestnicz
w spotkaniach partnerskich.
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Podpisanie porozumienia o wspópracy
Partnerstwo lokalne moe dziaa w oparciu o porozumienie partnerów. Porozumienie okrela
cele, kierunki dziaa i sposoby ich realizacji oraz adresatów dziaa. W dokumencie wymienieni s wszyscy partnerzy, a zacznikiem do niego s ich deklaracje wspópracy w ramach
partnerstwa. W porozumieniu znajduje si te zapis o otwartoci dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przykad porozumienia zawartego w gminie Kwilcz:

POROZUMIENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOECZNEJ I ZATRUDNIENIA
ZIEMI KWILECKIEJ

Zawarte w Kwilczu dnia 14.02.2007 pomidzy instytucjami i organizacjami funkcjonujcymi
na terenie Gminy Kwilcz:

1.

Stowarzyszenie Regionalny Orodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i rodowiska”
Chudobczyce

2.

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce

3.

Gminny Klub Sportowy „Rzemielnik” Kwilcz

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepenosprawnych „Tcza” Kwilcz

5.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” Pozna/Chudobczyce

6.

Agroturystyka Pojezierza Midzychodzko-Sierakowskiego

7.

„Usbud’ – Marian Szudra Kwilcz

8.

Koo Gospody Wiejskich w Mechnaczu

9.

Spódzielnia Socjalna „wit” z siedzib w Chudobczycach

10.

Spódzielnia Socjalna „Kram” z siedzib w Chudobczycach

11.

Klub Integracyjny w Mociejewie
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O nastpujcej treci:
1. Porozumienie ma na celu skoordynowanie, ukierunkowanie oraz zainicjowanie dziaa,
zmierzajcych do zbudowania trwaego partnerstwa podmiotów dziaajcych w sferze rynku
pracy i ekonomii spoecznej na terenie Gminy Kwilcz tj. administracji samorzdowej, organizacji pozarzdowych i innych podmiotów dziaajcych na rzecz ograniczenia bezrobocia
i poprawy na rynku pracy.
2. Porozumienie obejmuje dziaania zwizane z okreleniem stanu i dynamiki lokalnego rynku
pracy oraz ujawnieniem jego gównych problemów i obszarów, wymagajcych poprawy,
a w szczególnoci:
x

Rozpoznanie potrzeb i moliwoci oraz wytyczenie kierunków dziaania gospodarki

spoecznej;
x

Stworzenie systemu wsparcia dla lokalnego modelu gospodarki spoecznej;

x

Pomoc w tworzeniu lokalnych programów na rzecz gospodarki spoecznej, m.in.

poprzez budowanie partnerstw z firmami biznesowymi, poszukiwanie moliwoci rozwoju
i wsparcia ze strony biznesu itp.;
x

Tworzenie warunków dla zatrudnienia osób bezrobotnych, zagroonych bezrobo-

ciem, w tym osób niepenosprawnych;
x

Wdroenie nowatorskich form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zagroo-

nych bezrobociem, w tym osób niepenosprawnych.

3. Dziaania powysze realizowane bd poprzez nastpujce elementy ekonomii spoecznej:
a.

Kluby Integracyjne – majce charakter gównie integrujcy, aktywizujcy
i informacyjny, a take wspierajcy nowe inicjatywy;

b.

Warsztaty Terapii Zajciowej - majce charakter gównie integrujcy, aktywizujcy
i informacyjny, a take wspierajcy nowe inicjatywy;

c.

Centra Integracji Spoecznej – realizujce program aktywizacji zawodowej i spoecznej w formie warsztatów, staów oraz poradnictwa psychologicznego
i zawodowego;

18

d.

Spódzielnie socjalne – przedsibiorstwa spoeczne, integrujce osoby wykluczone
z rynku pracy;

e.

Centra Ekonomii Spoecznej – instytucja wspierajca zatrudnienie osób bezrobotnych, tworzca warunki dla rozwoju inicjatyw ekonomicznych;

f.

Program edukacji nieformalnej – grupy samoksztaceniowe i edukacja liderów ekonomi spoecznej – modelowa forma edukacji integrujcej osoby z lokalnego rodowiska z osobami dugotrwale bezrobotnymi, wykluczonymi spoecznie.

4. Podmioty zawizujce partnerstwo opracuj wspóln strategi wdraania ekonomii spoecznej na terenie Gminy Kwilcz. Strategia bdzie okrelaa zakres moliwych do podjcia
dziaa oraz zasady funkcjonowania Partnerstwa, czstotliwo spotka oraz zasady komunikacji pomidzy Partnerami.
5. Dla realizacji zada okrelonych w strategii podjte bd stosowne dziaania
m. in.:
x

Rozpoznanie rodowiska lokalnego.

x

Propagowanie idei partnerstwa lokalnego i dialogu spoecznego.

x

Mobilizowanie spoecznoci lokalnej do samoorganizacji.
x

Wsparcie, planowanie i realizacja projektów spoecznych dotyczcych przedsibiorczoci spoecznej jako kluczowego elementu przeciwdziaania bezrobociu.

x

Wspieranie turystyki, sportu i rekreacji.

x

Wspieranie rozwoju agroturystyki jako elementu rozwoju gospodarczego
gminy.

x

Wspieranie rozwoju kultury i pielgnowanie tradycji na terenie gminy.

6. Adresatami Porozumienia s mieszkacy gminy Kwilcz, a w szczególnoci osoby bezrobotne, zagroone bezrobociem, w tym osoby niepenosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach yciowych, osoby zagroone marginalizacj.
7. Podpisanie porozumienia tworzy nieformaln platform niezbdn do przeprowadzenia
skutecznych dziaa na lokalnym rynku pracy. Ponadto, bdzie stanowi podstaw i punkt
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wyjcia dla procesu projektowania i realizacji przedsiwzi finansowych z funduszy europejskich w aspekcie lokalnym.
8. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych.
9. Elementem porozumienia s deklaracje wspópracy w ramach „Partnerstwa Ziemi Kwileckiej”.

Oparcie funkcjonowania partnerstwa o porozumienie ma swoje zalety i wady. Do pierwszych
niewtpliwie mona zaliczy mao formalny charakter dokumentu, czego konsekwencj jest
atwo w przyjmowaniu nowych partnerów lub wystpowaniu tych, którzy nie chc z rónych
wzgldów dalej wspópracowa . Nie wymaga to niczego wicej poza zoeniem deklaracji
i poprawieniem treci porozumienia o dane nowego partnera (lub usunicie danych partnera
wystpujcego). Ten mao formalny charakter sprawia, e podmioty publiczne czy sieciowe
nie boj si przystpienia do partnerstwa, gdy porozumienie nie pociga za sob tak naprawd adnych zobowiza. Jest wycznie wyrazem woli wspópracy.
Wad jest to, e partnerstwo oparte na porozumieniu nie posiada osobowoci prawnej i nie
podlega wpisowi do adnego rejestru. Uniemoliwia to np. wystpowanie przez partnerstwo
z wnioskami o fundusze na realizacj partnerskich projektów. Wniosek taki musi by kadorazowo skadany przez jednego z partnerów w porozumieniu z pozostaymi. Wie si to
z odpowiedzialnoci finansow i moe pojawi si problem z wytypowaniem wnioskodawcy.
Inn, moliw w przyszoci, form dziaalnoci partnerstwa bdzie zwizek stowarzysze.
W chwili obecnej nie ma rozwiza legislacyjnych, które by umoliwiay utworzenie takiego
zwizku przez przedstawicieli wszystkich trzech sektorów: publicznego, spoecznego i prywatnego. W trakcie procesu legislacyjnego jest nowelizacja Ustawy o dziaalnoci poytku
publicznego i o wolontariacie, w której pojawia si moliwo powoania partnerstwa lokalnego w formie trójsektorowego zwizku stowarzysze. Jednak proponowane zapisy nie s
w peni satysfakcjonujce. Partnerstwo ma tu charakter czysto zadaniowy – zawizuje si je
dla wykonania zadania lub zada, na okres nie duszy ni 5 lat. Po zakoczeniu zadania
partnerstwo ulega rozwizaniu. Propozycje ustawodawcy nie speniaj wszystkich oczekiwa
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spoecznych, niemniej widoczny jest postp w tworzeniu podstaw prawnych dla funkcjonowania koalicji lokalnych.
W ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” wprowadzone zostao rozwizanie
tymczasowe. Wszyscy partnerzy podpisywali porozumienie partnerskie, natomiast organizacje pozarzdowe, bdce czonkami partnerstwa, zawizyway zwizek rejestrowany w KRS.
Zwizek reprezentuje cae partnerstwo, a decyzje s podejmowane wspólnie przez wszystkich partnerów, bez wzgldu na to, czy s czonkami zarejestrowanego zwizku. Prawdopodobnie nowelizacja Ustawy, o której bya mowa wyej, wejdzie w ycie do koca 2008r.
i rozwizania kompromisowe nie bd potrzebne.

Wypracowanie programu dziaania partnerstwa lokalnego
Pierwszym zadaniem, którym powinni zaj si partnerzy, jest wypracowanie strategii rozwoju gminy lub osiedla. Szeroka reprezentacja spoecznoci lokalnej jest gwarantem, e zasoby,
gówne problemy i sposoby ich rozwizania, zostan dobrze okrelone. Partnerstwo musi te
wspólnie poszukiwa rodków na realizacj swoich zamierze.
Gminy w Polsce posiadaj strategie rozwoju – przygotowanie strategii jest warunkiem koniecznym przy aplikowaniu o rodki z funduszy UE. Jednak w wikszoci przypadków dokumenty te zostay opracowane bez szerokich konsultacji spoecznych. Czsto jedna firma
przygotowywaa strategie dla kilku, a nawet kilkunastu gmin, wprowadzajc poprawki dostosowujce zawarto do danego terenu. Takie podejcie jest sprzeczne z oczekiwaniami
spoecznymi – to spoeczno powinna by wspóautorem dokumentu wyznaczajcego kierunki dziaa, które maj jej suy . Jednak osoby decyzyjne w gminie s zazwyczaj niechtnie nastawione do konsultowania strategii z mieszkacami, obawiajc si, e konsultacje
takie byyby swoistym koncertem ycze nie liczcym si z realiami. I takie niebezpieczestwo rzeczywicie istnieje, jeeli dyskusja dotyczca strategii jest jednorazowym wydarzeniem. Spotkania wójta lub burmistrza z mieszkacami w poszczególnych soectwach czsto
s mieszanin pretensji i wygórowanych oczekiwa. Zamiast jednak rezygnowa z konsultacji
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w ogóle, warto zastanowi si nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Nasze dowiadczenia
wskazuj, e gówn przyczyn jest brak partnerskiego podejcia ze strony samorzdu. Regularne spotkania z przedstawicielami caej spoecznoci w ramach partnerstwa s okazj do
„oczyszczenia” wzajemnych relacji, omówienia problemów na poziomie kadej miejscowoci i
caej gminy i wreszcie, wypracowania rozwiza adekwatnych do oczekiwa mieszkaców.
Jednoczenie mieszkacy zyskuj wiadomo , e z budetu samorzdowego nie da si
sfinansowa wszystkich inicjatyw i e jako partnerstwo musz stara si o rodki zewntrzne.
To bardzo wana wiadomo , dziki której znika roszczeniowe nastawienie, a rodzi si
kreatywne podejcie do problemów.
Strategia to okrelona koncepcja dziaania oparta na raporcie o stanie gminy.
W strategii zostaje sformuowana misja, cele, programy strategiczne, projekty realizacyjne
i zadania:
Misja
Cele

strategiczne

Programy

strategiczne

Projekty

realizacyjne

Zadania do wykonania

Misja okrela jaki powinien by wizerunek gminy w perspektywie nastpnych kilkunastu lat
i jakie s priorytety partnerstwa w dziaaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkaców.
Nastpnym po misji poziomem planowania s cele strategiczne. Wynikaj one bezporednio
z misji - konkretnie definiuj kierunki rozwoju gminy tam okrelone, jednoczenie pozwalaj
na zachowanie jasnego podziau Strategii, grupujc poszczególne programy i projekty. Ich
realizacja w przyjtej perspektywie czasowej powinna doprowadzi do osignicia podanego stanu rozwoju gminy, okrelonego w jej misji.
Z kolei programy strategiczne s „tematami” dziaa, których wykonanie powoduje osignicie okrelonych celów. Programy strategiczne grupuj projekty zwizane tematycznie
z poszczególnymi dziedzinami ycia, czy dziaania partnerstwa.

22

Projekty realizacyjne to ju konkretne przedsiwzicia, najatwiej mierzalne przy wdraaniu
Strategii. Projekty musz zosta szczegóowo rozpisane. Kady projekt powinien by opatrzony opisem, w którym przedstawione bdzie uzasadnienie jego wyboru oraz inne, wane
dla jego realizacji informacje.
Dodatkowo dla projektów opracowuje si specjalne tabele, w których zawarta s informacje
o zadaniach, czyli czynnociach do wykonania w ramach kadego projektu. Tabele projektów zawieraj równie inne informacje - opis celu dla jakiego projekt jest realizowany, koszt
realizacji poszczególnych zada, informacje o jednostkach odpowiedzialnych oraz jednostce
koordynujcej projekt, a take daty realizacji poszczególnych zada.
Kady cel, program i projekt zostaj w dokumencie Strategii dokadnie uzasadnione i scharakteryzowane. Przygotowanie strategii porzdkuje dziaania partnerstwa, pozwala na uniknicie chaosu decyzyjnego i projektowego. Uatwia równie absorpcj rodków zewntrznych. Wiemy na co potrzebujemy funduszy i szukamy róde, a nie odwrotnie – ogaszane s
konkursy i dopiero wtedy zastanawiamy si co warto byoby zrealizowa . Oczywicie strategia nie jest dokumentem niezmiennym – moliwe jest, a nawet wskazane wprowadzanie
zmian i dostosowywanie do nowych warunków.

Uczestnictwo w programie Edukacji Liderów Ekonomii Spoecznej
Odpowiedzialne i skuteczne podejcie do rozwizywania lokalnych problemów wymaga
ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy osób za to odpowiedzialnych – lokalnych liderów.
W Polsce funkcjonuje ju kilka ustaw, które wspomagaj aktywizowanie spoeczestwa,
prac z osobami wykluczonymi, stwarzanie im moliwoci zatrudnienia czy samozatrudnienie, a wreszcie budow mieszka socjalnych. Znajomo tych rozwiza prawnych, a take
zapoznanie si z funkcjonowaniem instytucji takich jak Centrum Integracji Spoecznej i Klub
Integracji Spoecznej, zakadanie i dziaanie spódzielni socjalnych, inicjowanie i rejestracja
nowych stowarzysze powinno by podstaw dziaania partnerstwa lokalnego. Dlatego konieczne jest prowadzenie cigej edukacji wszystkich partnerów w ramach Edukacji Liderów
Ekonomii Spoecznej, wczonej w spotkania partnerstwa. Wicej informacji na ten temat
w rozdziale powiconym edukacji nieformalnej.
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Tworzenie instytucji reintegracji w rodowisku lokalnym
Partnerstwo lokalne dziaa na rzecz rozwoju spoecznoci lokalnej. Aby rozwój ten by zrównowaony dziaania musz zosta skierowane przede wszystkim w stron grup najsabszych,
w tym osób zagroonych wykluczeniem spoecznym. Poniej przedstawiony zosta schemat
prezentujcy modelowe rozwizania wspomagajce osoby wykluczone w drodze do reintegracji spoecznej i zawodowej.
W gminach, w których realizowany by projekt „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”, dziaaj
wspólnoty, wspótworzone przez osoby pozbawione wasnego mieszkania. Z kolei w miecie
dziaaj hostele dla osób bezdomnych. Bezdomno czsto wie si z innymi problemami,
tj. uzalenienia, pobyt w zakadach karnych, dugotrwae bezrobocie, konieczno korzystania
z opieki spoecznej. Zadaniem partnerstwa powinno by , w pierwszym rzdzie, powoanie
instytucji, które zapewniayby tym osobom udzia w programach prowadzcych krok po kroku
do spoecznej i zawodowej integracji osób wykluczonych: Centrum Integracji Spoecznej, Klub
Integracji Spoecznej, Klub Integracyjny, Centrum Ekonomii Spoecznej.
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Instytucje reintegracji w rodowisku lokalnym

Osoby
wykluczone
spoecznie, które
kwalifikuj si do
CIS i KIS

CIS – Centrum
Integracji Spoecznej

Mieszkacy
noclegowni,
schronisk,
wspólnot

KIS– Klub
Integracji Spoecznej

Osoby
wykluczone
spoecznie, które
nie kwalifikuj si
do CIS oraz inni
mieszkacy

Klub Integracji
Program grup
samoksztaceniowych

Otwarty
rynek pracy

CES - Centrum
Ekonomii Spoecznej

Budownictwo

spódzielnie
socjalne i inne
przedsibiorstwa
spoeczne

Edukacja Liderów Ekonomii Spoecznej

Ad. Centrum Integracji Spoecznej (CIS)
Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie CIS jest uregulowane zapisami zawartymi w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003r. Uczestnikami Centrum mog by osoby,
które „podlegaj wykluczeniu spoecznemu i ze wzgldu na swoj sytuacj yciow nie s
w stanie wasnym staraniem zaspokoi swoich podstawowych potrzeb yciowych i znajduj
si w sytuacji powodujcej ubóstwo oraz uniemoliwiajcej lub ograniczajcej uczestnictwo w
yciu zawodowym, spoecznym i rodzinnym”(art.1. punkt 2). Ustawa wymienia grupy, do
których w szczególnoci stosuj si przepisy jednak „Komentarz do nowelizacji Ustawy o
zatrudnieniu socjalnym” precyzuje, e krg osób nie jest zamknity i e przesank skierowania do Centrum jest kryterium wykluczenia.
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Celem funkcjonowania Centrum Integracji Spoecznej jest reintegracja zawodowa
i spoeczna uczestników poprzez nastpujce dziaania:
1) ksztacenie umiejtnoci pozwalajcych na penienie ról spoecznych i osiganie pozycji
spoecznych dostpnych osobom nie podlegajcym wykluczeniu spoecznemu;
2) nabywanie umiejtnoci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub podwyszanie kwalifikacji zawodowych;
3) nauk planowania ycia i zaspokajania potrzeb wasnym staraniem, zwaszcza przez moliwo osignicia wasnych dochodów przez zatrudnienie lub dziaalno gospodarcz;
4) uczenie umiejtnoci racjonalnego gospodarowania posiadanymi rodkami pieninymi.
CIS moe zosta utworzony przez samorzd (bdzie wówczas gospodarstwem pomocniczym) lub organizacj pozarzdow. W omawianym tutaj przypadku organizacj t jest partnerstwo lokalne w formie zwizku stowarzysze.
Pierwszym krokiem jest zoenie wniosku do wojewody o nadanie statusu Centrum.
Wniosek ten powinien zawiera nastpujce informacje:
1)

nazw instytucji tworzcej Centrum;

2)

informacj o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczcia

dziaalnoci;
3)

przewidywan liczb uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Cen-

trum bdzie wiadczy usugi;
4)

planowany rodzaj dziaalnoci wytwórczej, handlowej lub usugowej;

5)

program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i spo-

ecznej;
6)

przewidywan liczb pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;

6a) planowane rodzaje umów o prac pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
7)

dane o organizacji i systemie zaj w Centrum;

8)

dane o zakadanych efektach dziaania Centrum, w tym planowan liczb osób do

przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyszenia kwalifikacji, planowan liczb
osób, którym uczestniczenie w zajciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomog w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub
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w podjciu dziaalnoci gospodarczej, planowan liczb osób usamodzielnionych ekonomicznie;
9)

dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dziaalnoci Centrum,

w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spoecznej;
10)

dane o wysokoci zasobów wasnych instytucji tworzcej poniesionych na utworzenie

Centrum oraz o formach tych zasobów, a take o przewidywanym udziale wasnym w finansowaniu dziaalnoci Centrum;
11)

dane o innych ródach finansowania dziaalnoci Centrum, w tym ze rodków okre-

lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemów uzalenie oraz przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu;
12)

projekt regulaminu Centrum.

Wojewoda nadaje status w kwietniu lub we wrzeniu na okres 5 lat.

Oferta Centrum
Kady uczestnik przebywa w CIS nie krócej ni 6 godzin dziennie. Cay program trwa 12
miesicy (w tym 1 miesic próbny), ale istnieje moliwo przeduenia go w uzasadnionych
wypadkach. Kierownik Centrum podpisuje z uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia
socjalnego, w którym okrela si: zakres i formy reintegracji zawodowej i spoecznej, rodzaje
sprawnoci psychofizycznych niezbdnych do podjcia pracy oraz metody ich wiczenia,
osoby odpowiedzialne za realizacj programu.
Program CIS musi by ukierunkowany na reintegracj spoeczn i zawodow uczestników, co
w przypadku tej pierwszej oznacza dziaania, w tym równie o charakterze samopomocowym,
majce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejtnoci uczestniczenia w yciu
spoecznoci lokalnej i penienia ról spoecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
Reintegracja zawodowa natomiast oznacza dziaania majce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby zdolnoci do samodzielnego wiadczenia pracy na rynku pracy.
Programy Centrów z reguy zawieraj edukacj ogóln oraz zawodow. CIS-y oferuj take
pomoc pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego. W ramach edukacji ogól-
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nej mog by prowadzone: warsztaty motywacyjne i nauki planowania ycia, metody aktywnego poszukiwania pracy, etyka w pracy, przedsibiorczo (w tym spódzielnie socjalne),
obsuga komputera – poziom podstawowy, jzyki obce (angielski, niemiecki). Warsztaty zawodowe to na przykad: budowlano-instalacyjny, spawalniczy, stolarski, ochrona mienia,
ogrodniczy, handlowy, krawiecki, gastronomiczny, konserwacji powierzchni paskich, opieki
nad dzieckiem, osob starsz i chor, warsztat komputerowy – poziom zaawansowany, rkodzieo 1. W programie mog by równie prowadzone grupy samoksztaceniowe, o których
wicej powiedziano w rozdziale „Mechanizm tworzenia grup samoksztaceniowych”.
Oferta Centrum powinna by dostosowana do aktualnej sytuacji na rynku i zapotrzebowania
na pracowników z danymi kwalifikacjami. Warto te ukierunkowywa uczestników na zakadanie swoich wasnych firm, w tym przede wszystkim spódzielni socjalnych. Osoby, które
znalazy si w trudnej sytuacji yciowej, czsto nawet po rocznym programie, nie s w peni
rynkowe. Nawet jeeli zostan zatrudnione, to z rónych przyczyn pracodawca moe by
niezadowolony z ich pracy i szybko zwolni . Zdarza si, e osoby te same rezygnuj z pracy
nie mogc odpowiedzie na stawiane im wymagania. Spódzielnie socjalne daj im szanse na
zatrudnienie, i to we wasnej firmie, a jednoczenie peni funkcj pewnego rodzaju przeduenia CIS. W spódzielni nadal celem gównym jest reintegracja czonków, równie poprzez
prac, ale w bezpiecznych warunkach. Czonkowie spódzielni s w pewnym sensie dla siebie
wzajemnie grup wsparcia. Jeeli jeden z czonków ma problemy zwizane z uzalenieniem
czy sabymi umiejtnociami wykonywania pracy, np. spó nia si, pracuje zbyt wolno i niedokadnie, nie ma wystarczajcych kwalifikacji, to pozostali powinni wspiera go w zmianie tego
stanu rzeczy. Poza tym ich wzajemne relacje nie kocz si wraz z zakoczeniem dnia pracy. Czonkowie interesuj si sytuacj mieszkaniow czy rodzinn pozostaych i w razie problemów staraj si wspólnie im zaradzi . Spódzielnia nie jest programem, który ma okrelone ramy czasowe – istnieje tak dugo, jak dugo spódzielcy potrafi zarobi na swoje utrzymanie przy zaoeniu, e powinni by wspierani w tym przez partnerów lokalnych.

Zosta tu przedstawiony program Centrum Integracji Spoecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoa Barki
im. H.Ch. Kofoeda w Poznaniu. Inne Centra w Polsce maj wasn ofert, dostpn na ich stronach internetowych.

1
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Finansowanie dziaalnoci Centrum
Centrum moe otrzyma dotacj na pierwsze wyposaenie oraz na dziaalno przez okres
pierwszych 3 miesicy z dochodów wasnych samorzdu województwa (marszaek) przeznaczonych na realizacj wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych. Dotacja na pierwsze wyposaenie moe by przeznaczona na:
1) przystosowanie do potrzeb uczestników zaj w Centrum pomieszcze przeznaczonych
na reintegracj zawodow i spoeczn;
2) wyposaenie pomieszcze oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn
i urzdze niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci;
3) zakup surowców, materiaów i narzdzi niezbdnych do rozpoczcia dziaalnoci.
Dotacja na dziaalno przez 3 pierwsze miesice nie jest, niestety, zbyt wysoka. Oblicza si
j jako iloczyn 50% kwoty zasiku dla bezrobotnych oraz liczby uczestników i pracowników w
danym miesicu. W praktyce przy 30 uczestnikach i 6 pracownikach oznacza to okoo 10 tys.
z miesicznie. Ta kwota nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich wydatków. Oznacza to,
e konieczne jest pozyskanie rodków z innych róde, np. z funduszy europejskich jeszcze
przed rozpoczciem dziaalnoci.
Dalsza dziaalno CIS jest finansowana z:
1)

dotacji

pochodzcej

z

dochodów

wasnych

gminy,

przeznaczonych

na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych;
2)

dochodów uzyskiwanych z dziaalnoci odpatnej;

3)

rodków z Unii Europejskiej;

4)

zasobów instytucji tworzcej pochodzcych ze zbiórek, darowizn lub innych róde;

5)

innych dochodów wasnych gminy ni okrelone w punkcie 1.

Kwota dotacji, o której mowa w punkcie 1, w przypadku gdy instytucj tworzc jest organizacja pozarzdowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okrelonej uchwa rady gminy oraz
liczby uczestników zaj reintegracji zawodowej i spoecznej prowadzonych w Centrum
i liczby pracowników Centrum, wedug stanu na koniec miesica, i wypacana co miesic,
przez okres dziaalnoci Centrum.
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W przypadku gdy instytucj tworzc jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana
jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spoecznej w przeliczeniu na jednego
uczestnika oraz liczby uczestników zaj reintegracji zawodowej i spoecznej prowadzonych
w Centrum i liczby pracowników Centrum.
CIS-y prowadzone przez organizacje pozarzdowe s, w zwizku z tym zapisem,
w znacznie gorszej sytuacji ni CIS-y tworzone przez samorzd. W praktyce rady gminy
okrelaj bowiem kwot przeznaczon na jednego uczestnika mniej wicej na poziomie 50%
zasiku dla bezrobotnych 2. Oznacza to, e gmina przeznacza na dziaalno CIS-u rodki
porównywalne do tych, jakie otrzymuje Centrum od marszaka przez pierwsze trzy miesice,
a zatem niewystarczajce na funkcjonowanie. CIS-y prowadzone przez samorzd mog
z budetu gminy otrzyma ca potrzebn kwot.
róda wymienione w pozostaych punktach nie wystarcz na sfinansowanie dziaalnoci
poza funduszami europejskimi, a cilej Europejskim Funduszem Spoecznym. Jednak i tutaj
pojawiy si problemy. CIS-y s instytucjami wieloletnimi. Dotacje z EFS s przyznawane na
drodze konkursów, przy czym jednorazowo mona stra si o finansowanie na 2 letnie projekty. Oznacza to, e co 2 lata nie ma pewnoci, e CIS otrzyma dotacj i bdzie móg dalej
dziaa . Tym bardziej, e w PO Kapita Ludzki CIS-y mog stara si o dofinansowanie z tego
samego dziaania, co wszystkie inne projekty integracyjne – 7.2.1. Ju pierwsze konkursy
w caej Polsce pokazay, e rozwizanie to ma fatalne skutki – wikszo CIS-ów nie otrzymaa dofinansowania, cz

z nich ju zostaa zamknita, pozostae walcz jeszcze

o dodatkow alokacj rodków i zmian dokumentów programowych PO KL,
w ramach którego powinno si wyodrbni poddziaanie przeznaczone wycznie dla CIS-ów
(np. wród projektów systemowych). Finansowanie CIS-ów nie powinno opiera si na konkursach – roczny program i zrónicowanie dziaa sprawia, e kwota przeznaczona na jednego uczestnika jest duo wysza ni w projektach, gdzie oferuje si dwa, trzy kursy.

W Poznaniu w 2008r. jest to kwota 252,08 z na jednego uczestnika miesicznie. Dowiadczenie Szkoy Barki
wskazuje, e kwota ta powinna by o 1 tys. wiksza, eby funkcjonowanie CIS byo w ogóle moliwe. Konieczne jest
korzystanie ze rodków EFS. W obecnym okresie programowania jest to PO Kapita Ludzki dziaanie 7.2.1 – konkursy s ogaszane przez Wojewódzki Urzd Pracy.
2
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W zwizku z tym, e po 2013 r. rodki z funduszy europejskich, które trafi do Polski bd
znacznie nisze ni w obecnym okresie programowania, staym ródem finansowania CISów prowadzonych przez organizacje pozarzdowe powinien by budet centralny lub budet
gminy na tych samych zasadach, co w przypadku CIS-ów samorzdowych. Warto te rozway moliwo przyznawania rodków na ten cel z Funduszu Pracy, w którym w zwizku ze
zmniejszajcym si bezrobociem pozostaj niewykorzystane rodki.
Ustawa dopuszcza prowadzenie przez CIS dziaalnoci odpatnej. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, moe prowadzi dziaalno wytwórcz, handlow lub usugow i w ten
sposób zarabia na swoje utrzymanie. W ramach CIS-u funkcjonuj róne warsztaty, np.
stolarski, budowlany, ogrodniczy, gastronomiczny, krawiecki, porzdkowy czy warsztat rkodziea. W chwili obecnej istnieje due zapotrzebowanie na tego typu usugi i wyroby. W Centrum warto zatrudni pracownika, który bdzie zajmowa si pozyskiwaniem zlece i sprzeda wyrobów. Szkoa Barki w pocztkowym okresie swojego dziaania (1998-2002) pozyskiwaa w ten sposób do znaczne rodki - ponad 245 tys. z rocznie przy okoo 1000 uczestnikach,
co stanowio 14% caego budetu. To nie wystarczao na pokrycie wszystkich kosztów,
ale w stopniu zauwaalnym uzupeniao budet. Warto w tym miejscu podkreli , e oferowanie usug na zewntrz wpywa bardzo pozytywnie na wzrost umiejtnoci wiadczenia pracy
przez uczestników w warunkach rynkowych.
Niestety, w poprzednim okresie programowania pewne zapisy w wytycznych programowych
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (EFS) sprawiy, e CIS-y korzystajce z dotacji z tego programu zawiesiy dziaalno zarobkow. Zapisano mianowicie, e „W przypadku, gdy dziaalno wytwórcza, handlowa i usugowa CIS stanowi cz projektu i powoduje osiganie
przez CIS przychodu, Centrum ma obowizek wykaza ten przychód w ramach rozliczania
projektu i przeznaczy go na finansowanie projektu. Przychód pomniejsza wówczas kwot
dofinansowania” 3.
3 Zob. Wytyczne dla beneficjentów ubiegajcych si o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i
spoecznej. Dziaanie 1.5 Promocja aktywnej polityki spoecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Schemat a Wspieranie osób z grup zagroonych wykluczeniem spoecznym – www.dwfefs.gov.pl (zakadka Program
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006), s. 20
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Wymóg ten wpyn zdecydowanie demotywujco na kadr i uczestników Centrów – praca
nie pocigaa za sob zwikszenia budetu, a wycznie komplikowaa procedur rozliczania
dotacji. Wikszo CIS-ów korzystajcych ze rodków EFS zaprzestaa w tej sytuacji sprzeday usug i wyrobów, co byo sprzeczne z intencj ustawodawcy. Centra z zaoenia miay
zyskiwa coraz wiksz samowystarczalno finansow, uniezaleniajc si od rodków
publicznych. Ma to tym wiksze znaczenie, e rodki europejskie po 2013r. zmniejsz si
znacznie, a budet centralny i samorzdowe nie bd w stanie ud wign finansowania CISów w caym kraju. Dlatego w obecnym okresie programowania (2007-2013) naley nastawi
si na rozwinicie sprzeday usug i wyrobów „na zewntrz”, pomimo wszelkich utrudnie
z tym zwizanych. Oczywicie, zapewne nie da si uzyska 100% samowystarczalnoci, ale
im procent ten bdzie wikszy tym lepiej. Naley przy tym mie cay czas na uwadze podstawowy celu dziaalnoci Centrum, jakim jest reintegracja spoeczna i zawodowa uczestników,
a nie zarabianie pienidzy.
O tym czy Centrum bdzie prowadzio dziaalno odpatn i w jakim zakresie warto rozstrzygn jeszcze przed zoeniem wniosku do wojewody. Prowadzenie takiej dziaalnoci musi
korespondowa z ukadem zaj w Centrum. W CIS prowadzonym przez Szko Barki kady
uczestnik ma codziennie 2h edukacji ogólnej i 4h edukacji zawodowej. Taki ukad zaj
w praktyce uniemoliwiaby wykonywanie zlece zewntrznych. Jeeli np. warsztat ogrodniczy dostaby zlecenie pielgnacji terenów zielonych na jednym z osiedli mieszkaniowych, to
byby mao efektywny wykonujc prac 4h dziennie (a nawet mniej, bo trzeba w to wliczy
jeszcze dojazd). Rozwizaniem jest tu, wprowadzony przez Szko Barki, system dwuzmianowy: w momencie, kiedy uczestnicy z I zmiany kocz prac po 4h, zastpuje ich grupa z II
zmiany. W tym czasie I zmiana wraca do Centrum na zajcia z edukacji ogólnej. Oczywicie
trzeba wówczas uwzgldni w budecie wysokie koszty przejazdów.
Jeeli uczestników jest zbyt mao, eby wprowadzi system dwuzmianowy, wówczas edukacja ogólna moe by realizowana przez jeden dzie w tygodniu, w pozostae za warsztaty
wykonuj zlecenia na zewntrz. Rezygnacja z edukacji ogólnej nie jest wskazana, poniewa
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problemy uczestników nie ograniczaj si do niskich kwalifikacji zawodowych i potrzebne s
zajcia rozwijajce w nich inne umiejtnoci.

Pozostae korzyci dla uczestników Centrum
Poza moliwoci korzystania z oferty CIS, której bya mowa powyej, uczestnictwo wie si
z innymi korzyciami:
-

kady uczestnik otrzymuje co miesic wiadczenie integracyjne w wysokoci zasi-

ku dla bezrobotnych (w miesicu próbnym w wysokoci poowy zasiku) – ze rodków Funduszu Pracy,
-

kierownik

Centrum

moe

przyzna

uczestnikowi

premi

motywacyjn

w wysokoci do 20% wiadczenia integracyjnego,
-

kierownik Centrum moe przyzna

uczestnikowi 4 dni wolne od zaj ,

za które przysuguje wiadczenie integracyjne w penej wysokoci,
-

kademu uczestnikowi przysuguje jeden posiek dziennie.

róda informacji o Centrach Integracji Spoecznej
1.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 115, poz.

793);

2.

Komentarz do nowelizacji ustawy O zatrudnieniu socjalnym oraz dobre praktyki

zatrudnienia socjalnego, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wrzeniu 2007r.;

3.

Raport z monitoringu dziaania Centrów Integracji Spoecznej – 1,5 roku po uchwa-

leniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Autorzy: Ewa Le, Sawomir Nacz, Na podstawie
bada przeprowadzonych przez Pracowni Bada Organizacji Non-profit w Instytucie Studiów Politycznych PAN finansowanych przez Ministerstwo Polityki Spoecznej, Warszawa,
2005, www.mpips.gov.pl zakadka po lewej stronie: Pomoc Spoeczna – Raporty i Statystyki;

4.

Monitoring ustawy z dnia 13 czerwca 2004r. o zatrudnieniu socjalnym. Badanie

skutecznoci reintegracji spoecznej i zawodowej. Raport kocowy. Kierownictwo i redakcja
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naukowa Prof. UW dr hab. Ewa Le, Warszawa 2007, www.mpips.gov.pl, Zakadka: Aktualnoci, z dnia 2007-11-09 Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Ponadto kady funkcjonujcy CIS posiada swoj stron internetow, któr warto odwiedzi ,
eby zapozna si z dziaaniami prowadzonymi przez dane Centrum i ofert edukacyjn.
Centrum

Integracji

Spoecznej

w

aspekcie

przedsibiorczym

zostao

opisane

w rozdziale „Katalog rónych form dziaania przedsibiorstw spoecznych”.

Ad Klub Integracji Spoecznej (KIS)
Dziaalno KIS reguluje rozdzia 7 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. KIS moe by powoany
przez gmin lub organizacj pozarzdow prowadzce reintegracj spoeczn i zawodow
dla osób zagroonych wykluczeniem spoecznym.
W klubach integracji spoecznej mona organizowa w szczególnoci:
1)

dziaania majce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okrelony lub na czas

wykonania okrelonej pracy, w penym lub niepenym wymiarze czasu pracy u pracodawców,
wykonywania usug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjcia
zatrudnienia;
2)

prace spoecznie uyteczne;

3)

roboty publiczne;

4)

poradnictwo prawne;

5)

dziaalno

samopomocow w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych

i socjalnych.
Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne, ale warunkiem jest realizacja kontraktu socjalnego,
o którym mowa w przepisach o pomocy spoecznej. Warunek ten zosta wprowadzony
w nowelizacji Ustawy, a jako uzasadnienie podano: „Dotychczas uczestnictwo w klubach
integracji spoecznej polegao na penej dobrowolnoci, co byo oczywist trudnoci w realizacji zada klubu. Brak samodyscypliny sprawia obnienie potencjau edukacyjno – kwalifikacyjnego klubu. Powizanie uczestnictwa z kontraktem socjalnym zintegruje pomoc klubu
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z dziaaniami publicznych sub spoecznych, czynic pomoc bardziej kompleksow i ukierunkowan” 4.
Okres uczestnictwa w Klubie jest ustalany indywidualnie. Oferta KIS jest uzaleniona od
aktywnoci organizatora i pomysowoci animatora zatrudnionego w Klubie.
Przykad Klubu Integracji Spoecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Pogotowie
Spoeczne w Poznaniu:
Program Klub Integracji Spoecznej „Darzybór” jest kontynuacj realizowanego przez Pogotowie Spoeczne programu aktywizacji zawodowej osób zagroonych wykluczeniem spoecznym (w tym równie dziaajcego od czerwca 2005 roku KIS „Darzybór” wspófinansowanego
przez Ministerstwo Polityki Spoecznej a nastpnie Miasto Pozna). Celem Klubu jest wsparcie dziaa osób bezrobotnych na rzecz ich powrotu na rynek pracy. Wsparcie to realizowane
jest na dwóch paszczyznach: paszczynie dziaa na rzecz reintegracji zawodowej oraz
paszczynie dziaa na rzecz reintegracji spoecznej.
1. Dziaania na rzecz reintegracji zawodowej:


indywidualne poradnictwo zawodowe i porednictwo pracy:

-

poszukiwanie i weryfikacja ofert pracy,

-

nawizanie kontaktów z pracodawcami,

-

wsparcie osób w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu pracy,

-

pomoc w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji (wyszukiwanie odpowiednich

kursów, motywowanie do dalszej edukacji, do udziau w Centrum Integracji Spoecznej),
-

pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,

-

pomoc w przygotowaniu si do rozmowy kwalifikacyjnej,

-

zasady autoprezentacji,

-

skuteczne staranie si o zatrudnienie,

-

cechy „idealnego” kandydata do pracy,

-

eliminacja najczciej popenianych bdów przy ubieganiu si o
prac,

-

bariery w poszukiwaniu pracy – zalene i niezalene,

4 Komentarz do nowelizacji ustawy O zatrudnieniu socjalnym oraz dobre praktyki zatrudnienia socjalnego, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wrzeniu 2007r., s.12
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-

poszukiwanie pracy za granic, na co naley zwróci uwag,

-

poznanie nieformalnych zasad w organizacji na podstawie wybranych przykadów,

-

typologia przeoonych, jak radzi sobie z trudnym szefem,

-

adaptacja w nowym miejscu pracy,

-

kontakty z przeoonymi i wspópracownikami,

-

wady pracowników przeszkadzajce pracodawcom,



poradnictwo prawne:

-

prawo pracy,

-

udzielanie pomocy formalno-prawnej przy rozpoczynaniu wasnej dziaalno-

ci, gospodarczej, zakadaniu spódzielni socjalnej,
-

pomoc w sprawach spornych z pracodawc,

-

pomoc prawna w uregulowaniu zalegych spraw (zaduenia alimentacyjne,

kredyty, sprawy sdzie pracy itp.),


poradnictwo socjalne:

-

porady z zakresu korzystania z rozwiza ustawowych,

-

wiadczenia pomocy spoecznej,

-

ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawa o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy,
pomoc w skompletowaniu niezbdnych dokumentów i uzupenieniu doku-

-

mentacji na temat przebiegu pracy zawodowej (wiadectwa pracy, zawiadczenia o odbytych
kursach itp.),



kursy podnoszce umiejtnoci zawodowe:
kurs komputerowy,
dostp do komputera i Internetu umoliwiajcy uczestnikom samodzielne poszuki-

wanie ofert pracy i sporzdzanie dokumentów aplikacyjnych.
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2. dziaania na rzecz reintegracji spoecznej


samopomocowe grupy wsparcia nastawione na wzajemn pomoc osignicie okre-

lonego celu; grupa tworzona przez ludzi uznajcych si za równych sobie, którzy skupili si,
aby pomóc sobie wzajemnie w zaspokojeniu wspólnej potrzeby i osignicia podanych
zmian osobowociowych i spoecznych. Udzia w grupie dwóch profesjonalistów zapewnia jej
charakter nie tylko samopomocowy ale i korekcyjny. W ramach programu funkcjonowa bd
nastpujce grupy wsparcia: dla osób bezrobotnych, dla osób bezdomnych, dla osób uzalenionych;


Poznaj siebie - grupa rozwoju osobistego prowadzona przez psychologa obejmu-

jca swoim zakresem nastpujce zagadnienia:
-

sposoby komunikowania si z innymi,

-

sposoby radzenia sobie ze stresem,

-

konstruktywne rozwizywanie konfliktów,

-

moje mocne i sabe strony,

-

podejmowanie

decyzji,

zmiana

wyuczonych

regu

postpowania

w zalenoci od sytuacji,
-

uzalenienia,

-

zaufania do innych ludzi,

-

konstruktywne patrzenie na siebie i innych, na wasne i cudze problemy, co

uatwi lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami yciowymi,
-

kontrola emocji.

Grupa samoksztaceniowa w ramach Szkoy Animacji Spoecznej - zajcia edukacyjne prowadzone kadorazowo przez którego z uczestników pod kierunkiem pracownika Klubu na
temat zgoszony wczeniej przez grup. Tematy s wybierane z nastpujcych dziedzin:
aktualne zagadnienia ekonomiczno - spoeczne, miejsce Polski w Unii Europejskiej, etyka,
profilaktyka uzalenie, spoeczestwo obywatelskie (szczegóowe tematy bd wybierane
przez uczestników) 5.

5

Zob. www.pogotowiespoleczne.org.pl (zakadka: Dziaalno )
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Kluby mog przygotowywa do uczestnictwa w Centrach Integracji Spoecznej. Program
niektórych KIS-ów jest zbliony do programu CIS 6. Reintegracja zawodowa jest tam prowadzona w ramach warsztatów realizowanych przez Klub lub w ramach robót publicznych oraz
prac spoecznie uytecznych. Dziki takiemu rozwizaniu uczestnicy otrzymuj niewielkie
wypaty 7.

róda informacji o Klubach Integracji Spoecznej
1.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 115, poz.

793);

2.

Komentarz do nowelizacji ustawy O zatrudnieniu socjalnym oraz dobre praktyki

zatrudnienia socjalnego, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wrzeniu 2007r.

Ad. Klub Integracyjny

Dziaalno klubów integracyjnych nie jest regulowana ustawowo. Partnerstwo PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” zaplanowao prowadzenie KI w swojej strategii. W trakcie projektu
powstao 11 Klubów Integracyjnych prowadzonych przez omiu Partnerów.
Sytuacj optymaln jest zaoenie i prowadzenie Klubu przez Partnerstwo Lokalne – wówczas rzeczywicie Klub ma du szans na realizowanie gównego celu swojej dziaalnoci,
jakim jest integracja spoecznoci lokalnej. W przypadku gmin naley dy przy tym do tego,
aby Kluby powstaway w kadej miejscowoci. Jeeli powstanie tylko w jednym miejscu

Zob. cz Dobre praktyki w Komentarzu do nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz dobre praktyki
zatrudnienia socjalnego, opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej we wrzeniu 2007r
7 Do prac spoecznie uytecznych kieruje osob bezrobotn starosta, a organizuje je gmina. Wymiar pracy to 10
godzin tygodniowo za wynagrodzeniem co najmniej 6 z za godzin. Koszty s pokrywane w 60% (od 6 z na godzin) z Funduszu Pracy, reszt pokrywa gmina. Przy robotach publicznych Urzd Pracy refunduje przez okres 6
miesicy organizatorowi cz kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy penym wymiarze czasu pracy).
6
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mieszkacy z innych wsi nie bd z niego korzysta ze wzgldu na du odlego od miejsca zamieszkania. Warto do tego wykorzysta wiejskie wietlice.
Klub ma otwart formu – moe tu przyj

kady mieszkaniec, bez wzgldu

na swoj sytuacj yciow, i nie odbywa si to na podstawie jakiegokolwiek skierowania 8.
Klub jest prowadzony przez animatora i to od jego pomysowoci i zaangaowania w duej
mierze zaley jakie zajcia bd si tam odbyway. ródem pomysów jest te oczywicie
samo Partnerstwo – liderzy w trakcie spotka przygotowuj wspólnie projekt na prowadzenie
Klubów w swojej gminie czy na osiedlu i pozyskuj rodki na jego realizacj.
Zasad jest, e oferta Klubu jest kierowana i dostosowana do rónych grup mieszkaców:
dzieci, modziey, osób starszych, niepenosprawnych, kobiet, mczyzn, osób wykluczonych
itp. Dziki temu moliwy jest tu do przeprowadzenia proces rzeczywistej integracji spoecznoci lokalnej – kady czuje si zabrany, poznaje innych mieszkaców, zmieniaj si wzajemne
relacje, niweluje si stygmatyzacja i segmentyzacja obecna w kadej spoecznoci. To zdecydowanie róni Kluby Integracji od CIS-ów i KIS-ów, gdzie dziaania integracyjne s prowadzone wród osób dotknitych podobnymi problemami. To nie znaczy, e te drugie s gorsze
– ich oferta jest dostosowana do grupy osób, która wymaga szczególnych dziaa i speniaj
swoj rol. Natomiast Kluby Integracyjne dopeniaj proces integracyjny rozpoczty w CISach i KIS-ach. Osoby zagroone wykluczeniem musz zosta w pierwszej kolejnoci objte
dziaaniami CIS-u lub KIS-u, eby nie ba si korzysta z Klubu Integracyjnego, otwartego dla
wszystkich. Osoby wykluczone musz poczu si penoprawnymi obywatelami, nie rónicymi si od swoich ssiadów. Z drugiej strony ssiedzi musz w nich zobaczy ludzi, z którymi
chc si spotyka , rozmawia , spdza wolny czas, podejmowa wspólne dziaania. Jeeli
do Klubu zacznie przychodzi czowiek uzaleniony, bdcy czsto pod wpywem alkoholu, to
zostanie odrzucony przez innych. Jeeli natomiast przejdzie terapi, zostanie uczestnikiem
CIS, podejmie prac, albo zaoy spódzielni socjaln, wówczas jego relacje z wspómieszkacami wejd na waciwy tor.
Oczywicie, rol animatora Klubu jest taka praca z mieszkacami, aby czowiek uzaleniony,
poraniony nie zosta przez nich odrzucony, eby kady zobaczy w nim osob, która ma
8 W przeciwiestwie do tego do CIS-u kieruje MOPR lub OPS, a uczestnictwo w KIS jest warunkowane podpisaniem
kontraktu socjalnego z Orodkiem Pomocy Spoecznej. Zob. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym.
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szanse sta si penoprawnym czonkiem spoecznoci. Taka postawa moe mie pozytywny
wpyw na podjcie przez niego decyzji o zmianie.
Poniej zostan krótko zaprezentowane dwa przykady dziaalnoci Klubów.

Przykad 1 Klub Integracyjny w Gminie Lwówek Wlkp.
Jednym z zada projektu „ESwP” byo zawizanie partnerstw lokalnych, m.in.
w gminie Lwówek Wlkp. w woj. wielkopolskim. Partnerstwo to dziaa bardzo dynamicznie.
W

2007r.

wspólnie

przygotowao

projekt,

który

otrzyma

dofinansowanie

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zaplanowano: powoanie Klubu
Integracyjnego i prowadzenie zaj w ramach Szkoy Animacji Spoecznej, zajcia kóka
plastycznego, muzycznego, teatralnego i tanecznego dla dzieci w wiejskich wietlicach na
terenie gminy Lwówek, spotkania dla osób dorosych i starszych w wietlicach wiejskich na
terenie gminy Lwówek, biwak dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyjazd letni dla matek
z maymi dzie mi z rodzin dysfunkcyjnych, biwak dla osób starszych, biwak dla osób niepenosprawnych.

Dziaanie I Uruchomienie Klubu Integracyjnego i zaj Szkoy Animacji Spoecznej:

1.

Wynajcie i wyposaenie pomieszczenia:

a.

wynajem pomieszczenia w budynku Orodka Zdrowia,

b.

zakup mebli,

c.

zakup materiaów biurowych,

d.

opacanie mediów;

2.

Zatrudnienie pracownika na ½ etatu (animator);

3.

Prowadzenie

spotka

mieszkaców

Lwówka

i

pobliskich

miejscowoci,

w tym mieszkaców wspólnot (od poniedziaku do pitku w godzinach popoudniowych);

4.

Prowadzenie zaj w ramach Szkoy Animacji Spoecznej (SAS) wzorowanej na

uniwersytetach ludowych: zajcia, w trakcie których omawiane s róne zagadnienia
interesujce uczestników; program jest tak przygotowany, e pozostawia moliwo
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uzupeniania przez czonków grupy samoksztaceniowej. Ich celem jest nabycie przez
uczestników kluczowych umiejtnoci, które s niezbdne do animowania inicjatyw lokalnych
z dziedziny ekonomii spoecznej (zakadanie spódzielni socjalnych i przedsibiorstw
spoecznych), budowania partnerstw lokalnych i rozwoju lokalnego, komunikacji
interpersonalnej, animacji wydarze kulturalno-sportowych, funkcjonowania publicznego,
integracji osób z grup wykluczonych spoecznie i kadry rónych instytucji pomocy spoecznej;

5.

Animator SAS dodatkowo wspiera uczestników grup samoksztaceniowych w mo-

tywowaniu ich do zakadania spódzielni socjalnych i ma za zadanie doprowadzi , we wspópracy z CES-em, do powstania spódzielni socjalnej. Zajcia bd odbyway si raz w tygodniu 2-4h po poudniu.

Dziaanie II Prowadzenie zaj dla dzieci, w tym dzieci niepenosprawnych, w wietlicach
wiejskich:

1.

Miejsce: wietlice wiejskie, udostpnione przez Gminny Orodek Kultury, w piciu

miejscowociach gminnych i Klub Integracyjny w Lwówku. W jednej ze wietlic zajcia bd
prowadzone dla dzieci niepenosprawnych, ale bd w nich uczestniczyy równie inne dzieci
mieszkajce w okolicy, co sprzyjaa integracji;
2.

Termin: raz w tygodniu po 2h w kadej wietlicy;

3.

Rodzaj zaj :

-

kóko plastyczne,

-

kóko muzyczne,

-

kóko teatralne,

-

kóko taneczne – tylko dla dzieci niepenosprawnych,

-

spotkania o rónorodnej tematyce.

Celem zaj jest przede wszystkim integracja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci niepenosprawnych z dzie mi zdrowymi i z rodzin prawidowo funkcjonujcych w lokalnym rodowisku. Dziki zajciom dzieci bd przygotowywane do aktywnego ycia w spoecznoci, roz-
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win si ich umiejtnoci spoecznych. Ponadto nastpi rozwój ich umiejtnoci artystycznych
oraz poszerzenie zainteresowa. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci bdzie przeciwdziaao rozwojowi patologii spoecznych.
Do chwili podjcia tej inicjatywy, pomimo istnienia w poszczególnych miejscowociach, wietlic wiejskich, nie s prowadzone w nich adne dziaania ukierunkowane na rozwój dzieci.
Najmodsi mieszkacy nie maj moliwoci samorealizacji, rozwoju rónych umiejtnoci,
wspólnych zabaw pod nadzorem opiekunów i ciekawego spdzania wolnego czasu. Jest to
dotkliwie odczuwalna luka w funkcjonowaniu spoecznoci lokalnych w gminie Lwówek.

Dziaanie III Prowadzenie spotka dla osób dorosych i starszych:

1.

Miejsce: trzy wietlice wiejskie, szkoa i Dom Kultury;

2.

Termin: raz w tygodniu w kadym miejscu;

3.

Tematyka spotka:

- Dbao o zdrowie, wygld, aktywno spoeczn i zawodow (lekarz, pielgniarka, pracownik socjalny),
- Zagadnienia dotyczce prawidowego ywienia, potrzeb (dietetyk) – warsztaty,
- Podtrzymywanie sprawnoci fizycznej, umysowej (rehabilitant, pracownik socjalny, psycholog) – warsztaty,
- Nawizywanie wizi integracyjnych, ssiedzkich, lokalnych, midzypokoleniowych (udzia
osób starszych w wychowywaniu modego pokolenia),
- Zagadnienia prawno – ekonomiczne (ubezpieczenia, ulgi podatkowe, wiadczenia).
Celem spotka jest wychodzenie osób starszych i niepenosprawnych z samotnoci, nawizywanie nowych kontaktów, wspólne spdzanie czasu w sposób zorganizowany, nabywanie
wiedzy praktycznej potrzebnej w codziennym yciu. Mieszkacy wsi nie spotykaj si w chwili
obecnej w wikszym gronie. Nie s te zrzeszeni w organizacjach pozarzdowych i nie podejmuj wspólnych inicjatyw, które miayby wpyw na ca spoeczno . Moliwo spotykania
si, rozmów, dyskusji wpynie pozytywnie na przeamanie stereotypów i apatii spoecznej
i wyonienie lokalnych liderów, a to z kolei przyczyni si do rozwoju struktur obywatelskich.
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Na spotkania bd zapraszani wszyscy doroli mieszkacy wsi, co bdzie sprzyjao nawizywaniu wizi midzypokoleniowej.

Dziaanie IV Organizacja wypoczynku letniego:
1.
-

Biwak dla dzieci w wieku 9-13 lat:
grupa 10 dzieci z uboszych rodzin, doczona do grupy 30 dzieci z Domu
Kultury,

-

czas: 7 dni,

-

miejsce: Ustka,

-

kadra: 4 opiekunów;

2.

Biwak dla matek z maymi dzie mi z rodzin dysfunkcyjnych:

-

grupa 20 osób,

-

czas: 7 dni,

-

miejsce: Ustka;

3.

Biwak dla osób starszych:

-

grupa 20 osób,

-

czas: 7 dni,

-

miejsce: Ustka.

4.

Biwak dla dzieci niepenosprawnych – 2 tury:

-

2 grupy po 24 osoby,

-

czas: 7 dni,

-

miejsce: Ustka,

-

kierownik, pielgniarka, 6 terapeutów.

T form wsparcia zostan objte grupy osób najbardziej naraone na wykluczenie spoeczne i te, które z powodu niskiego statusu materialnego nie s w stanie sfinansowa dla siebie
i swoich bliskich wypoczynku letniego. Dla wielu osób bdzie to pierwsza okazja przebywania
nad morzem. Nowe dowiadczenia, korzystanie z moliwoci zastrzeonych dla osób lepiej
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sytuowanych, przyczyni si do wychodzenia z izolacji spoecznej, wzrost samooceny i polepszenie relacji spoecznych. Wyjazdy zostan zorganizowane w ten sposób, aby u uczestników nastpi rozwój samodzielnoci, umiejtnoci gospodarowania rodkami pieninymi i
czasem (samodzielne przygotowywanie niadania i kolacji, zakup ywnoci). Szczególne
znaczenie ma to w przypadku dzieci niepenosprawnych, które równie w ten sposób bd
przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w dorosym yciu.

Przykad 2 Klub Integracyjny w Drezdenku

W Drezdenku powsta Klub Integracji, w którym midzy innymi prowadzone s dziaania
edukacyjne dotyczce ekonomii spoecznej i roli spoeczestwa obywatelskiego oraz spotkania SLES (Szkoa Liderów Ekonomii Spoecznej), animujce wród uczestników dziaania
wspólnotowe, przedsibiorcze i partnerskie.
Klub Integracji jest miejscem rónorodnych spotka i prowadzenia edukacji nieformalnej
w grupach samoksztaceniowych SAS w celu zwikszenia zdolnoci do samodzielnego
wiadczenia pracy, animowania wasnej edukacji, zwikszenia rónorodnych umiejtnoci,
wymiany dowiadcze, zwikszenia wiedzy, zaangaowania, aktywnoci i samopomocy .
Prowadzi grupy wsparcia dla osób uzalenionych poszukujcych zatrudnienia i dla osób
w trudnych sytuacjach yciowych. Zajcia odbywaj si w formie regularnych spotka (co
najmniej 1 raz w tygodniu), prowadzonych przez pracowników CES i specjalistów z zewntrz.
Organizowane s take spotkania integracyjne np. wieczór meksykaski z muzyk i slajdami
z Peru i Meksyku, grille plenerowe, wizyty w muzeum na wystawach fotografii i malarstwa,
spotkania z ciekawymi lud mi, Dyskusyjny Klub Filmowy, spotkania z bajk dla dzieci.
Prowadzona jest wspópraca partnerska zwizana z realizowaniem rónych inicjatyw i tak np:
policja wspópracuje przy dziaalnoci punktu informacyjnego dla ofiar przemocy domowej;
wspólnie z bibliotek realizowana jest akcja „Caa Polska czyta dzieciom”; Sanepid realizuje
cykl spotka zwizany z promocj zdrowego stylu ycia i profilaktyk chorób. Muzeum, Dom
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Kultury, pracownia plastyczna i miejscowe gimnazjum wspieraj dziaania integracyjne, edukacyjne i kulturalne.

Centrum Ekonomii Spoecznej, spódzielnie socjalne i Edukacja Liderów zostay omówione w innych rozdziaach Podrcznika.

Przedmiotem zainteresowania Partnerstwa powinien sta si take Program Dostpnego
Budownictwa, skierowany do osób bezdomnych i osób naraonych na eksmisj, których nie
sta na pacenie czynszu za lokal mieszkalny. Obecnie w Polsce istnieje przede wszystkim
budownictwo komercyjne przeznaczone dla ludzi o wysokich dochodach. Inicjatywy w zakresie dostpnego budownictwa realizowane do chwili obecnej, takie jak TBS czy znana grupa
Habitat for Humanity zaowocoway ofertami dla ludzi o rednich przychodach. Wci nie ma
jednak programów adresowanych do eksmitowanych rodzin oraz ludzi o niskich dochodach.
Ze wzgldu na wci rosnc liczb osób znajdujcych si w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej, istnieje potrzeba podjcia wysików przez wielu partnerów na rzecz rozwizania
problemów mieszkalnictwa.
Zgodnie z obowizujcymi przepisami, odpowiedzialno za zapewnienie lokali socjalnych
spoczywa na gminach. Jednak Ustawa o finansowym wsparciu domów socjalnych i schronie
na lata 2007-2008 przewiduje, e organizacje majce status poytku publicznego, mog we
wspópracy z samorzdami, budowa domy korzystajc ze rodków publicznych.
Moliwe s tu róne rozwizania. Jednym z kierunków dziaania jest remontowanie starych
budynków i ich adaptacja do celów mieszkaniowych. Remonty s prowadzone przez osoby,
które pó niej bd w nich mieszka . Mieszkacy tworz wspólnot, która rzdzi si okrelonymi prawami. Fundacja Barka zainicjowaa powstanie okoo 20 takich wspólnot.
Innym rozwizaniem, znacznie droszym, jest budowa nowych domów. W Poznaniu udao si
doprowadzi do powstania takiego osiedla dla 32 rodzin. rodki pochodziy od samorzdu,
Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej i Fundacji Barka.
W obu przypadkach istotne jest, aby cay czas bya prowadzona praca integracyjna z osobami,

które

zamieszkaj

w

lokalach

socjalnych.

Powinny

one

uczestniczy
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w zajciach CIS, KIS lub Klubu Integracyjnego, tworzy spódzielnie socjalne, zakada wasne stowarzyszenia o charakterze samopomocowym. Zapewnienie lokalu nie koczy procesu, jest tylko jakim etapem, niezbdnym na drodze do usamodzielnienia si. Partnerstwo
lokalne odgrywa tu bardzo wan rol jako inicjator wszystkich opisanych wyej programów.
Ma take znacznie wiksze moliwoci pozyskiwania lokali do remontu lub gruntu pod budow nowych domów ni pojedyncza organizacja. To, czy podejmie si realizacji programu
dostpnego budownictwa bdzie zaleao od sytuacji na terenie jego dziaania.

Lokalna Grupa Dziaania
Model tworzenia i funkcjonowania partnerstwa w formie Lokalnej Grupy Dziaania jest zawarty
w Programie Leader+. LGD powstajce w ramach programu Leader+ musz posiada osobowo prawn i mog przybra form stowarzysze, fundacji, zwizków stowarzysze.
S tworzone przez przedstawicieli trzech sektorów: sektora publicznego, prywatnego i pozarzdowego (spoecznego). Wród potencjalnych partnerów skupionych w ramach LGD przepisy prawa wymieniaj m.in.: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zwizki midzygminne, osoby
prawne takie jak: fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarzdowe posiadajce
osobowo prawn. Jednoczenie przynajmniej 51% skadu organu zarzdzajcego dan
LGD musz stanowi przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsibiorcy i rolnicy z danego obszaru.
LGD moe by zoona tylko z podmiotów, których gówna dziaalno skoncentrowana jest
na obszarach wiejskich, a podejmowane przez ni dziaania mog by kierowane wycznie
do mieszkaców obszarów wiejskich. Zasig dziaania LGD wyznacza moe obszar danej
gminy lub kilku gmin.
Grupy LGD decyduj o kierunku i treci lokalnej strategii rozwoju wsi oraz podejmuj decyzje
o finansowaniu rónych projektów. Same patnoci s czsto dokonywane przez organ paccy zajmujcy si finansowaniem publicznym a nie przez sam LGD, lecz na podstawie
selekcji projektów dokonywanej przez LGD.
LGD realizowane s zgodnie z zasad inicjatyw oddolnych. Grupa ma dba o rozwój wasnego regionu, promowa go oraz dy do efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów.
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Lokalne Grupy Dziaania wspólnie tworz i wdraaj projekty i inicjatywy, których celem jest
rozwój wiejskich spoecznoci. Takie podejcie oddolne wzmacnia spójno przedsiwzi ,
podnosi jako zarzdzania i przyczynia si do wzmocnienia kapitau spoecznego w spoecznociach wiejskich, a take skania do stosowania innowacyjnych rozwiza w zakresie
rozwoju regionu.

Podsumowanie
Nie ma jednego okrelenia partnerstwa lokalnego. W Polsce i w Europie realizuje si rónego
typu inicjatywy, które okrela si tym mianem. W krajach anglosaskich pod koniec lat 80-tych
XX wieku zawizywano partnerstwa w celu pozyskiwania rodków pomocowych z UE, przeznaczonych na realizacj konkretnych projektów. Stopniowo partnerstwo lokalne zaczo by
postrzegane jako narzdzie wspierajce dugofalowy rozwój spoeczno-gospodarczy danego
regionu.
Polska zdaje si by na etapie koca lat 80-tych w innych krajach europejskich – brakuje
rozwiza legislacyjnych wspierajcych powstawanie i funkcjonowanie partnerstw, a te nad
którymi trwaj obecnie prace opieraj si na zadaniowym rozumieniu partnerstwa. Naley
jednak si cieszy , e takie prace w ogóle podjto i mie nadziej, e z czasem rozwin si
one zgodnie ze spoecznym oczekiwaniem.
Niemniej ju obecnie moliwe jest podejmowanie inicjatyw partnerskich rozumianych jako
„platforma wspópracy pomidzy rónorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trway i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rodków planuj, projektuj,
wdraaj i realizuj okrelone dziaania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego rodowiska spoeczno-gospodarczego i budowa tosamoci lokalnej wród czonków danej
spoecznoci lokalnej” 9. W Polsce mamy przykady tak dziaajcych partnerstw, np. wspomniane kilkakrotnie partnerstwo lokalne w gminie Lwówek Wlkp. czy w gminie Kwilcz. S to
partnerstwa trójsektorowe (sektor publiczny, pozarzdowy i prywatny), podejmujce wspólne
dziaania
Definicja zostaa zaczerpnita z publikacji opracowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej „Przez
wspóprac do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”, red. Antoni Sobolewski, Warszawa 2007, s. 23.

9
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na rzecz osób znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji yciowej i na rzecz caej spoecznoci.
Samo zawizanie partnerstwa nie wymaga rodków, a jedynie determinacji i wysiku ze strony lokalnych liderów. Istotna jest tu równie otwarto samorzdu na wspóprac z organizacjami pozarzdowymi i partnerskie podejcie do nich. Partnerstwo powinno reprezentowa
ca spoeczno lokaln, dlatego tak wane jest powoywanie stowarzysze zrzeszajcych
mieszkaców. Jest to zgodne z zasad spoecznej partycypacji w podejmowaniu decyzji
dotyczcych danej spoecznoci, która ma wiadomo wpywu na wane dla siebie sprawy.
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2. Analiza stanu prawnego moliwoci tworzenia i funkcjonowania Partnerstwa oraz propozycja zmian legislacyjnych

Lidia Wsierska, Mirosaw Maciejewski

Rekomendacja w sprawie wprowadzenia rozwi za legislacyjnych dotycz cych
partnerstwa lokalnego

Dotychczas brakuje w polskim prawodawstwie przepisów regulujcych powstawanie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych w rozumieniu wypracowanym w ramach projektu
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce” (ESwP). Zgodnie z tym rozumieniem jest to partnerstwo,
w którym na rzecz rozwoju spoecznoci lokalnej wspódziaaj ze sob podmioty z trzech
sektorów: publicznego, spoecznego i prywatnego. Istniej pewne uregulowania prawne dotyczce wspópracy tych sektorów. S to zapisy zawarte w nastpujcych ustawach: Ustawa
o partnerstwie publiczno-prywatnym, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Poniej podany zostanie
krótki przegld tych zapisów wraz z uzasadnieniem dlaczego nie s one wystarczajce.
W drugiej czci zostanie przedstawiona propozycja wprowadzenie zmian w istniejcych
przepisach tak, aby umoliwiay one wdraanie w rodowiskach lokalnych modelu przetestowanego w ramach ESP.

Cz I Przegl d istniej cych rozwi za prawnych dotycz cych partnerstwa
Poziom krajowy
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym wspópraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego,
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suca realizacji zadania publicznego. Przedmiotem umowy o partnerstwie publicznoprywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsiwzicia za wynagrodzeniem na
rzecz podmiotu publicznego. Przy czym partner prywatny ponosi w caoci albo w czci
nakady na realizacj przedsiwzicia lub zapewnia ich poniesienie przez inne podmioty.
Partnerstwo publiczno-prywatne moe stanowi sposób realizacji przedsiwzicia,
jeeli przynosi to korzyci dla interesu publicznego przewaajce w stosunku do korzyci
wynikajcych z innych sposobów realizacji tego przedsiwzicia. Korzyci dla interesu publicznego jest w szczególnoci oszczdno w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu wiadczonych usug lub obnienie uciliwoci dla otoczenia.
Partner prywatny, w rozumieniu Ustawy, to:
a) przedsibiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie dziaalnoci gospodarczej,
b) organizacje pozarzdowe,
c) koció lub inny zwizek wyznaniowy,
d) podmiot zagraniczny, jeeli jest przedsibiorc w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spenia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej dziaalnoci gospodarczej;
Natomiast przez przedsiwzicie rozumie si tu nastpujce dziaania:
a) zaprojektowanie lub realizacj inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,
b) wiadczenie usug publicznych przez okres powyej 3 lat, jeeli obejmuje eksploatacj,
utrzymanie lub zarzdzanie niezbdnym do tego skadnikiem majtkowym,
c) dziaanie na rzecz rozwoju gospodarczego i spoecznego, w tym rewitalizacji albo zagospodarowania miasta lub jego czci albo innego obszaru, przeprowadzone na podstawie
projektu przedoonego przez podmiot publiczny lub poczone z jego zaprojektowaniem
przez partnera prywatnego, jeeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie bdzie mie formy
zapaty sumy pieninej przez podmiot publiczny,
d) przedsiwzicie pilotaowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne, wspomagajce realizacj zada publicznych, jeeli wynagrodzenie partnera prywatnego bdzie pochodzio w przewaajcej czci ze róde innych ni rodki podmiotu publicznego.
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Komentarz:

Tak okrelone partnerstwo ma charakter zadaniowy, przewiduje udzia tylko dwóch
podmiotów (publicznego i prywatnego), a akcent pooony jest na aspekt finansowy przedsiwzicia. Partnerstwo jest zawizywane na czas okrelony – wykonania danego zadania.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy partnerstwo lokalne
zostao wymienione w art.6 jako jedna z instytucji rynku racy. W punkcie 7 tego artykuu instytucja partnerstwa lokalnego zostaa okrelona jako grupa instytucji realizujcych na podstawie umowy przedsiwzicia i projekty na rzecz rynku pracy.
Art.21. rozdziau 8 „Dialog spoeczny i partnerstwo na rynku pracy” mówi, e polityka rynku pracy realizowana przez wadze publiczne opiera si na dialogu i wspópracy
z partnerami spoecznymi, w szczególnoci w ramach:
1) dziaalnoci rad zatrudnienia,
2) partnerstwa lokalnego,
3) uzupeniania i rozszerzania oferty usug publicznych sub zatrudnienia przez partnerów
spoecznych i agencje zatrudnienia.
Ustawa okrela (art.108), e koszty zwizane z organizowaniem partnerstwa lokalnego, obejmujce koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotka i konferencji z udziaem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujcych inicjatywy
partnerów rynku pracy moe by finansowane ze rodków Funduszu Pracy.

Komentarz:

Zapisy Ustawy na temat partnerstwa lokalnego s do enigmatyczne. W zasadzie
nie jest okrelone kto moe by czonkiem partnerstwa. Istotna jest tu informacja, e partnerstwo realizuje przedsiwzicia i projekty na rzecz rynku pracy. To bardzo ogranicza pole
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dziaania. Partnerstwo lokalne powinno dziaa na rzecz rozwoju caej spoecznoci lokalnej.
A zatem przedsiwzicia i projekty mog dotyczy zarówno dzieci, modziey, osób starszych, osób niepenosprawnych, osób wykluczonych czy bezrobotnych. Mona jedynie podkreli , e osoby wykluczone potrzebuj szczególnego wsparcia, i e partnerstwo zawsze
powinno mie na uwadze skierowanie pomocy do tej wanie grupy. Dopiero przy takim podejciu proces integracyjny caej spoecznoci lokalnej bdzie w peni moliwy. W przeciwnym wypadku moe zaj sytuacja integrowania osób wykluczonych z innymi osobami wykluczonymi, a nie z ca spoecznoci.
W podrczniku „Przez wspóprac do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”, wydanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, autorzy zwracaj uwag na
plusy i minusy zapisów Ustawy: „Wsparcie prawne dla dziaa partnerstwa lokalnego niesie
za sob zarówno spore korzyci, jak i wachlarz pewnych obostrze. Do korzyci zaliczy
moemy przede wszystkim ustawowo zagwarantowane wsparcie ze strony samorzdu terytorialnego oraz moliwo dofinansowania dziaa partnerstwa ze rodków Funduszu Pracy.
Najwaniejsze za obostrzenia, jakie pojawiaj si w momencie signicia przez partnerstwo
po prawne mechanizmy wsparcia jego dziaa, dotycz sformalizowania struktury partnerstwa. Partnerstwo, które chce korzysta z ustawowych form wsparcia, powinno posiada
sformalizowan struktur, a wspópraca partnerów powinna przebiega wedle cile okrelonego i wypracowanego regulaminu wspópracy. Taki regulamin wspópracy powinien zosta
przyjty przez wszystkich partnerów. Musi on by równie zaakceptowany przez waciwe
organy samorzdu terytorialnego uczestniczcego w partnerstwie w formie odpowiednich
uchwa. Ponadto w przypadku partnerstwa korzystajcego z ustawowych form wsparcia nieodzowne jest, aby jednostka samorzdowa lub jej wyspecjalizowana agenda (PUP) penia
rol lidera. Wynika to z faktu, i to wanie samorzd jest dysponentem Funduszu Pracy i on
odpowiada za realizacj polityki prozatrudnieniowej i – w szerszym ujciu – prorozwojowej” 10.

10

„Przez wspóprac do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”, red. Antoni Sobolewski, Warszawa 2007,
s.21

52

Projekt nowelizacji Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

Kwestie zwizane z partnerstwem publiczno-spoecznym reguluje rozdzia 2a Ustawy.

1) Podmioty uprawnione
Podmiotami uprawnionymi do utworzenia partnerstwa publiczno-spoecznego s
gminy lub powiaty oraz organizacje pozarzdowe, a take organizacje kocielne i stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego. Nie s uprawnione natomiast: fundacje, których
jedynym fundatorem jest Skarb Pastwa lub jednostka samorzdu terytorialnego oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.
Do partnerstwa moe przystpi take przedsibiorca, ale wymaga to jednomylnej
uchway zebrania partnerów.
Partnerstwo zrzesza co najmniej trzech partnerów, przy czym przynajmniej jednym
partnerem jest partner publiczny i przynajmniej jednym - partner spoeczny.
2) Okres dziaania partnerstwa
Partnerstwo zostaje utworzone na czas realizacji zadania publicznego nie duszy
ni 5 lat.
3) Forma dziaania
Partnerstwo dziaa w formie zwizku stowarzysze.
4) Cel
Partnerstwo zostaje utworzone w celu realizacji jednego lub wicej ni jednego zadania publicznego.
5) Zawi zywanie partnerstwa
Zawizywanie partnerstwa jest cile powizane z realizacj zadania publicznego.
Organ wykonawczy gminy lub powiatu z wasnej inicjatywy albo na wniosek organizacji pozarzdowej lub innych podmiotów uprawnionych ogasza zamiar realizacji zadania publicznego
- ogoszenie otwartego konkursu ofert. 14 dni od dnia ogoszenia podmioty zainteresowane
(organizacje pozarzdowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, gminy lub powiaty) zgaszaj
w formie pisemnej zamiar uczestnictwa w realizacji zadania publicznego. Nastpnie odbywaj
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si negocjacje pomidzy organem wykonawczym gminy lub powiatu oraz podmiotami zainteresowanymi, w wyniku których organ wykonawczy skada wybranym podmiotom propozycj
utworzenia partnerstwa.
Wybrane podmioty w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji skadaj
owiadczenie o przystpieniu do partnerstwa.
Organy stanowice gmin lub powiatów przystpujcych do partnerstwa podejmuj
uchwa o przystpieniu do partnerstwa, nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania
propozycji utworzenia partnerstwa.
Nastpnie partnerzy uchwalaj statut i wybieraj komitet zaoycielski.
6) Zarz dzanie partnerstwem
Najwysz wadz w partnerstwie jest zebranie partnerów (odpowiednik walnego
zebrania czonków stowarzyszenia), które jednoczenie jest organem kontroli wewntrznej
i sprawuje stay nadzór nad dziaalnoci partnerstwa.
Do kompetencji zebrania partnerów naley okrelenie, w drodze uchway, szczegóowych sposobów realizacji zadania publicznego przez poszczególnych partnerów.
Zebranie partnerów powouje zarzd partnerstwa, liczcy od 3 do 7 czonków.
Do zarzdu partnerstwa mog by powoane osoby sporód partnerów lub spoza ich grona,
przy czym przynajmniej jeden czonek zarzdu jest powoywany sporód partnerów publicznych i co najmniej jeden z grona partnerów spoecznych. Czonek zarzdu partnerstwa nie
moe by jednoczenie czonkiem zebrania partnerów.
7) Maj tek partnerstwa
Partnerstwo tworzy fundusz statutowy, na który partnerzy przekazuj wkad pieniny lub niepieniny na realizacj celów, dla których partnerstwo zostao powoane.
Poszczególne skadniki majtkowe oraz ich warto powinny zosta wskazane
w statucie. Wkad partnera moe polega na przeniesieniu lub obcieniu wasnoci rzeczy
lub innych praw, a take na dokonaniu innych wiadcze na rzecz partnerstwa.
Wkad partnera publicznego nie moe polega na przeniesieniu wasnoci rzeczy
ruchomych lub nieruchomoci.
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Poza tym majtek partnerstwa pochodzi ze skadek czonkowskich partnerów lub z
dochodów z majtku partnerstwa. Partnerstwo moe otrzymywa te dotacje. Nie moe natomiast prowadzi dziaalnoci gospodarczej.
8) Nadzór
Nadzór nad dziaalnoci partnerstwa sprawuje, na podstawie kryterium zgodnoci
z prawem, wojewoda waciwy ze wzgldu na siedzib partnerstwa.
9) Zakoczenie dziaalnoci
W terminie 30 dni od zakoczenia zadania publicznego, w celu realizacji, którego
zostao utworzone partnerstwo, zebranie partnerów podejmuje uchwa o jego rozwizaniu.
Uchwaa powinna okrela sposób podziau majtku partnerstwa pomidzy partnerów,
uwzgldniajc wniesione przez nich wkady. Majtek partnerstwa moe zosta take przekazany na okrelony cel spoeczny, z wyjtkiem majtku przekazanego partnerstwu przez gmin, powiat lub pochodzcego ze rodków publicznych.
W przypadku niepodjcia uchway, sd rejestrowy na wniosek partnera albo wojewody nadzorujcego partnerstwo wykrela partnerstwo z Krajowego Rejestru Sdowego.

Komentarz:

Nowelizacja gwarantuje czonkostwo w partnerstwie dwóch sektorów: publicznego
i spoecznego. Przedsibiorcy mog przystpi do partnerstwa, co jednak wymaga jednomylnej zgody partnerów. Wydaje si, e taki zapis stawia przedsibiorców w gorszej pozycji
– mog przystpi , ale nie mog inicjowa i by czonkami zaoycielami partnerstwa.
Zapis, e w partnerstwie musi by przynajmniej jeden partner publiczny (samorzd)
i jeden spoeczny jest suszny. Gwarantuje zawizanie na terenie gminy jednego partnerstwa
(z zastrzeeniem punktu dotyczcego zadaniowoci). Gdyby powstay dwa lub wicej partnerstw (do tego konkurujcych ze sob lub zantagonizowanych), spoeczno lokalna zostaaby podzielona.
Ograniczenie okresu dziaania partnerstwa do czasu realizacji zadania (lub zada),
nie duszy jednak ni 5 lat, jest cakowit pomyk. Partnerstwo powinno istnie i dziaa
bezterminowo, a jedynym warunkiem jest aktywno czonków partnerstwa.
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Okrelenie celu partnerstwa jako realizacji zadania publicznego (lub zada) sprawia, e partnerstwo ma charakter cakowicie zadaniowy. Nie odpowiada to na potrzeby spoecznoci lokalnych. Na terenie lokalnym powinna istnie koalicja, której celem bdzie rozwój
caej spoecznoci lokalnej. W koalicji tej spoeczno lokalna powinna by reprezentowana
przez swoich przedstawicieli (stowarzyszenia).
Zaproponowana droga zawizywania partnerstwa jest zbyt sformalizowana i zbyt
du rol przypisuje samorzdowi. Proces zawizywania partnerstwa, czas trwania tego
procesu, zale od stopnia dojrzaoci potencjalnych partnerów do podejmowania wspólnych
inicjatyw, ich dotychczasowych relacji i dowiadcze. Nie mona z góry okreli , ile czasu
zajmie przygotowywanie gruntu pod przysze partnerstwo – zaley to od zbyt wielu czynników
waciwych dla danego obszaru. Mona wprawdzie stwierdzi , e procedur formaln naley
rozpocz wtedy, gdy potencjalni partnerzy ju wszystko ze sob ustal. Rodzi si jednak
pytanie „po co?”. Partnerstwo lokalne powinno mie charakter otwarty dla wszystkich, którzy
chc dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej. Wystarczyoby zatem ogoszenie o zamiarze
zawizania partnerstwa tak, aby zagwarantowa szanse przyczenia si wszystkim zainteresowanym.
Inicjator partnerstwa powinien, w okresie poprzedzajcym jego formalne zawizanie, zjedna do tej idei samorzd (w tym Rad Gminy bd Rad Osiedla), sotysów, dziaajce organizacje, przedsibiorców i innych mieszkaców. Musi przedstawi korzyci dla caej
spoecznoci i dla wszystkich zaangaowanych stron, perspektywy, przykadowe wspólne
dziaania. Moe zorganizowa wizyt studyjn w ju dziaajcym partnerstwie, która pozwoli
zapozna si z praktyk. Dopiero, gdy potencjalni partnerzy s przekonani do tej idei i rzeczywicie s zdeterminowani do wspólnych dziaa, mona podj kroki w kierunku sformalizowania partnerstwa.
Zapis w nowelizacji moe doprowadzi do sytuacji, w której samorzd jest zmuszony do wejcia w partnerstwo. A to nie jest sytuacja dobra, bo takie partnerstwo nie bdzie
prawidowo funkcjonowa . Naley mie na uwadze czynnik ludzki, który pomimo formalizacji
caego przedsiwzicia, moe doprowadzi do szybkiego rozpadu koalicji. Dlatego warto
ka nacisk na faz przygotowawcz, nie skraca jej sztucznie i nie narzuca susznych
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skdind rozwiza tam, gdzie sytuacja na to nie pozwala. Bardziej pracochonne, ale za to
znacznie efektowniejsze jest edukowanie rodowiska lokalnego, szukanie dobrych przykadów, prezentowanie korzyci ni „zmuszanie” do partnerstwa, bo ustawa nam to umoliwia.
Równie zapis o zakoczeniu istnienia partnerstwa jest niepotrzebny i cile zwizany z jego zadaniowym charakterem. Realizacja konkretnego zadania ma swoje ramy czasowe. Jeeli jedynym celem zawizania partnerstwa jest wykonanie zadania, to po jego zakoczeniu istnienie partnerstwa nie ma racji bytu. Jednak jeeli cel partnerstwa zostanie
okrelony inaczej – jako rozwój spoecznoci lokalnej - to wówczas istnienie partnerstwa nie
jest ograniczone czasowo (rozwój nigdy si nie koczy). O rozwizaniu partnerstwa mog
zadecydowa sami partnerzy ze wzgldu na zaistnienie czynników uniemoliwiajcych jego
funkcjonowanie (np. wspomniany wyej czynnik ludzki).

Podsumowujc naley stwierdzi , e propozycja nowelizacji nie jest adekwatna
w stosunku do potrzeby demokratyzowania lokalnych rodowisk w Polsce i nie umoliwia
wdraania rozwiza optymalnych dla rozwoju spoecznoci lokalnych.

Poziom wspólnotowy
Zapisy o partnerstwie lokalnym znale

mona równie w dokumentach Unii Euro-

pejskiej. W Strategii Lizboskiej jedn z najwaniejszych zasad jest zaangaowanie partnerów spoecznych.
W raporcie, dotyczcym szczytu w Lizbonie, czytamy: „Partnerzy spoeczni maj do odegrania kluczow rol we wsparciu przemian majcych na celu stworzenie spoeczestwa
i gospodarki opartej na wiedzy. Ich wkad potrzebny jest nie tylko z powodu radykalnych
zmian na rynku pracy, ale take ze wzgldu na konieczno zapewnienia wspólnego rozumienia wszystkich elementów, które potrzebne s do stworzenia dynamicznej gospodarki –
od zasobów ludzkich poprzez pomysy do rynku”.
Rola partnerów spoecznych jest take szczególnie akcentowana w komunikacie
Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej: „Wspólne dziaania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” z 2005 r. oraz „Czas wrzuci wyszy bieg” z 2006 r. Partnerstwo
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lokalne naley take do podstawowych zasad Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Programy
ramowe, dotyczce rozwoju sfery badawczo-rozwojowej, w nowych edycjach kad coraz
wikszy nacisk na tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych.
Na poziomie unijnym gównym aktem prawnym, który dotyka kwestii partnerstwa,
jest Rozporzdzenie Rady WE nr 1260/1999 z dn. 12 czerwca 1999, ustanawiajce przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Regulacje zawarte w tym rozporzdzeniu maj
charakter ogólny i zawieraj zbiór wytycznych okrelajcych w jaki sposób pastwa czonkowskie powinny oddziaywa na uczestnictwo i zaangaowanie potencjalnych partnerów.
Jest w tym miejscu mowa, i udzia partnerów spoecznych powinien zosta zagwarantowany
na kadym etapie udzielania wsparcia finansowanego w ramach funduszy strukturalnych UE.
Zasada partnerstwa jest naczeln zasad w zakresie zarzdzania funduszami strukturalnymi.
Oznacza to, e niemal kade dziaanie realizowane z wykorzystaniem rodków pochodzcych z funduszy strukturalnych powinno by realizowane w oparciu o partnerstwo.

XXX

Na podstawie obecnie obowizujcych przepisów istniej nastpujce moliwe
formy prawne funkcjonowania „Partnerstwa”, tj. „Umowa Konsorcjum”; „Spóka kapitaowa”
oraz z pewnymi ograniczeniami Zwizek Stowarzysze.

Katalog form prawnych dziaania „Partnerstwa”

1.

Umowa konsorcjum.

Definicja konsorcjum:
Konsorcjum jest to organizacja podmiotów, które zawary wielostronn umow na
cile okrelony przedmiot dziaania. Konsorcjum mog tworzy wszelkie podmioty funkcjonujce w obrocie prawnym, tj. (fundacje, stowarzyszenia, spóki itp.), Samorzd Terytorialny,
podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, osoby fizyczne.
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Celem zawizania konsorcjum jest najczciej wspólne dziaanie w realizacji konkretnego przedsiwzicia, które ze wzgldu na potencja, przekracza moliwoci jednego
podmiotu.
Utworzenie konsorcjum ma charakter najczciej tymczasowy, czyli po osigniciu
celu, do którego zostao powoane, jest rozwizywane. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi wic by rejestrowane, nie musi mie odrbnej nazwy ani te siedziby.
Podmioty tworzce konsorcjum s niezalene w swoich dotychczasowych dziaaniach (czyli
w dziaaniach nie zwizanych z konsorcjum), a w dziaaniach zwizanych z konsorcjum realizuj wspóln polityk finansow objt porozumieniem.
Konsorcjum nie posiada osobowoci prawnej, zdolnoci sdowej (tj. nie moe pozywa jak równie by pozywana), nie podlega wpisowi do adnego rejestru.

Powstanie Konsorcjum:
Konsorcjum powstaje z chwil podpisania przez wszystkie podmioty umowy Konsorcjum.
Umowa Konsorcjum:
Umowa Konsorcjum musi zawiera nastpujce elementy:
- przedmiot dziaania Konsorcjum,
- sposób reprezentowania konsorcjum,
- szczegóowy zakres zada poszczególnych czonków,
- regulacje dotyczce finansowania,
- sposób przystpowania nowych podmiotów do istniejcego konsorcjum oraz wyczania
podmiotów z konsorcjum,
- sposób rozwizywania konfliktów,
- czas na jaki zostao powoane konsorcjum.

Przedmiot dziaania Konsorcjum:
Przedmiotem dziaania konsorcjum mog by wszystkie dziaania prawem dozwolone. W zakresie dziaalnoci partnerstwa bd to dziaania okrelone w art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.
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Sposób reprezentowania:
Zawierajc umow konsorcyjn podmioty mog okreli , który z podmiotów lub
osób bdzie reprezentowa konsorcjum na zewntrz (moe to by jeden podmiot, kilka, lub
osoba trzecia z któr zostanie podpisana umowa o reprezentowanie).
Reprezentowanie konsorcjum winno mie umocowanie prawne. Najczciej jest
sporzdzana dodatkowa umowa midzy uczestnikami konsorcjum, a osob lub podmiotem
majcym je reprezentowa . W zrealizowanym projekcie „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”
podmiotem do reprezentowania Partnerstwa (konsorcjum) by uprawniony Administrator.

Realizacja umowy.
Umowa winna powinna okrela zakres realizacji przedmiotu umowy konsorcjum
poprzez poszczególnych konsorcjantów, w tym równie sposób finansowania zakresu dziaania.

Regulacje dotyczce finansowania.
Konsorcjum nie ma wspólnego majtku (chocia oczywicie mog mie wspólne
konto rozliczeniowe), a wszelkie formy patnoci regulowane s przez firm lub osob reprezentujcego konsorcjum. Dlatego te umowa musi przewidywa szczegóowe zasady finansowania.

Przystpowanie do Konsorcjum.
W trakcie realizacji przedmiotu dziaania moe nastpowa rotacja uczestników danego partnerstwa (konsorcjum), dlatego te umowa winna zawiera szczegóowe regulacje
dotyczce moliwoci przystpowania nowego podmiotu oraz regulacje dotyczce moliwoci
wykluczenia danego podmiotu oraz sposób rozliczania si wystpujcego podmiotu z zakresu zrealizowanego zadania, w tym równie rozliczenie finansowe.

Zalety i wady tworzenie i funkcjonowanie Partnerstwa w formie umowy konsorcjum:
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Podstawow zalet Partnerstwa w formie umowy konsorcjum jest:
- Nieograniczony zakres dziaania;
- Nieograniczony zakres podmiotowy;
- Moliwo dowolnego ksztatowania stosunków wewntrz partnerstwa;
- Moliwo rotacji uczestników;

Wady:
- Brak regulacji prawnych dotyczcych funkcjonowania konsorcjum;
- Konieczno szczegóowego okrelania stosunków wewntrz Partnerstwa;
- Konieczno , w przypadku zmian, podpisywania aneksu do umowy konsorcjum przez
wszystkich uczestników;
- Brak osobowoci prawnej;
- Brak moliwoci pozyskiwania majtku;
- Ograniczony czas funkcjonowania.

2.

Spóka kapitaowa.
Zgodnie z obowizujcymi przepisami istnieje moliwo utworzenia Partnerstwa w

formie spóki kapitaowej. W tym miejscu ogranicz si do przedstawienia zalet oraz wad
funkcjonowania Partnerstwa w tej formie prawnej (powstanie oraz funkcjonowanie spóki
zostao opisane w czci dotyczcej przedsibiorstw spoecznych).

Zalety:
- Nieograniczony zakres dziaania;
- Nieograniczony zakres podmiotowy;
- Moliwo dowolnego ksztatowania stosunków wewntrz partnerstwa (poza bezwzgldnie
okrelonymi w Kodeksie Spóek Handlowych);
- Szczegóowe przepisy dotyczce funkcjonowania;
- Wpis do Krajowego Rejestru Sdowego.
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Wady.
- Skomplikowany proces powstania (konieczno zawarcia umowy w formie aktu notarialnego);
- Konieczno posiadania kapitau zaoycielskiego (obecnie 50.000 z);
- Brak moliwoci swobodnego rotowania uczestników.

3.

Zwizek Stowarzysze
W ograniczonym zakresie Partnerstwo moe zosta utworzone w formie Zwizku

Stowarzysze. Zaoycielami i czonkami zwizku mog by take inne osoby prawne poza
stowarzyszeniami, z tym e osoby prawne majce cele zarobkowe mog by czonkami
wspierajcymi. Ograniczony zakres funkcjonowania Zwizku Stowarzysze jako partnerstwa
spoecznego polega na ograniczeniu ustawowym co do podmiotów. Czonkami Zwizku mog by tylko i wycznie osoby prawne; dodatkowym ograniczeniem jest, e osoba prawna
majca cele zarobkowe moe by jedynie czonkiem wspierajcym.
Nie jest wic dopuszczalne zaoenie swoistego "mieszanego zwizku stowarzysze", którego penoprawnymi czonkami i zaoycielami mogyby by zarówno osoby fizyczne, jak i inne stowarzyszenia. Jak stwierdzi Sd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z
dnia 5 maja 1994 r., I ACr 280/94 (PS 1996, wkadka do nr 2, poz. 50): "Stowarzyszenie
ubiegajce si o rejestracj, którego czonkami zaoycielami s zarówno osoby fizyczne, jak
i prawne, nie jest zwizkiem stowarzysze w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.)"
"Innymi osobami prawnymi", które wraz ze stowarzyszeniami mogyby zaoy
zwizek stowarzysze, mog by np. fundacje, zwizki zawodowe, zwizki wyznaniowe,
jednostki samorzdu gospodarczego lub zawodowego (ale nie terytorialnego, jako e moliwo taka nie jest przewidziana w poszczególnych ustawach samorzdowych, por. te art. 8
ust. 5 pkt 1 pr. stow.).
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Natomiast spódzielnie czy spóki prawa handlowego, jako osoby prawne o celach
zarobkowych, mogyby w takich zwizkach stowarzysze posiada jedynie status "czonków
wspierajcych". Mog jednak wystpowa jako czonkowie-zaoyciele.

Z uwagi na wskazane powyej ograniczenia, funkcjonowanie Partnerstwa w formie
Zwizku Stowarzysze na podstawie obecnie obowizujcych przepisów w zasadzie jest
niemoliwa, gdy partnerstwo miaoby równie obejmowa podmioty inne ni osoby prawne.
Do zwizku stowarzysze równie nie moe przystpi Gmina.

Cz II Propozycja wprowadzenia zmian legislacyjnych dotycz cych partnerstwa
lokalnego

W projekcie zrealizowanym przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” w ramach PIW EQUAL, partnerstwo zostao oparte na umowie wielostronnej zawartej pomidzy wszystkimi podmiotami realizujcymi program, bya to swego
rodzaju umowa konsorcjum. W ramach tej umowy mog uczestniczy róne podmioty, tj.
osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, spóki itp.), Samorzd Terytorialny, podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, osoby fizyczne. Jest to najprostsza forma dziaania „Partnerstwa”, jednake posiada szereg wad m. in. brak sformalizowania dziaania opartego
w przepisach, np. przedmiot dziaalnoci musi by bardzo szczegóowo opisany w umowie,
jak równie w umowie musz by przewidziane wszystkie przypadki, które mog zaistnie
w trakcie realizacji – poniewa z uwagi na brak odniesienia funkcjonowania partnerstwa
w formie umowy konsorcjum do norm opartych w przepisach dotyczcych funkcjonowania
partnerstwa. W przypadku dziaalnoci na rzecz ekonomii spoecznej – przedmiot dziaalnoci
moe si zmienia w trakcie realizacji, w takim przypadku zachodzi konieczno przyjcia
i zaakceptowania nowego przedmiotu dziaania przez wszystkich sygnatariuszy umowy wielostronnej. Jak równie kada zmiana skadu partnerstwa, wymaga aneksu do umowy.
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Propozycje zmian ustawowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Partnerstwa
lokalnego”
Wydaje si, e dla sprawnoci dziaania oraz realizacji zada okrelonych w art. 4
Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, najwaciwsz form prawn
dziaania partnerstwa byby konglomerat prawny Konsorcjum ze Zwizkiem Stowarzysze.
Przy czym niewaciwym byoby tworzenie odrbnych przepisów dotyczcych partnerstwa,
a jedynie naley wprowadzi niewielkie nowelizacje w ju istniejcych ustawach, przede
wszystkim w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. W art. 22 naleaoby wprowadzi ust 1 a o nastpujcej treci: „Stowarzyszenia oraz podmioty okrelone
w przepisach art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, w liczbie co najmniej trzech mog utworzy partnerstwo lokalne dla
realizacji zada w obszarach, o których mowa w art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zaoycielami i czonkami partnerstwa mog by take inne osoby
prawne, jednostki samorzdu terytorialnego oraz osoby fizyczne.”

Dodatkowo artyku 22 ust 2 winien brzmie : „Do zwizków, o których mowa w ust. 1, oraz
partnerstwa lokalnego, o którym mowa w ust 1a stosuje si odpowiednio przepisy ustawy.
Zmiany w zakresie wyej proponowanym pozwol poczy zalety funkcjonowania partnerstwa w formie konsorcjum z zaletami Zwizku Stowarzysze.
Partnerstwo tworzone na podstawie proponowanych zmian bdzie miao nieograniczony zakres dziaania; nieograniczony zakres podmiotowy; moliwo do duego ksztatowania stosunków wewntrz partnerstwa; moliwo rotacji uczestników oraz osobowo
prawn.
Nadto partnerstwo nie bdzie tylko i wycznie wykonawc „zamówienia publicznego” zlecanego przez Gmin.
Formua partnerstwa spoecznego realizowana na podstawie w/w proponowanych
zmian bdzie aktywizatorem rozwoju lokalnego – waciw form dziaania partnerstwa winno
by utworzenie Centrum Ekonomii Spoecznej.
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Rozdzia II

Barbara Sadowska

1. Program edukacji liderów ekonomii spoecznej i tworzenia grup samoksztaceniowych

1. Wprowadzenie

Program „Edukacja Liderów Ekonomii Spoecznej” by wanym elementem podprojektu „Edukacja” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej „ Equal” w Partnerstwie „Ekonomia
Spoeczna w Praktyce” administrowanym przez Fundacj Barka. Edukacja Liderów Ekonomii
Spoecznej jest elementem ksztacenia nieformalnego.
Jednym z podstawowych warunków koniecznych do rozwoju ekonomii spoecznej jest odbudowywanie wspólnoty na rónych poziomach. W minionym 20-leciu pojawio si bardzo niebezpieczne mylenie, wedug którego ludzie niezaradni, bezrobotni, niesprawni s ciarem
i przeszkod w rozwoju gospodarczym. Tymczasem czowiek, który znalaz si w trudnej
sytuacji yciowej, powinien znale

oparcie oraz rozwizanie swojego problemu we wspólno-

cie lokalnej. Dobrze funkcjonujca wspólnota zna potrzeby swoich mieszkaców i potrafi
trafnie na nie odpowiada . W wielu rejonach spoeczno lokalna jest jednak pasywna, instytucje nie wspópracuj ze sob, brakuje oddolnych inicjatyw obywatelskich, a istniejcy system pomocy spoecznej opiera si jedynie na redystrybucji dóbr i usug. Ronie skala ubóstwa, które jest równoznaczne dla wielu z odciciem od moliwoci posiadania udziau we
wasnoci oraz aktywnoci we wspólnocie lokalnej. W ten sposób coraz wicej osób funkcjonuje na marginesie ycia spoeczno-gospodarczego, w utrwalajcej si z pokolenia na poko-
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lenie kulturze przetrwania. Powstae „przepaci” pomidzy rodowiskami rozwijajcymi si a
pozostawionymi na marginesie „rani” najsabszych czonków spoecznoci. Zadaniem polityków, liderów lokalnych, kadry instytucji publicznych i organizacji obywatelskich oraz rodowisk kocielnych jest konstruowanie programów inwestujcych w odbudowanie „kapitau
ludzkiego” oraz wprowadzajcych grupy wykluczone w sie wzajemnych powiza i produktywnoci. Wikszo osób dowiadczajcych wykluczenia nie ma dostpu do zasobów i
wiadomoci, które pozwoliyby im rozwija si, wyraa siebie oraz wykorzystywa posiadane
cechy i umiejtnoci. Rozwój spoeczno - gospodarczy odbywa si poza nimi.
Problemem jest jednak to, e na obecnym etapie cywilizacji i kultury mechanizmy wczenia
spoecznego nie s dostatecznie rozpoznane i brakuje przygotowanych formacyjnie liderów/kadr. Osoby wykluczone postrzegane s jako ciar, problem, balast, a nie jako potencja, który przy spenieniu okrelonych warunków, mona rozbudza i rozwija . W obecnej
filozofii polityki spoecznej uywa si okrele „klient pomocy spoecznej” czy „podopieczny”,
które nios ze sob podejcie jednostronne i wyszociowe, pomijajce potencja rozwojowy
osoby, która znalaza si w trudnociach yciowych.
Rozwój inicjatyw ekonomii spoecznej wie si z przygotowaniem liderów lokalnych i kadry,
zdolnej do animacji dziaa i budowania wspópracy we wspólnocie lokalnej, do integracji
osób najsabszych w spoecznoci. Ekonomiczne okrelenie popytu i poday nie znajduje
prostego przeoenia na procesy pokonywania barier mentalnych, nawyków czy uzalenie
grup wykluczonych spoecznie. wiadczenie usug/dystrybucja dóbr nie zastpi procesów
reintegracji zwizanych z yczliwym towarzyszeniem, trosk, budowaniem poczucia wspólnoty. Wypracowany system odpowiada na potrzeby odradzania si wspólnot lokalnych, na
potrzeby rozwijania rónych form wsparcia, wymiany, edukacji oraz przedsibiorczoci lokalnej.
Centra Ekonomii Spoecznej wczaj si w idee rewitalizacji spoeczno - ekonomicznej i aktywizacji spoecznoci lokalnych, odpowiadaj na nisk zatrudnialno osób dugotrwale bezrobotnych, pasywn postaw yciow, brak umiejtnoci do podjcia inicjatywy
oraz niski poziom wyksztacenia. Wpisuj si te w strategi budowania wspópracy ponadsektorowej w rozwizywaniu problemów lokalnych.
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Wypracowany system ma charakter innowacyjny. Tworzy nowe formy instytucjonalnego
wsparcia gospodarki spoecznej w formie Centrum Ekonomii Spoecznej oraz przyczynia si
do wypracowania nowych mechanizmów „wczenia” osób z grup dowiadczonych problemami spoecznymi na kadym etapie (od momentu budowania partnerstwa lokalnego, poprzez grupy samoksztaceniowe, zatrudnienie i promocj wypracowanych rezultatów).
W ramach wypracowanego rezultatu uruchamiane s mechanizmy wspópracy i wymiany
ekonomicznej, spoecznej, kulturalnej na poziomie wspólnoty lokalnej. Uruchamniane s
nowe formy edukacji nieformalnej dorosych tzw. „edukacji dla rozwoju” oraz mechanizmy
samoksztacenia grup wykluczonych bd zagroonych wykluczeniem spoecznym. Powstay
system wsparcia inicjatyw ekonomii spoecznej ksztatuje nowe moliwoci rozwoju usug
we wspólnocie lokalnej oraz tworzy nowy rodzaj komunikacji pomidzy podmiotami ekonomii
spoecznej poprzez wymian handlow usug i wytworów produkowanych przez instytucje
ekonomii spoecznej. Wartoci jest te to, e powstay system by promowany m.in. poprzez
tzw. „wiadectwa” osób z grup wykluczonych, co ma warto uwiarygadniajc jego skuteczno .
Ze wzgldu na niedostateczne przygotowanie kadry organizacji pozarzdowych
i instytucji publicznych do nowych moliwoci reintegracyjnych w ramach ekonomii spoecznej, cigle dominuje „klientystyczny” model pomagania. Dotychczasowe systemy edukacyjne
przygotowuj bardziej do dystrybucji usug/wiadcze na rzecz osób z grup dysfunkcyjnych, a
nie do budzenia ich potencjau, wzrastania moralnego, ksztatowania moliwoci wspópracy,
partycypacji, animowania zaj edukacyjnych i przedsibiorczych.
Szkoa Liderów Ekonomii Spoecznej odpowiada na potrzeby odradzania si wspólnot lokalnych oraz ksztacenia formacyjnego kadry instytucji pomocy spoecznej i integracji
spoecznej podejmujcej prac nad przemian postaw roszczeniowych klientów pomocy
spoecznej w rozwojowe oraz budowania spójnoci spoeczno - ekonomicznej w rodowiskach lokalnych.
Program edukacji liderów ekonomii spoecznej odpowiada na „zapotrzebowanie” na
liderów zdolnych do budowania wspólnot wzajemnej wymiany idei/ informacji/dóbr oraz tworzenia rynku dla przedsiwzi edukacyjnych i ekonomicznych.

67

Edukacja Liderów Ekonomii Spoecznej odnosi si zarówno do osób w trudnych sytuacjach
yciowych, jak i do liderów lokalnych oraz do instytucji funkcjonujcych na danym terenie
(urzdy miasta i gminy, MOPR, PUP, organizacje pozarzdowe, przedsibiorstwa i firmy
prywatne, spódzielnie mieszkaniowe i spódzielnie pracy, instytucje edukacyjne, parafie, rady
osiedla itp.).

2.Tematyka zaj

Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej. Uczestnicy programu

i ich nabór.

W zajciach Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej uczestniczyli:
- liderzy lokalnych organizacji pozarzdowych,
- przedstawiciele lokalnych instytucji ( OPS, PUP, urzd miasta, soectwo, kocioów, itp.),
-

przedsibiorcy

lokalni,

szefowie

i

czonkowie

spódzielni

socjalnych,

- osoby aktywne w rodowiskach lokalnych, zainteresowane tworzeniem centrów integracji
spoecznej, spódzielni socjalnych, klubów integracji spoecznej, stowarzysze czy fundacji
wspierajcych inicjatywy lokalne.
Nabór kandydatów powinien by

poprzedzony promocj w rodowiskach lokalnych

i na stronach internetowych. W ramach spotka promocyjnych odbywao si wstpne wprowadzenie
-

w

obszar

ekonomii

Co to jest przedsibiorczo

spoecznej.

Omawiano

nastpujce

kwestie:

spoeczna – przykady z Woch i Finlandii,

- Jakie nowe formy dziaa i programów powstaj w ramach ekonomii spoecznej; jakim
grupom su,
- Jak partnerzy lokalni mog pomnoy kapita spoeczny.
Spotkanie wprowadzajce trwa 2 godziny. W cigu 1.5 godziny przedstawione jest wprowadzenie, a nastpnie pytania i dyskusja. Zainteresowani wypeniaj kwestionariusz uczestnictwa.

Kandydaci

wybrani

zostan

na

podstawie

uczestnictwa

w spotkaniu wprowadzajcym oraz na podstawie oceny kwestionariusza osobowego pod
ktem

dotychczasowych

dokona,

wych/wspólnotach lokalnych, instytucjach.
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zaangaowania

w

organizacjach

pozarzdo-

Program SLES przygotowuje liderów lokalnych do budowania partnerstwa lokalnego, tworzenia strategii rozwizywania problemów lokalnych, do funkcjonowania w ramach instytucji
ekonomii spoecznej, do animowania dziaa edukacyjnych i przedsibiorczych na rzecz
wspólnoty lokalnej na terenach wiejskich i miejskich. Projekt edukacyjny wzmacnia te umiejtnoci i zdolnoci funkcjonowania publicznego.
W projekcie ekonomia spoeczna w praktyce (II edycja) nastpio poczenie Edukacji Liderów Ekonomii Spoecznej ze spotkaniami partnerów lokalnych, co wzmocnio mechanizmy
budowania partnerstwa lokalnego.
Program ma charakter interdyscyplinarny oraz porównawczy. czy w sobie elementy ekonomii i przedsibiorczoci spoecznej, filozofii liberalnej i komunitarystycznej, ustawodawstwa
w zakresie nowej przedsibiorczoci spoecznej i dotychczas funkcjonujcej pomocy spoecznej. Zajcia porównawcze dotyczyy nastpujcych kwestii: instytucje ekonomii spoecznej a sektor biznesu, instytucje ekonomii spoecznej a tradycyjna pomoc spoeczna, komunitaryzm a indywidualizm, itp. Istot tego rodzaju edukacji s wypracowane interakcyjne metody pracy oparte na mechanizmie samoksztacenia (kady uczestnik co najmniej raz przygotowuje i prowadzi zajcia). Elementem rozwojowym jest zasada, e liderzy po zakoczeniu
programu prowadz podobne dziaania tj. grupy samoksztaceniowe, budowanie partnerstwa
lokalnego, wspieranie powoywania instytucji ekonomii spoecznej itp. w swoich wspólnotach
lokalnych. Elementem nowatorskim jest rónorodno grupy. Uczestnikami s zarówno osoby
dowiadczone problemami spoecznymi i wykluczeniem, jak liderzy lokalni, pracownicy lokalnych instytucji, przedsibiorcy i inni, niezalenie od poziomu wyksztacenia. Grup prowadzi
animator. Cech tego typu ksztacenia jest edukacja formacyjna, tzw. „edukacja dla rozwoju”,
która kadzie nacisk na przeamywanie stereotypów, pobudzanie do dyskusji, ksztatowanie
wzajemnych relacji w grupie, wymian dowiadcze i ksztatowanie postawy zaangaowania,
aktywnoci i samopomocy.
Innowacyjno programu polega na:
a)

ksztatowaniu mechanizmów „wczenia” osób z grup dowiadczonych problemami
spoecznymi na kadym etapie (poprzez grupy samoksztaceniowe, edukacj liderów ekonomii spoecznej od momentu budowania partnerstwa lokalnego, zatrud-
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nienie i promocj) oraz ponad sektorowy i branowy charakter spotka edukacyjnych,
b) uruchamianiu mechanizmów wspópracy i wymiany ekonomicznej, spoecznej, kulturalnej na poziomie wspólnoty lokalnej,
c)

uruchamianiu nowych form edukacji nieformalnej dorosych tzw. „edukacji dla rozwoju” oraz mechanizmy ksztacenia przez cae ycie ( grupy samoksztaceniowe).

Tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej wczajcej
grupy wykluczone i zagroone wykluczeniem spoecznym dotyczy szerokiego spektrum zagadnie. Jednym z nich s szkolenia w zakresie tworzenia inicjatyw ekonomii spoecznej oraz
osób z grup wykluczonych, edukacja dotyczca zarzdzania przedsibiorstwami spoecznymi, reprezentowanie interesów instytucji ekonomii spoecznej, koordynacja dziaa i budowanie sieci inicjatyw, tworzenie przyjaznego rodowiska wokó inicjatyw ekonomii spoecznej,
budowanie partnerstw lokalnych na rzecz integracji i przedsibiorczoci spoecznej.
W Europie istniej róne podejcia do tworzenia sytemu wsparcia na rzecz rozwoju przedsibiorczoci spoecznej. We Woszech dominujc form wsparcia s konsorcja, które funkcjonuj w formie spódzielni zrzeszajcej spódzielnie socjalne. Peni one kilka funkcji: szkoleniow, poszukujc rynków zlece i usug, monitorujc czy badawcz. Konsorcja tworzone
s na poziomie regionalnym i krajowym jako samofinansujce si przedsiwzicia majce za
zadanie wsparcie rozwoju biznesowych aspektów funkcjonowania spódzielni socjalnych oraz
ich uczestnictwa w przetargach ogaszanych przez sektor publiczny, zlecania usug przez
sektor prywatny czy zacigania kredytów w sektorze bankowym. Powstaj te federacje
i organizacje parasolowe, aby reprezentowa interesy przedsibiorstw spoecznych czy organizacje rzecznicze, szkoleniowe wspierajce inicjatywy ekonomii spoecznej poprzez szeroki
wachlarz usug szkoleniowo - doradczych (Anglia). Czsto funkcje takie peni wyspecjalizowane agencje tworzone przez sektor publiczny i prywatny, które dostarczaj specyficznych
szkole w wskich dziedzinach ekonomii spoecznej jak badanie rynku, szkolenie pracowników, procesy produkcyjne, technologiczne, produkty/usugi, wspópraca z biznesem i innymi
instytucjami, planowanie biznesowe i zarzdzanie, marketing, rozwój „marki”, „franchaising”
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(rozszerzanie dziaa poprzez inne podmioty wedug okrelonych zasad „know how”), audyt
spoeczny itp.
Skoncentrowanie si w edukacji gównie na biznesowym aspekcie ekonomii spoecznej zrodzio w krajach europejskich problemy z wypenianiem przez przedsibiorstwa spoeczne ich
funkcji integracyjnej w stosunku do najsabszych czonków. W konsekwencji przedsibiorstwa
te zaczy funkcjonowa jak „jeszcze jeden biznes” albo taszy dostarczyciel usug, bronicy
si czsto przed wczaniem osób mniej konkurencyjnych (np. uzalenionych, niepenosprawnych, po pobytach w wizieniach) w realizowane dziaania ekonomiczne. Odejcie od
edukacji odwoujcej si do systemów wartoci opartych o solidaryzm i sprawiedliwo spoeczn - analizujcej mechanizmy integracyjne w procesie pracy, która peni funkcj nie tylko
zapewniajc byt, ale zawiera te aspekt wiziotwórczy, doskonalcy samego czowieka niesie zagroenie dla ekonomii spoecznej, które moe doprowadzi do „okrojenia” jej spoecznej misji. Niektóre formy wsparcia wymagaj dzisiaj powanej rewizji. Czsto s ju nieaktualne czy przestarzae i nie odpowiadaj na zmieniajce si kierunki rozwoju Europy
i wiata, gdzie coraz wyra niej rysuje si tendencja do kurczenia si roli pastw narodowych,
mylenia sektorowego i branowego, a coraz wiksz rol odgrywaj zintegrowane systemy
powiza i oddziaywa, zarzdzania sieciowego odpowiadajce na coraz wiksze zapotrzebowanie rozwoju zrównowaonego w rónych regionach wiata.
Analiza sytuacji w obszarze ekonomii spoecznej w Europie i wiecie miaa wpyw na wybór
tematyki programów SLES. Edukacja ta suya raczej wypenieniu koncepcji „know why”
(dlaczego?), a nie „know how?” ( jak?). Rozumienie szerszego kontekstu filozoficznego,
spoecznego, ekonomicznego, analizy porównawcze, metodyka budujca wizi pomidzy
rónymi grupami spoecznymi, odwoywanie si do personalizmu, komunitaryzmu, transcendentnych elementów filozofii jest koniecznym warunkiem rozwoju ekonomii spoecznej
w Polsce.
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3. Metodologia pracy w SLES

Struktura ksztacenia nie jest do koca domknita, aby mona byo uwzgldnia propozycje
uczestników zaj . Po zakoczeniu programu uczestnicy otrzymaj certyfikat LIDERA EKONOMII SPO ECZNEJ. W odrónieniu od edukacji formalnej w Szkole Liderów Ekonomii
Spoecznej nie ma wymaga dotyczcych poziomu wyksztacenia. Grupy maj charakter
mieszany: osoby z wyszym wyksztaceniem reprezentujcy z reguy instytucje pomocy spoecznej i rynku pracy, samorzd lokalny, przedsibiorców, ale te osoby z niskimi kwalifikacjami, które wczeniej uczestniczyy w grupach samoksztaceniowych i s na etapie kontynuacji pracy nad sob. Wartoci programu jest te to, e jednym z elementów edukacyjnych s
tzw. „wiadectwa przemiany ycia” osób z grup wykluczonych. Ich udzia w programie umoliwia budowanie pomostów pomidzy rónymi grupami spoecznymi w rodowisku lokalnym.
Zasad pracy w SLES jest zaangaowanie animatora nie tyle w prowadzenie wykadów, ile
w przygotowanie uczestnika zaj do prezentacji konkretnego tematu. W tym celu animator
przekazuje uczestnikowi potrzebne materiay edukacyjne i prosi o przygotowanie prezentacji.
Nastpnie spotyka si z uczestnikiem, aby ewentualnie uzupeni lub skorygowa przygotowan prezentacj. W trakcie spotkania animator wspiera uczestnika podczas prezentacji.
Grupy edukacyjne powinny liczy ok. 15 osób. W I edycji SLES odbyo si 16 sesji po 6 godzin kada (cznie 96 godzin szkole). W nastpnych edycjach sesje zostay skrócone na
prob uczestników SLES, a czas realizacji cyklu wyduony do 32 sesji, które trway po 3
godziny tygodniowo.

Róne wersje realizacji sesji programowych:
16 sesji po 6 godzin kada = 96 godzin,
24 sesje po 4-godziny kada = 96 godzin,
32 sesje po 3 godziny = 96 godzin.
Powyszy harmonogram pokazuje , e istnieje moliwo wyduenia okresu realizacji programu przy zmniejszeniu iloci godzin jednostkowej sesji. Takie dowiadczenia miay miejsce
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w II edycji Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej. Uczestnicy programu zwrócili si z prob
o skrócenie zaj do 3 godzin tygodniowo, co skutkowao wydueniem okresu realizacji sesji.
Zajcia powinny odbywa si raz w tygodniu. Powtarzalno i regularno zaj jest niezbdnym

warunkiem

rozwoju.

Tygodniowy

cykl

ma

swoje

potwierdzenie

w dowiadczeniach rónych grup samopomocowych, gdzie tygodniowy cykl podtrzymuje
dobr komunikacj pomidzy czonkami np. w grupach AA cotygodniowe uczestnictwo podtrzymuje mechanizmy trze woci. Podobne zasady cotygodniowych spotka funkcjonuj w
Grameen Bank w Bangladeszu, gdzie prof. Mahommed Yunus uruchomi system mikropoyczek
dla najuboszych mieszkanek wiosek. Zasad funkcjonowania Grameen Banku s cotygodniowe spotkanie z poyczkobiorcami, którzy podtrzymuj zobowizanie do spacania
w ratach zacignitej poyczki. W trakcie spotkania osoby wymieniaj dowiadczenia dotyczce prowadzonej dziaalnoci biznesowej oraz omawiaj sprawy ich wiosek, rodzin. Spotkania maj te charakter integracyjny.
Elementami poszerzajcymi merytoryczn warto projektu byy wykady, seminaria, warsztaty, panele dyskusyjne, analizy porównawcze, analizy dokumentów, wizyty studyjne itp. Prowadzone dyskusje umoliwi wymian pogldów oraz przygod intelektualn. Wartoci
dodan projektu byo uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz rónorodnych debatach. Wspólne debaty dotyczyy spraw spoeczestwa obywatelskiego, dyskusji
pomidzy sektorami, spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, roli ekonomii spoecznej w agodzeniu spoecznych i ekonomicznych skutków przemian w Polsce oraz przeciwdziaaniu
wykluczeniu spoecznemu oraz misji, jak jest dziaalno publiczna.
Edukacja w SLES koczy si przygotowaniem projektu kocowego, który przygotowywany
jest pod ktem realizacji w konkretnej gminie przez uczestników projektu. Uczestnicy SLES
wspólnie opracowywali projekty, które byy sprawdzianem zastosowania swoich zdolnoci,
umiejtnoci i wiedzy.
Uczestnicy programu „Edukacja Liderów Ekonomii Spoecznej” wzili udzia w 3-dniowych
zagranicznych wizytach studyjnych do jednego z partnerów midzynarodowych z Woch,
Finlandii, Szkocji lub Belgii. Element ten ma warto nagrody, która mobilizuje do uczestnic-
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twa w zajciach. Wspólny wyjazd uczestników sesji edukacyjnych buduje midzy nimi zaufanie z jednej strony, z drugiej poszerza wiedz, wyobra ni i zarysowuje moliwe horyzonty
rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej w rodowiskach lokalnych.

4. Tematy sesji szkoleniowych i wybrane przykady ich prezentacji
SESJA 1 (  cznie 6 godzin)
Ksztacenie ustawiczne - wprowadzenie

Przed Polsk w najbliszych dekadach pojawi si wielkie wyzwania cywilizacyjne, którym
bdziemy w stanie sprosta rozwijajc rónorodne formy ksztacenia formalnego i nieformalnego, dokonujc reformy polskiego systemu owiaty. Przed Polakami stoj wymagania dotyczce wspópracy i konkurencji z obywatelami rozwinitych krajów UE.
Proces edukacji czowieka nie koczy si na szkole. Dom, wspólnota lokalna, media, Internet,
wolontariat i instytucje zatrudniajce, s miejscami, gdzie wspóczesny czowiek rozwija swoje edukacyjne aspiracje.
Edukacja jest najwaniejszym narzdziem rozwoju spoeczestw. Niestety w Polsce, mimo
deklaracji polityków, cigle nie jest priorytetem. Szkoa polska jest duym zakadem pracy
zatrudniajcym setki tysicy nauczycieli, skupionych w silnych zwizkach nauczycielskich
i walczcych gównie o zabezpieczenia dla swojej grupy zawodowej, a mniej o reformy w
systemie owiaty. Rodzice cigle maj may wpyw na ksztat edukacji w szkole ze wzgldu
na ma wiadomo swoich praw i obowizków oraz dowiadczenia minionego pó wieku.
Uczniowie s mao aktywni, przyswajaj wiedz w sposób pamiciowy, zajcia nie inspiruj
ich do dyskusji.
System ksztacenia nie jest dostosowywany do moliwoci rynku pracy. Dzisiaj, przy systematycznie zmieniajcej si koniunkturze na rynku, potrzebna jest edukacja przygotowujca
do szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany, do gotowoci transformacji sytuacji yciowej np. zmiany miejsca zamieszkania, zatrudnienia, przekwalifikowania czy podniesienia
kwalifikacji.
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Szkoy s te niedoinwestowanie. Nauczyciele akademiccy czsto poszukuj dodatkowego zatrudnienia w szkoach niepublicznych i prywatnych. Kurczy si czas na ksztacenie i wychowywanie, co skutkuje sabym przygotowaniem absolwentów do dorosego ycia
i do samodzielnoci. Due bezrobocie wród modziey spowodowane jest te ywymi tendencjami, e prac si dostaje, a nie tworzy, najchtniej w administracji publicznej, ze wzgldu na stabilizacj i bezpieczestwo socjalne. Modzie sabo przygotowana jest do tworzenia
miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nie jest te uwiadomione istnienie sektora organizacji
obywatelskich. W porównywalnej do Polski, w Hiszpanii jest 10 mln miejsc pracy w sektorze
organizacji pozarzdowych, podczas gdy w Polsce ok. 500 tys. Wedug raportu UNDP
z 2005 roku w Polsce jest 12 % osób z wyszym wyksztaceniem, 31 ze rednim,
i ok. 57 % osób z podstawowym lub zawodowym.
Jest te powany problem z wykluczon czci spoeczestwa Modzi ludzie czsto ze
wzgldu na trudn sytuacj materialn rodziców nie mog w peni uczestniczy w procesie
edukacji. Due bezrobocie dotyka szczególnie ludzi o niskim poziomie edukacji, co w konsekwencji skutkuje degradacj caych rodzin i dziedziczeniem „kultury przetrwania”. Wielkim
wyzwaniem jest te rozwój zaniedbanych obszarów wiejskich, uchronienie od zamykania
maych wiejskich szkó, które mog spenia rol centrów cywilizacyjnych realizujcych programy edukacji nieformalnej w stosunku do rolników. Wane jest te budowanie wspólnoty
wiejskiej i grup samopomocowych oraz edukacja w kierunku samoorganizacji wsi polskiej
i powrót do najlepszych tradycji ruchu spódzielczego.

Temat 1:
1.Uniwersytety ludowe w Danii, historia uniwersytetów ludowych w Polsce, grupy samoksztaceniowe, strategia uczenia przez cae ycie
Dania – ojczyzna uniwersytetów ludowych

Pierwszy uniwersytet ludowy powsta w 1844 r. w Rodding z inspiracji Grundtviga, duskiego
pisarza, pedagoga i teologa. W XIX w Dania ponosia ogromne straty terytorialne, w 1830 r.
stracia Norwegi, a nastpnie w 1864 r. Szlezwig i Holstein.

75

Jednoczenie, wraz z utrat zdobytych wczeniej posiadoci terytorialnych, coraz bardziej
uwiadamiany przez elity stawa si problem niskiego wyksztacenia Duczyków ( 80% spoeczestwa to analfabeci). Idea „przebudzenia” goszona przez Grundtviga oparta bya
o haso: „to, co utracono na zewntrz, naley uzyska wewntrz”; oznaczao to podjcie pracy
organicznej, aby podnie i rozwin cywilizacyjnie naród duski. Miay suy do tego celu
uniwersytety ludowe, które byy placówkami owiatowymi, prowadzcymi kilkutygodniowe lub
kilkumiesiczne kursy. W programie przewaay treci humanistyczne, w tym jzyk ojczysty
i historia, a take problemy kultury ogólnej i zagadnienia spoeczne. Przewodni myl uniwersytetu byo rozbudzenie duchowe, intelektualne i moralne jednostki, przygotowujce do
suby i budowania wspólnoty.
To wanie Grundtvig wniós istotny wkad do historii wiatowej pedagogiki poprzez przyblienie idei ksztacenia dorosych (nie tylko wywodzcych si z grup dysfunkcyjnych). Celem
takiego ksztacenia byo nie tylko przyswajanie wiedzy, ale rozwijanie natury i ducha czowieka. W Polsce sowo „szkoa” kojarzy si z programem szkoy podstawowej, redniej i wyszej.
Grundtvig rozszerzy pojcie szkoy o takie dziedziny jak poezja, sztuka, religia, filozofia,
nauki, które pozwalaj rzuci wiato na zjawisko ycia czowieka i jego rozwój.
Idee pedagogiczne Grundtviga tworzone byy w opozycji do szkoy nieyciowej, martwej,
egzaminujcej.

W

uniwersytetach

ludowych,

które

rozwijay

si

w

oparciu

o idee Grundtviga koncentrowano si na sposobie i duchu przekazu wiedzy, dochodzeniu do
wspólnych wniosków w dyskusji. Istotne byo osobiste wiadectwo, konfrontacja z rzeczywistoci, aktywno , wiedza praktyczna, budowanie wizi pomidzy uczestnikami, troska o ich
sytuacj socjaln oraz szeroko rozumiana integracja.
Prawdziwy rozkwit uniwersytetów ludowych nastpi po mierci Grundtviga. Miay one charakter internatowy. Nauka trwaa w nich od 3 – 5 miesicy. Podnosiy poziom moralny i intelektualny warstw najniszych (chopów i robotników), nadaway szczególn rang „ludowoci”,
która wizaa si z duchem narodowym i bya przeciwstawieniem indywidualizmu. Absolwenci
uniwersytetów ludowych nabywali zdolnoci do skutecznego i praktycznego dziaania, organizowania si oraz podejmowania inicjatyw.
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Druga poowa XIX w. to okres, w którym mona zaobserwowa rónego typu inicjatywy podejmowane przez absolwentów uniwersytetów ludowych. W okresie tym nastpia modernizacja zacofanego rolnictwa duskiego i pierwsze inicjatywy na rzecz organizowania si chopów, zagospodarowywania nieuytków, osuszania zalewisk, budowania ruchu spódzielczego. W tamtym czasie chopi zakadaj i wspólnie prowadz mleczarnie, rze nie, myny.
W maych miasteczkach budowane s domy ludowe (dzisiejsze domy kultury), przedsibiorstwa handlowe, szkoy rolnicze. Spódzielczo handlowa, która powstaa w tamtym czasie
jest dzisiaj najwiksz organizacj handlu detalicznego w Danii.
Myl Grundtviga inspirowaa kolejne pokolenia do rozszerzania jego idei na coraz liczniejsze
grupy spoeczne. W 1952 roku powsta w Kopenhadze tzw. Miejski Uniwersytet Ludowy
z inspiracji H. Ch. Kofoeda, który wychowywany by w tradycji myli Grundtviga. H. Ch. Kofoed sam by nauczycielem na uniwersytecie ludowym w Jutlandii. Mia te w swoim yciu dowiadczenie bezrobocia. Te dowiadczenia pomogy mu zrozumie jak funkcjonuj mechanizmy wykluczania i stopniowej degradacji caych grup spoecznych. Zarówno uczestniczenie
w ksztaceniu w uniwersytetach ludowych jak i spdzanie czasu w towarzystwie bezrobotnych
poszukujcych pracy zoyy si na determinacj i zobowizanie Kofoeda w stworzeniu miejsca edukacji dla osób bezrobotnych, niezaradnych i nieuprzywilejowanych. Przewodni myl
Szkoy Kofoeda jest „pomoc dla samopomocy”, a wic umoliwienie odbudowy ycia, poczucia wartoci, wiary w siebie i zdobycia nowych umiejtnoci najsabszym jednostkom spoeczestwa duskiego tak, aby mogli uzyska moliwo samodzielnego funkcjonowania,
zgodnie z wartociami i normami spoecznymi. Szkoa jest swoist wspólnot, gdzie student
ma moliwo wyboru programu i kierunków swojego rozwoju. Dzisiaj Szkoa Kofoeda to
kompleks budynków, w których prowadzona jest zarówno edukacja ogólna i moralna, jak
i przyuczenie zawodowe w konkretnych warsztatach dla 750 osób dziennie. 75–letnie dowiadczenia Szkoy Kofoeda podjte zostay w Polsce, Estonii, Czechach i na Litwie, gdzie
funkcjonuj podobne programy pracy z osobami wykluczonymi lub zagroonymi wykluczeniem spoecznym.
Zarówno myl Grundtviga, jak i jego nastpców, inspirowaa inne narody do poszukiwania
oywiajcych

metod

pracy

edukacyjnej,

nie

tylko

w

stosunku

do

osób
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o niskim wyksztaceniu, chopów i robotników czy osób niezaradnych i bezrobotnych, ale
równie caych spoeczestw.
Dowiadczenia duskie podjte zostay nie tylko w Europie, ale równie na kontynencie amerykaskim, gdzie John Dewey – filozof i pedagog amerykaski zaoy szko, która bya
eksperymentem pedagogicznym, bazowaa na badaniach i spostrzeeniach uczniów. Te
dowiadczenia pozwoliy mu sformuowa tez, e „uczy naley si czynic”.
Dewey uwaa, e prawdziwa wiedza jest czym, co zawdziczamy dowiadczeniu, e nie
moe istnie podzia i rónica pomidzy tym, czego uczymy si w systemie edukacji szkolnej,
a tym, czego uczymy si poza ni. Uczenie si i ycie powinno stanowi jedno . Pragn
wydoby ksztacenie akademickie z izolacji. Zajcia teoretyczne musz mie odzwierciedlenie w praktycznych wiczeniach, aby da uczniowi wyobraenie o prawdziwym yciu, a edukacja w tradycyjnym ksztacie moe da jedynie mgliste pojcie na ten temat.
Dewey uwaa, e w procesie uczenia potrzebna jest blisko nauczyciela i uczestników,
wspópraca nad osigniciem wspólnego celu, wspólne uczestnictwo w dyskusji oraz tworzenie i wykonywanie konkretnych zada

Historia uniwersytetów ludowych w Polsce

Pierwsz placówk w Polsce nazwan Uniwersytetem Ludowym zaoy w 1921 roku
ks. Antoni Ludwiczak w Gnie nie, w Dalkach (dzisiaj to dzielnica Gniezna). Ksidz tak okrela misj placówki:<<Uniwersytet Ludowy w Dalkach urzdzony jest na wzór duski, ma na
celu „sianie wiata wiedzy wród najszerszych warstw spoeczestwa polskiego”. Majc na
celu podniesienie stanu owiaty polskiej wsi, stara si dotrze do najdalszych zaktków kraju.
Uniwersytet skupia w swoich murach modzie doros, majc rozpocz samodzielne ycie,
bd to na roli, bd w rzemiole, bd w innej dziedzinie. Chcc ogóowi obywateli uatwi
walk o byt, rozjani ich umysy, owieci i rozpromieni ich doczesno , doda otuchy do
pracy do stworzenia lepszego jutra, do ogarnicia swoim umysem jak najszerszych horyzontów, Uniwersytet ludowy prowadzi w cigu roku dwa kursy: zim – mski, latem - eski”>>.
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„Dzi, gdy po wojnie unormoway si stosunki w naszym kraju, musimy wyrówna braki
i niedomagania na kadym polu. Osignicie ich nastpi moe tylko przez prac nad sob
samym, uwiadomienie obywatelskie, oparte na silnej wierze i mioci Ojczyzny.” W murach
uniwersytetu suchacze, oprócz wykadów ogólnych i praktycznych, którymi dopeniali wiadomoci, znajdowali dom, drug rodzin. Wspólne ycie w internacie, wspólne pogadanki, wycieczki i obcowanie ze swoimi wychowawcami wpywao dodatnio na wyrobienie ogólne, na
wychowanie i na ogad towarzysk.
W latach 1932 - 39 najwiksz saw zdobyy uniwersytety ludowe modziey wiejskiej prowadzone przez Ignacego Solarza. W 1939 r. dziaay w Polsce 22 placówki prowadzone
przez pastwo, koció i organizacje spoeczne. Po II wojnie wiatowej ruch uniwersytetów
ludowych rozwija si do 1948 r.; dziaao wtedy 80 uniwersytetów ludowych. W nastpnych
latach funkcjonowanie UL ulego znacznym ograniczeniom ze wzgldu na konsekwencje
ideologiczne gospodarki centralistycznej i monopolu pastwa we wszystkich dziedzinach
ycia.
Po 1981 roku zaczto tworzy placówki o odmiennej orientacji i metodyce: niedzielne uniwersytety, niestacjonarne uniwersytety, rodowiskowe uniwersytety. W wolnej Polsce UL odradzaj si dziki reaktywowanemu w 1981 r. Towarzystwu Uniwersytetów Ludowych i Komisji
ds. Duszpasterstwa Rolników. UL wpisuj si w koncepcj owiaty ustawicznej, ksztacenia
nieformalnego, które staje si nowym niezbdnym ogniwem systemu owiatowego. Idee
uniwersytetów ludowych zaczynaj te by podejmowane przez organizacje pozarzdowe.
Przykadem moe tu by Fundacja Barka, która od 7 lat organizuje nieformalne grupy ksztacenia ustawicznego pn. Szkoa Animacji Socjalnej – SAS. Zgosi si do niej moe kady bez
wzgldu na dotychczasowe przygotowanie edukacyjne. Uczestnikami SAS s zarówno osoby, które dowiadczyy powanych problemów spoecznych, jak i pracownicy socjalni, psycholodzy, przedstawiciele biznesu, którzy zainteresowani s wzajemn wymian dowiadcze i wiedzy.
Program realizowany w trakcie zaj oparty jest o zaproponowane przez uczestników tematy
oraz przygotowane przez nich prezentacje. W czasie spotka poruszane s tematy zwizane
z rozwoju duchowym czowieka, etyk w pracy, uzalenieniami i bezrobociem. Uczestnicy
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przygotowuj si te do zakadania stowarzysze, spódzielni socjalnych, poznaj aktywne
metody poszukiwania pracy, zapoznaj si z wiedz o Unii Europejskiej. Uczestnicz te
wraz z rodzinami w zajciach integracyjnych, sportowych i kulturalnych.
Dotychczasowe dowiadczenia w ksztaceniu ustawicznym pokazuj, e uniwersytety ludowe
powinny umoliwi ksztacenie kademu, kto wyraa ch uczestnictwa w zajciach, niezalenie od wieku i wyksztacenia. W programie istotne jest wspólne dochodzenie, wspólne
mylenie, praktyczny wymiar prowadzonych zaj . Program uniwersytetu ludowego powinien
by ksztatowany przez uczestników. Spotkania organizowane s przez animatora, który
towarzyszy w procesie edukacji, ale nie ocenia i nie dominuje nad grup. Penione role zmieniaj si: kady moe by zarówno suchaczem, jak i nauczycielem (nie ma cisego podziau
ról). Wane jest dzielenie si osobistym dowiadczeniem, budowanie wizi i troska o sytuacj
spoeczno - ekonomiczn uczestników. Nie ma potrzeby usytuowania grup edukacyjnych
w konkretnym budynku, zajcia mog odbywa si w rónych miejscach, równie w plenerze.

Strategia Rozwoju Ksztacenia Ustawicznego

Zgodnie ze strategi lizbosk kraje Unii Europejskiej podjy zobowizania o doprowadzeniu
do 2010 roku do zmniejszenia bezrobocia poprzez budowanie spoeczestwa opartego na
wiedzy. Polska po przystpieniu do UE wczona zostaa w dziaania zmierzajce do budowania strategii ksztacenia ustawicznego w naszym kraju. Rada Ministrów zaakceptowaa
tak strategi do 2010 roku.
Koncepcja ta ma zapewni odpowiednie warunki rozwoju wszystkim osobom dorosym pracujcym i niepracujcym, które musz przekwalifikowa si lub podnie swoje kwalifikacje. Kadzie nacisk na rozwój indywidualny i spoeczny w rónych formach. Realizowana jest
w systemie formalnym i nieformalnym, w szkoach i placówkach ksztacenia zawodowego,
uczelniach i placówkach ksztacenia dorosych, obejmuje te ksztacenie incydentalne
w domu, pracy i spoecznoci lokalnej.
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Komplementarne traktowanie ksztacenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego umoliwi wspieranie aktywnoci zawodowej, przedsibiorczoci, rozwoju osobistego, zaangaowania w sprawy wspólnoty lokalnej i spraw pro publico bono.
Rada Ministrów wskazuje na zadania, które powinny by podjte przez rzd, samorzdy,
instytucje edukacyjne i obywatelskie, aby moga w Polsce by realizowana koncepcja ksztacenia przez cae ycie.
Podkrela si nastpujce uwarunkowania rozwoju ksztacenia ustawicznego w Polsce:
-

zmiany demograficzne na rynku wywiera

bd siln presj na rynek pracy,

co wymusza bdzie zmiany w strukturze zapotrzebowania na usug edukacyjnych; pojawi
si konieczno podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania
osób dorosych,
-

najbardziej zagroone bezrobociem s osoby sabo wyksztacone. Wikszo bezrobot-

nych ma wyksztacenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe (70 % ogóu bezrobotnych).
W 2001 roku osoby bezrobotne z wyksztaceniem wyszym stanowiy 3 % bezrobotnych.
Wyksztacenie moe chroni przed wykluczeniem z rynku pracy. Oznacza to, e oprócz szkole zawodowych dla bezrobotnych wane s dugofalowe dziaania majce na celu popraw
poziomu ogólnego wyksztacenia spoeczestwa,
-

ocenia si, e dostp dzieci i modziey do ksztacenia w coraz wikszym stopniu zaley

od statusu materialnego i aspiracji rodziców. Wejcie Polski do UE zwikszyo wymagania co
do wyksztacenia obywateli. W zwizku z tym naley podnie wska nik wyksztacenia wyszego oraz upowszechni wyksztacenia rednie.

Rozwój idei ksztacenia ustawicznego w pewnym sensie wymuszony jest te postpem naukowo-technicznym, integracj i globalizacj oraz wzrostem aspiracji edukacyjnych spoeczestwa.
Zwraca si szczególn uwag na konieczno przygotowania i zachcania ju od dziecka do
nauki przez cae ycie, co wspomaga i ksztatuje rozwój osobowoci, stymuluje innowacyjno i kreatywno czowieka, a take moe sprzyja wzrostowi konkurencyjnoci i poprawie
organizacji pracy. Jednym z istotnych elementów ksztacenia ustawicznego jest rozbudzanie
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aktywnoci i uczestnictwo w spoeczestwie obywatelskim, osobiste spenienie i umiejtno
dostosowania si do cigych zmian.
W Polsce przyjto priorytety ksztacenia ustawicznego, które koresponduj z europejsk ide
uczenia przez cae ycie. Do priorytetów tych zaliczono m.in. zwikszenie dostpu do ksztacenia ustawicznego i podnoszenie jego jakoci, wspódziaanie i partnerstwo, wiksze inwestowanie w ludzi oraz tworzenie bazy informacyjnej w zakresie ksztacenia ustawicznego.
Parlament polski przyj te ustaw o edukacji i zatrudnieniu wspieranym skierowan do osób
dugotrwale bezrobotnych, która korzysta z dowiadcze Szkoy Kofoeda w Danii i wprowadza programy edukacji ogólnej i przyuczenia zawodowego w celu integracji spoecznozawodowej grup zagroonych wykluczeniem spoecznym.
Przyjcie przez Polsk aktów prawnych wzmacniajcych aktywno i edukacj oraz strategii
rozwoju ksztacenia ustawicznego jest pierwszym wanym krokiem w kierunku ksztacenia ku
rozwojowi i integracji. Naley teraz przygotowywa animatorów, którzy w rodowiskach lokalnych, w obszarach wiejskich, gdzie s „pustynie edukacyjne”, ale take wród bezrobotnych,
mao przedsibiorczych bd tworzy grupy edukacyjne, wspólnoty pomocy wzajemnej.
Polska posiada wystarczajcy kapita ludzki i zasoby lokalowe (opuszczone gospodarstwa
rolne, nie funkcjonujce szkoy wiejskie, salki parafialne, domy kultury, biblioteki), które mog
sta si miejscem przemian narodowych i cywilizacyjnych okresu transformacji.

Temat 2:
Metodologia pracy w grupach samoksztaceniowych: komunikacja, praca w grupie,
integracja w grupie i elementy komunikacji interpersonalnej – jzyk werbalny i niewerbalny, zasady prowadzenia dyskusji ( warsztaty)
Wprowadzenie
- Kiedy nikt nie krytykowa metod nauczania, wiedza zmieniaa si powoli i raz zdobyte wyksztacenie wystarczao na cae ycie.
- W poowie XX w. struktura zatrudnienia w krajach rozwinitych bya nastpujca: 50% stanowili pracownicy fizyczni, 30% osób zajmowao si usugami, 20% stanowili pracownicy
umysowi.
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- W XXI w. konieczne jest wprowadzanie nowych metod nauczania, bo na rynku pracy potrzebni bd ludzie pracujcy umysowo i twórczo – 80%, 10% - osoby zaangaowane
w usugi, 10% - pracownicy fizyczni.
- Istniej nieograniczone zasoby informacji; naley uczy jak dociera do informacji, selekcjonowa i wykorzystywa rónorodne róda.
- Absolwenci szkó wyszych ju kilka lat po ukoczeniu studiów musz uzna swoj wiedz
za nieaktualn.
- Aktywne metody polegaj na tym, e uczestnicy grup edukacyjnych sami pracuj, s aktywni, a animator stwarza warunki do samodzielnego uczenia si.
Stoek Dale’a ilustruje, e:
- Ludzie generalnie pamitaj :
- 10% tego co sysz – wykad,
- 20% tego co widz – prezentacja,
- 40% tego o czym mówi – dyskusja,
- 90 % tego co robi – inscenizacja, praktyczna nauka,

Umiejtnoci, które zdobywa osoba ksztacona w sposób aktywny:
- Umiejtno pracy zespoowej,
- Umiejtno posugiwania si nowoczesn technologi komunikacyjn,
- Umiejtno rozwizywania problemów,
- Umiejtno wysuchiwania innych i brania pod uwag ich pogldów,
- Umiejtno korzystania z rónych róde informacji,
- Umiejtno porozumiewania si ( równie w j. obcym),
- Umiejtno porzdkowania i czenia rozmaitych porcji wiedzy,
- Umiejtno radzenia sobie z niepewnoci,
- Organizowania i oceniania wasnej pracy.
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Warunki nauczania w sposób aktywny:
- Przygotowanie uczestników do aktywnoci, omówienie celu i dobre zmotywowanie, grupa
otwarta na siebie, czujca si bezpiecznie w swojej obecnoci;
- Animator, który ma autorytet, zna zasady komunikacji, nawizuje dobre kontakty, potrafi
elastycznie reagowa .
- Warunki do nauki - moliwo

ustawienia stoów i krzese w krg, korzystanie

z materiaów szkoleniowych, plansze, mazaki, tablice, prezentacje multimedialne itp.

Tradycyjny nauczyciel a wspóczesny animator:
- W tradycyjnych metodach ksztacenia nauczyciel jest ekspertem i dawc wiedzy,
w metodach aktywizacyjnych nauczyciel jest :
- przewodnikiem - planuje takie sytuacje, w których uczestnicy mog wykaza si aktywnoci,
- doradc - udziela moliwej rady, nie narzuca rozwizania,
- uczestnikiem procesu ksztacenia - cieszy si z kadej sytuacji, gdy moe si czego nauczy
- pomocnikiem - jest gotów w kadej chwili suy pomoc,
- obserwatorem - obserwuje prac uczestników, wyciga wnioski, planuje nastpne sytuacje
edukacyjne,
- krytycznym przyjacielem - przekazuje rzeteln informacj zwrotn.

Przykady metod aktywizuj cych:
- Dyskusje i debaty - dyskusja polega na szczegóowym zrozumieniu argumentów rozmówcy; debata - przeforsowanie wasnych pogldów; dyskusja panelowa – rozmowa kilku zaproszonych goci-ekspertów,
- Praca metod projektu - np. opracowanie informatora na temat ekonomii spoecznej (tytu
projektu, cel projektu, zadania do wykonania, kto i kiedy, fina-prezentacja),
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- Praca w grupach- uczestnicy w maych grupach wykonuj najrozmaitsze zadania, sami
poszukuj wiedzy, prezentuj wiedz, odp. na zadawane przez siebie pytania,
- Studium przypadku- „lepiej uczy si na cudzych bdach ni popenia wasne”,
- Burza mózgów,
- wiczenia integruj ce.

Zasady prowadzenia dyskusji:
•

Szacunek do pogldów wszystkich dyskutantów,

•

Uwane suchanie wiadectwa,

•

Dbanie o dobry klimat rozmowy,

•

Dbanie o jasny sposób wyraania myli i unikanie nieporozumie sów
nych,

•

Nie ocenianie,

•

Unikanie nieporozumie sownych, ale gdy trzeba by nieustpliwy,
twarde bronienie swojego stanowiska,

•

Rozmówcy trzeba uatwi aprobat naszego stanowiska,

•

Denie do osignicia celu lub do moliwego kompromisu,

•

Zawsze naley przemyle sposób dyskutowania i argumenty, których si uywa,

•

Zwracanie uwagi na sposób wyraania myli, gestykulacj, mimik, jzyk niewer-

balny, niedopowiedzenia, itp.

Materiay edukacyjne:
- Pomoc dla samopomocy, red. Jens Aage Bjorkoe, Warszawa, 1997.

SESJA 2 ( 6 godzin)
Temat 1:
x

Komunitaryzm i personalizm jako kierunki filozoficzne wzmacniaj ce róno-

rodne aspekty rozwoju osobistego oraz zakorzenianie we wspólnocie lokalnej
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Czowiek nie moe rozwija si poza wspólnot (rodzinn. ssiedzk, lokaln, zawodow),
która

ma

wpyw

na

ksztatowanie

si

osobowoci

czonków

wspólnoty,

a oni z kolei oddziaywuj na wspólnot ksztatujc jej kapita spoeczny. Podejcie takie
buduje odpowiedzialno czonków za sprawy wspólnoty oraz sprzyja samoorganizacji czonków.
Komunitarianizm to nurt we wspóczesnej filozofii, podkrelajcy wano i warto wspólnot w spoecznym yciu czowieka. Narodzi si jako odpowied na liberalizm sformuowany
przez Johna Rawlsa w ksice "Teoria sprawiedliwoci" (wyd. 1971, wyd. pol. 1994) oraz na
kryzys kapitalizmu w drugiej poowie XX wieku.
Podstaw komunitaryzmu jest przekonanie, e jednostki nie mona opisywa jako abstrakcyjnego indywiduum, lecz trzeba bra pod uwag jej przynaleno do rónych wspólnot
(rodziny, narodu, wspólnot ssiedzkich, zawodowych itp.), które maj wpyw na osobowo
czowieka. Komunitarianie podkrelaj znaczenie tradycji i spoecznego kontekstu
w dokonywaniu ocen moralnych. Niektórzy z nich odwouj si do staroytnej etyki cnót,
w szczególnoci do Arystotelesa. Komunitarianizm uwaany jest za nurt alternatywny wobec
liberalizmu. Wród komunitarian s zarówno myliciele o pogldach prawicowych, jak
i lewicowych.
Komunitaryzm powsta i jest popularny w Stanach Zjednoczonych, osign pewne wpywy
take wród mylicieli europejskich. Gówne zaoenia nurtu zostay wyraone w manifecie
pod tytuem "Komunitariaska Platforma Programowa. Spoeczestwo Responsywne: Prawa
i Obowizki". Najbardziej znani przedstawiciele tego nurtu to Amitai Etzioni, Charles Taylor
(Sources of the Self, pol. róda podmiotowoci), Michael Walzer (Spheres of Justice), Robert
Putnam (Bowling Alone), Robert Bellah (Habits of the Heart), Michael Sandel (Liberalism and
the Limits of Justice) czy Patrick Hunout (The Erosion of the Social Link in the Economically
Advanced Countries).
Kominitaryzm nawizuje do personalizmu.

Personalizm - nazwa kilku, czasem przenikajcych si, kierunków wspóczesnych
filozoficznych o nastawieniu na autonomiczn warto osobowoci, przykadajcych szcze-
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góln wag do pojcia osoby (ac. persona). Wszystkie koncepcje filozoficzne, które uznaway szczególn rol osoby ludzkiej za byt wykraczajcy poza natur i histori nawizuj do
personalizmu. Jest to nurt XX-wiecznej filozofii, który gosi nadrzdno wartoci osoby ludzkiej wobec uwarunkowa spoeczno-ekonomicznych oraz historycznych. Rozwin si on
w dwóch wersjach: humanizmu integralnego (Jacques Maritain, Józef Tischner, Karol Wojtya) oraz wersji spoecznej (Emmanuel Mounier), jako personalizm chrzecijaski.
Akceptujc prawo rónych rodowisk do nieskrpowanego rozwoju, w personalizmie krytykuje si rozwój za wszelk cen. Zwraca si uwag na aspekt personalistyczny: rozwój powinien dokonywa si dla dobra czowieka, a nie w celu jego wyzysku czy upokorzenia.
Materiay edukacyjne:
- Encyklika Jana Pawa II Centisimus Annus.

Temat 2:
x

Transcendentno ,

etapy

rozwoju

czowieka

(

aspekty

moralne

i duchowe) a reintegracja spoeczna i zawodowa. Dezintegracja pozytywna.
Transcendentno to przekraczanie swoich dotychczasowych moliwoci, to przekraczanie
siebie. W reintegracji spoecznej istot jest podejcie pedagogiczne, które zakada oddziaywanie umoliwiajce przechodzenie z jednego stanu w wyszy etap rozwoju i wiadomoci
osoby podlegajcej procesom pedagogicznym.
Rozwój osoby wymaga wyjcia poza dotychczasowe dowiadczenie i pogldy, otwarcie si
na nowe moliwoci, nowe kontakty, nowe programy. Gromadzenie nowych dowiadcze,
konfrontacja postaw yciowych, budowanie poczucia wasnej wartoci opartego na pracy na
rzecz innych jest drog odbudowy ycia osób bdcych klientami pomocy spoecznej, których
sytuacja od lat nie podlega adnym zmianom. Nauka spoeczna kocioa pokazuje drog
osoby ludzkiej, która moe przekracza swoje instynktowne i czysto biologiczne potrzeby
i przeksztaca si w osob bardziej ludzk, dojrza, odpowiedzialn.
Osoby z grup wykluczonych „pozostawione” zostay na wczesnych etapach rozwoju moralnego i edukacyjnego. Liderzy lokalni, organizacje, instytucje nie s cigle przygotowane, aby
pomóc osobom w trudnociach przekracza dotychczasowe ograniczenia. Dominujc form
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pomocy jest wiadczenie usug na ich rzecz, co ugruntowuje postawy roszczeniowe. Tymczasem przemiana wymaga praca z osobami, a nie dla nich, przeamanie barier i relacji wyszociowej tych, którzy pomagaj. Jest wiele barier do przekroczenia: najczciej osoby
znajdujce si w trudnociach yciowych ukoczyy zaledwie szko podstawow, w ich wychowaniu brakowao wzorców postpowania, przykadów osób, które poprzez prac realizoway swoje marzenia i zajmoway, odpowiedni do woonego wysiku, pozycj spoeczn.
Powanym wyzwaniem s te uzalenienia, czsto cignce si od wczesnej modoci.
Przeksztacenie tych postaw wymaga dobrego przygotowania kadry do budowania rodowiska oddziaywa edukacyjnych i przedsibiorczych umoliwiajcych przeksztacanie si klientów pomocy spoecznej w obywateli, pracowników, konsumentów, odpowiedzialnych czonków rodzin, ssiedztwa i wspólnoty lokalnej .
Kryzys oznacza wyczerpanie si dotychczasowej formuy. Zawsze jest ryzykiem, jednak jest
on staym elementem ycia. Mona na kryzys spojrze w sposób pozytywny, bo z jednej
strony jest to koniec jakiego etapu, a z drugiej kryzys jest pocztkiem nowego. W kryzysie
nastpuje dezintegracja pozytywna (Kazimierz Dbrowski), która umoliwia zmian postaw
i wejcie w nowy etap.
Takie

te

dowiadczenia

wynikaj

z

realizacji

projektu

„Ekonomia

Spoeczna

w Praktyce” realizowanego w partnerstwie z 14 instytucjami, administrowanego przez Fundacj Barka.
W trakcie 2 – letniego okresu realizacji projektu, po licznych kryzysach, udao si osign
imponujce rezultaty: w edukacji liderów lokalnych uczestniczyo ok. 130 osób, które odbyy
zagraniczne wizyty studyjne, powoanych zostao 20 spódzielni socjalnych i przedsibiorstw
spoecznych, które day moliwo samozatrudnienia ponad 100 osobom z grup wykluczonych spoecznie, powoane zostay 3 centra ekonomii spoecznej wspierajce rozwój instytucji
ekonomii spoecznej, powstao 6 partnerstw lokalnych i 23 nowe stowarzyszenia, animujce
aktywno w rodowiskach lokalnych.
W trakcie realizacji projektu wielokrotnie wystpoway kryzysy zaufania zarówno
do lidera, jak i do partnerów, co byo trudne dla obu stron. Potrzebna bya dua odwaga
i dowiadczenie, ale i zbudowana wczeniej przyja  (nie tylko w zakresie formalnych dziaa
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projektowych), eby przechodzi pozytywnie przez takie kryzysy. Osigane nastpnie pozytywne rezultaty budziy zaufanie do zachodzcych procesów i wzmacniay wspóprac
w kolejnych etapach. Brak odwagi w wywoywaniu kryzysu powoduje, e rónego typu projekty s realizowane na poziomie, który jest w stanie zaakceptowa

wikszo , a to

z reguy nie wystarcza dla osignicia zaoonych celów zwizanych z wprowadzeniem trwaych zmian spoecznych.
Mechanizmy oporu tkwicego w jednostkach i grupach omawia Ryszard Praszkier
i Andrzej Nowak w „Zmiany spoeczne powstae pod wpywem dziaalnoci przedsibiorców
spoecznych” (III Trzeci Sektor, nr 2-wiosna 2005). Cytuj oni koncepcj Joel O’Toole, który
wymienia kilka istotnych przyczyn oporu przed zmianami: lk przed nieznanym, obrona dotychczasowego „status quo”, egocentryzm, mylenie na krótk met, obrona przecitnoci
grupowej przed jednostk wybijajc si, konformizm grupowy, przyzwyczajenia i utarte
pogldy, poczucie, e jest si wyjtkowym itp.
Naley zastanowi si, w jakim stopniu te mechanizmy maj wpyw na ksztatowanie si
relacji w rónorodnych zespoach. W Partnerstwie „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” z ca
pewnoci lider by wiadom zagroe, które towarzysz wprowadzaniu zmian, poniewa
sam wielokrotnie przez takie kryzysy z rónymi grupami spoecznymi przechodzi. Zjawisko
kryzysu jest zapewne znane wielu liderom realizujcym due projekty z licznym zespoem,
który jednoczenie w duej mierze jest zespoem nowym, dopiero si ksztatujcym. Kryzysu
mona unika albo odwanie stawia mu czoa. W tym przypadku mielimy do czynienia
z tym drugim.
Jeli leci caa eskorta w okrelonym kierunku, a jeden samolot leci w innym, to kto ma racj?
Wikszo ?
W przypadku realizowanego w Partnerstwie projektu„Ekonomia Spoeczna w Praktyce” w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal (2005 – 2007) do pracy zostao przyjtych ok. 40
nowych pracowników sporód 600 kandydujcych. W zespole pojawi si powany kryzys
dotyczcy nie tyle kwestii organizacyjnych, ile postaw etycznych zwizanych z podejciem do
pracy i zaangaowaniem osobistym w prac nad wczeniem grup wykluczonych w system
wzajemnych powiza, w wymian dóbr i usug we wspólnocie lokalnej. Konieczne byyby

89

badania, które analizowayby aspekty etyczne dotyczce przygotowania kadry i jej dowiadczenia w tego typu projektach. Sprawy wspópracy administratora i kadry nie uatwi fakt, e
Barka
w latach 1989 – 2004 realizowaa prekursorskie dziaania w obszarze aktywizacji spoeczno ekonomicznej osób z grup wykluczonych spoecznie, ani 40 – letnie dowiadczenie lidera
Barki w obszarze wczenia spoecznego i jego osobistej odpowiedzialnoci za losy osób,
które przez lata oczekiway na nowe moliwoci. Odpowiedzialno ta dotyczya te troski
o waciwe wykorzystanie przyznanych rodków, z jak najwikszym ”spoytkowaniem” dla
rozwoju osób z grup wykluczonych.
Warto si zastanowi jaka potrzebna jest sia i przygotowanie, aby autorskie projekty realizowane przez dowiadczonych liderów nie zostay zneutralizowane przez opór wikszoci.
Z drugiej strony, jakie lider powinien prezentowa standardy zachowa wobec oporu partnerów, aby móc zrealizowa zaoone w projekcie cele i przeprowadzi autentyczne zmiany
spoeczne, a jednoczenie nie „stamsi ” poczucia wpywu partnerów na ksztat projektu oraz
ich zaangaowania.
Kryzys i jego dynamika powinny by monitorowane przez zewntrznych ewaluatorów.
Do penego monitoringu potrzebne s bardzo zaawansowane narzdzia, które pokazywayby
dynamik kryzysów i zmiany pogldów dokonujce si w trakcie caego procesu. W tym celu
utworzony zosta Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji jako spóka non-profit
(przedsibiorstwo spoeczne), który bdzie monitorowa obszar ekonomii spoecznej, ruchy
migracyjne, budowanie spoeczestwa obywatelskiego, dziaania i polityk instytucji publicznych w obszarze integracji spoecznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Temat 3
x

Grupy samopomocowe, wspólnoty: zasady tworzenia i funkcjonowania, edu-

kacja i praca jako konieczny element wspólnego ycia, rozwi zywanie konfliktów, negocjacje, relacje z otoczeniem, rola liderów/animatorów (wykad, film, dyskusja)
Zajcia prowadzone na podstawie dowiadcze zgromadzonych w cigu prawie 20 lat funkcjonowania Wspólnoty Barka, których czonkami s osoby w kracowo dramatycznej sytuacji
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yciowej, pozbawione rodków do ycia, rodziny, domu, dotknite rónego rodzaju uzalenieniami i sabociami. Osobami prowadzcymi zajcia byli liderzy Wspólnot, którzy poprzez
wspólne ycie i prac we Wspólnocie, poprzez kryzysy i konfrontacj postaw pomidzy
czonkami, doszli do przeksztacenia swojego ycia i zbudowania nowego etapu.
Na bazie zgromadzonych dowiadcze wypracowane zostay zasady ksztatowania si
wspólnot:
- grupy nie wiksze ni 15-20 osób,
- osoby yjce we wspólnocie zaangaowane s w prace zwizane z adaptacj
i remontem domów, warsztatów, magazynów tworzcych baz do wspólnego ycia,
- wspólnota w podstawowym zakresie utrzymuje si z wasnej pracy; spotyka si kadego
dnia w czasie posików i rozmawia przy wspólnym stole; wane s wspólne wita i uroczystoci,
- trze wo podtrzymywana przez niepijcych alkoholików,
- pomoc innym w potrzebie (nowym czonkom wspólnoty, ssiadom itp.),
- osoby prowadzce wspólnoty powinny reprezentowa

wysoki poziom moralny

i stawia na pierwszym miejscu dobro wspólne ponad wasne dobro i interes,
- rozwój wspólnot wymaga przejrzystych zasad, w tym finansowych, bezinteresownoci osób
je tworzcych, których zaangaowanie wynika z troski o los osób znajdujcych si w kryzysowej sytuacji, a nie z innych materialistycznych powodów,
- istot w yciu wspólnoty jest samopomoc; wiksz warto dla rozwoju moralnego osób
maj wiadectwa tych, którzy przemienili swoje ycie ni doradztwo specjalistów np. psychologów, pedagogów,
- pokazanie osobom z grup wykluczonych moliwoci i perspektyw rozwoju, które daj realn
szans na popraw ich sytuacji, na zmian statusu spoeczno - zawodowego - to jest konieczny warunek pracy z grupami znajdujcymi si w powanych trudnociach yciowych,
- kompleksowo i rónorodno dziaa; wspólnota koncentruje si na pracy, ale równie nie
zapomina o wspólnym witowaniu; podejmuje dziaania sportowe i rekreacyjne; raz
w tygodniu odbywaj si grupy samoksztaceniowe, na których czonkowie wspólnot omawiaj istotne dla ich rozwoju tematy, przygotowywane przez poszczególnych czonków,
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- istotn kwesti jest mieszkalnictwo; wspólnota powinna podj dziaania majce na uwadze
usamodzielnianie mieszkaniowe swoich czonków; w ramach dziaalnoci poytku publicznego organizacja moe podj si budowy mieszka socjalnych we wspópracy z gmin,
- naley zaakceptowa wol tych czonków wspólnoty, którzy dokonali wyboru ycia we
wspólnocie, o ile pracuj na rzecz jej rozwoju i pomagaj innym w potrzebie.
Grupy AA ( tradycje ruchu AA i 12 kroków) – sesje prowadz czonkowie wspólnot,
osoby, które pokonay problemy (wiadectwa):

Przykadowa prezentacja z zaj SLES:
Dwanacie kroków AA
1. Przyznalimy, e jestemy bezsilni wobec alkoholu, e przestalimy kierowa wasnym yciem.
2. Uwierzylimy, e Sia Wiksza od nas samych moe przywróci

nam zdrowie.

3. Postanowilimy powierzy nasz wol i nasze ycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobilimy gruntowny i odwany obrachunek moralny.
5.

Wyznalimy

Bogu,

sobie

i

drugiemu

czowiekowi

istot

naszych

bdów.

6. Stalimy si cakowicie gotowi, aby Bóg uwolni nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwrócilimy si do Niego w pokorze, aby usun nasze braki.
8. Zrobilimy list osób, które skrzywdzilimy i stalimy si gotowi zado uczyni im wszystkim.
9. Zado uczynilimy osobicie wszystkim, wobec których byo to moliwe, z wyjtkiem tych
przypadków gdy zranioby to ich lub innych.
10. Prowadzilimy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznajc si do popenianych bdów.
11. Dylimy przez modlitw i medytacj do coraz doskonalszej wizi z Bogiem, jakkolwiek Go
pojmujemy, proszc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o si do jej spenienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staralimy si nie posanie innym alkoholikom i stosowa te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
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SESJA 3 i 4
Europejskie rozwi zania prawne odnonie budowania instytucji ekonomii spoecznej

Wprowadzenie

W wielu krajach Unii Europejskiej ekonomia spoeczna jest okreleniem funkcjonujcym od
ponad 20 lat. Opisane zostay charakterystyczne cechy przedsibiorczoci spoecznej,
z których najistotniejsze to podejmowanie dziaa ekonomicznych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb osób tworzcych podmioty ekonomii spoecznej, a nie na podzia zysku.
Wypracowane zyski inwestowane s ponownie w rozwój zasobów ludzkich i rozwój wspólnoty. Uytkownicy sprawuj kontrol nad funkcjonowaniem instytucji oraz uczestnicz
w jej zarzdzaniu.
Rozwój rónorodnych form prawnych ekonomii spoecznej w krajach Unii Europejskiej moe
powanie wesprze proces budowania przejcia od promowanej przez dziesiciolecia idei
pastwa opiekuczego „welfare state” do nowych form aktywizacji dajcych moliwoci pracy
zamiast zasiku. Dotyczy to szczególnie grup zagroonych wykluczeniem spoecznym, co
wie si z dugotrwaym bezrobociem, bezdomnoci, uzalenieniem czy izolacj spoeczn.
W dziedzinie przedsibiorczoci spoecznej przytaczane s przykady woskich spódzielni
socjalnych. W latach 70-tych woskie organizacje pozarzdowe podjy kampani na rzecz
tworzenia warunków prawnych umoliwiajcych tworzenie miejsc pracy dla osób niepenosprawnych i znajdujcych si w powanych kryzysach yciowych. Ich wysiki uwieczya
Ustawa o Spódzielniach Socjalnych, która wesza w ycie po 20 latach zmaga, w 1991
roku. Daje ona moliwo tworzenia spódzielni typu A i typu B. Pierwsze tworzone s gównie przez osoby zagroone bezrobociem, drugie - przez osoby niepenosprawne i dugotrwale
bezrobotne, stawiajc sobie za cel ich reintegracj spoeczno - zawodow.
Ciekawe s te rozwizania hiszpaskich przedsibiorstw integracji przez prac dla osób
niepenosprawnych i wykluczonych z tradycyjnego rynku zatrudnienia. W obu przypadkach
tendencja polega na oferowaniu przejciowego zatrudnienia majcego umoliwi zintegrowanie tych grup z otwartym rynkiem pracy zamiast dugofalowego tworzenia miejsc pracy „chro-
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nionej”. Niemcy maj przedsibiorstwa spoeczne ukierunkowane na rozwój lokalny, korzystaj z czasowej pomocy publicznej. Ich celem jest tworzenie miejsc pracy i wspieranie rozwoju
ekonomicznego przy jednoczesnym deniu do integracji spoecznej i zawodowej osób dugotrwale bezrobotnych. Miejsca pracy tworzone s albo w ju istniejcych przedsibiorstwach
prywatnych albo w ramach uruchamiania nowych przedsibiorstw.
Funkcjonujce rónorodne formy prawne w Krajach Europy rodkowej i Wschodniej to gównie

tradycyjne

organizacje

III

sektora.

Nowoczesne

formy,

które

powstay

w ostatnich latach to np. spóki interesu publicznego w Republice Czeskiej czy organizacje
wyszej

uytecznoci

publicznej

na

Wgrzech.

W

minionych

18-leciu

w Polsce rozwijay si gównie organizacje, które najczciej oferoway usugi nadrabiajce
braki systemu pomocy spoecznej. W wikszoci przypadków przyjmoway one strategi
opart o tradycyjny model pomocy skierowanej do grup szczególnego ryzyka, w którym postrzega si beneficjentów jako biernych odbiorców wiadcze/usug dostarczanych przez
wyspecjalizowane grupy profesjonalistów. Model ten czsto nie zakada aktywnego uczestnictwa w procesie reintegracji samych zainteresowanych i w duej mierze opiera si o rodki
pozyskane z budetu i od innych darczyców.

Temat 1:
x

Co to jest ekonomia spoeczna, cechy przedsibiorstw spoecznych (na pod-

stawie opracowanie EMES – Europejskiej Sieci Badawczej Przedsibiorstw Spoecznych). Tradycyjny III sektor a instytucje ekonomii spoecznej (warsztaty – analiza porównawcza):
Przykadowa prezentacja z zaj SLES:
x

Przedsibiorstwo spoeczne (PS) to dziaalno gospodarcza, która wyznacza sobie

cele cile spoeczne i która inwestuje ponownie nadwyki zalenie od tych celów w dziaalno statutow lub we wspólnot, zamiast kierowa si potrzeb osigania maksymalnego
zysku na rzecz akcjonariuszy lub wacicieli.
x
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PS jest postrzegane jako podgrupa ekonomii spoecznej zorientowana na rynek.

x

PS pojmowane jest jako odrbna instytucja gospodarki spoecznej, którego celem

jest osiganie ekonomicznej równowagi dziki udanemu poczeniu rynkowych i nierynkowych róde finansowania oraz zasobów niepieninych (praca spoeczna) i dochodów
z ofiarnoci prywatnej.
x

PS ujmuje si take jako wyraz przedsibiorczoci organizacji III sektora, które

rozwijajc dziaalno gospodarcz cz w sobie klasyczny solidaryzm z duchem przedsibiorczoci.
x

PS jest take postrzegane jako odpowied na instytucjonalna III sektora na proble-

my finansowania organizacji non-profit wynike z transformacji powojennego pastwa opiekuczego oraz spadek ofiarnoci.
x

Inicjatywy ekonomii spoecznej istniej w wielu dziedzinach gospodarki. Pocztko-

wo byy to dziaania z zakresu polityki rynku pracy, zwaszcza reintegracji spoecznozawodowej grup dotknitych wykluczeniem spoecznym. Stopniowo zaczy rozwija si
inicjatywy promujce dziaania przyjazne dla rodowiska, promujce np. rekultywacj odpadów.
x

Pojawiy si take postulaty podniesienia pracy domowej do rangi zawodu i wyce-

nienia pracy domowej jako podstawy ustalania emerytur i rent dla kobiet zajmujcych si
gospodarstwem domowym.
x

Innym obszarem inicjatyw z zakresu gospodarki spoecznej jest: promowanie etyki

gospodarczej tj. upatrywanie w dziaalnoci gospodarczej nie tylko zysku osobistego, ale
i pozytywnych skutków dla wspólnoty lokalnej.
x

Demokracja ekonomiczna tj. rewaloryzacja pracowniczych/grupowych form wasno-

ci, promowanie alternatywnych form kredytowania opartych na zasadach solidarnoci np.
TUW.
x

Odbudowanie idei obywatelskoci.

x

Koncepcja PS wywodzi si z Woch z pocztku lat 90. z Ustawy o Spódzielniach

Socjalnych z 1991 roku. Przyczyn powstania naley upatrywa w braku zaspokojenia przez
suby publiczne wielu potrzeb spoecznych.
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x

Wedug OECD rozwój PS jest rezultatem przemian powojennych systemów socjal-

nych, mankamentów rynku w zakresie dostarczania okrelonych dóbr spoecznych, wspópracy partnerów gospodarczych i spoecznych oraz skutkiem wzrostu popytu na usugi spoeczne w miejscu zamieszkania.

Cechy przedsibiorstw spoecznych:
x

Niezalene finansowo (gównie opieraj si o wypracowane rodki), chocia mog

korzysta z dotacji i darowizn.
x

Nie dokonuj podziau zysków, nadwyki s inwestowane w dziaalno spoeczn

i rozwój.
x

Demokratyczny sposób zarzdzania: jedno miejsce, jeden gos; proces podejmo-

wania decyzji nie jest podporzdkowany udziaom kapitaowym.
x

Moliwe zaangaowanie wolontariuszy, ale podstaw jest personel patny.

x

Wspóudzia w zarzdzaniu, podejmowaniu decyzji uytkowników i beneficjentów

(partycypacyjny charakter).
x

Uczestniczenie beneficjentów i uytkowników w procesie produkcji lub oferowaniu

usug na zasadzie umowy o prac.
x

Podejmowanie ryzyka ekonomicznego na znacznym poziomie.

x

Dziaalno PS jest ukierunkowana na rzecz wspierania rozwoju spoecznoci lo-

kalnej; produkcja dóbr i usug, które nie s zaspakajane ani przez rynek ani przez pastwo.
Dziaalno ma lokalny charakter i jest wynikiem kolektywnych wysików obywateli nalecych do danej wspólnoty.
x

Tradycyjne instytucje III sektora to instytucje zalene w duym stopniu od dotacji

i darowizn rzeczowych, moliwe zaangaowanie wolontariuszy; dziaalno podstawowa to
dystrybucja rodków lub usug; istnieje wyra ny podzia na oferujcych usugi/wiadczenia
i ich odbiorców, dominuje filozofia klientyzmu zdecydowanie bardziej ni partycypacji.
x

PS ma innowacyjny charakter w porównaniu do tradycyjnych inicjatyw III sektora:

nowe metody organizacji i produkcji usug w porównaniu do tradycyjnych polegaj na wczeniu do wspópracy wielu partnerów (patni pracownicy, wolontariusze, uytkowni-
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cy/konsumenci/adresaci wiadczonych usug), czenie zasobów finansowych i niefinansowych pozostajcych w dyspozycji wspópracujcych partnerów, zmieniajca si rola wolontariatu i pracy patnej w PS – od tradycyjnej kultury dobroczynnoci ku nastawieniu na cele
produkcyjne i spoecznie uyteczne, nietypowe formy zatrudnienia (niepeny wymiar, zredukowany czas pracy itp.).
Temat 2:
x

Podstawy filozoficzne ekonomii spoecznej (ekonomii solidarnej). Nauka spo-

eczna kocioa a instytucje ekonomii spoecznej – na podstawie encyklik papieskich:
„Laborem Exercens” wydana w 1981 roku, w 90 rocznic wydania Encykliki Leona XIII
„Rerum Novarum” oraz Centesimus Annus wydana w 1991 roku.

Przykadowa prezentacja z zaj SLES:
Pojmowanie pracy
x

W w/w encyklikach Jan Pawe II odcina si od stanowisk zdecydowanie odrywaj-

cych prac i jej wytwory od czowieka, oddzielajce twórczo od pracy.
x

W obecnych porzdkach spoeczno - gospodarczych funkcjonuj podziay na prace

twórcze i nietwórcze, szlachetne i habice, na wyzwolone i niewolnicze, na kulturalne i niekulturalne. W ramach filozofii personalistycznej takie podziay nie s akceptowane.
x

Praca, w wielu wypadkach, widziana jest wycznie jako sposób zdobycia wikszej

iloci rodków do ycia, a wic w aspektach jej wytworów, bez cisego wizania jej z czowiekiem i jego twórczoci i rozwojem osoby ludzkiej.
Historyczne spojrzenie na prac i twórczo
•

Ju w staroytnoci greckiej i rzymskiej prac czono z uciliwoci, wysikiem,

monotonnoci, szaroci ycia, przyziemnoci, a twórczo – z piknem, swobod, szlachetnoci, wyszoci, boskoci.
•

Ideaem stao si uwolnienie od pracy. W konsekwencji oddzielenia twórczoci od

pracy wytworzyy si warstwy próniacze; ciar prac mozolnych, brudnych, wymagajcych
wysiku spad na warstwy nisze.

97

Najciej pracowali niewolnicy, dzisiaj takie prace wykonuj w bogatych krajach

•

obcokrajowcy i bezrobotni.
Praca ma twórczy charakter
Jan Pawe II mówi: nie mona pomija , e przez prac czowiek pomnaa stan

•

swojego posiadania. Jest on wany, ale gbokiego sensu nabiera dopiero wówczas, jeeli
dziki niemu sam posiadacz - osoba ludzka staje si bogatszy, jeeli czowiek moe stawa
si peniej czowiekiem we wszystkich wymiarach swego ycia.
Naley przywróci pracy jej twórczy charakter, trzeba bezwarunkowo uzna pierw-

•

szestwo osoby przed wytworami pracy i posiadaniem.
Doskonalenie czowieka w pracy dokonuje si w dwojaki sposób: jako dziaanie

•

osobiste i poprzez dziaanie zewntrzne wpywajce na rodowisko przyrodnicze i spoeczne.

Podmiotowy charakter pracy
Ten kto przedmiotowo traktuje prac widzi j w aspektach wytworów, ocenia prac

•

i osob, która j wykonuje wedug jej aspektów pienino - usugowych. Szuka pracy przynoszcej najwysze materialne korzyci, otwierajcej drog do kariery i prestiu spoecznego.
Ocenianie czowieka – pracownika wedug tego, co on wytwarza, jest wysuniciem przedmiotu przed osob, jest degradacj czowieka. Nadaje si czowiekowi godno w zalenoci od
miejsca i rodzaju pracy. Ludzie oceniaj siebie nie wedug tego kim w istocie s, lecz wedug
tego, gdzie pracuj, co produkuj, ile zarabiaj (pojawia si pozycja lepszy - gorszy).
Ksztatuj SI KRZYWDZCE NIERÓWNOCI SPO ECZNE, YCIE STAJE SI

•

MNIEJ LUDZKIE. Kto przedmiotowo traktuje prac stosunkowo atwo staje si przedmiotem
manipulacji; dajc mu lepiej patn, prestiow prac, mona go „kupi ”, nakoni do pracy
niegodziwej, biologicznie czy psychicznie szkodliwej.
wiat jest dla czowieka a nie czowiek dla wiata
•

Konieczne jest dokonanie procesu humanizacji wiata: nadrzdno czowieka

wobec wiata, nadrzdno rozwoju czowieka wobec rozwoju dóbr i usug; wiat jest dla
czowieka, a nie czowiek dla wiata.
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•

Praca ma dopomaga czowiekowi, aby stawa si lepszym, duchowo dojrzalszym,

odpowiedzialniejszym czowiekiem. Tu praca wchodzi w obszar moralnoci.
•

Praca wychodzi poza zakres wartoci utylitarnych, ekonomicznych, technicznych,

doczesnych, wchodzi w wiat duchowych i transcendentnych wartoci.

Praca a kapita
•

Wraz z rozwojem przemysu ujawni si trwajcy do dzisiaj konflikt pomidzy „wia-

tem kapitau” a „wiatem pracy” tzn. pomidzy wsk, ale bardzo wpywow grup wacicieli
posiadajcych kapita a szerok rzesz ludzi pozbawionych kapitau, uczestniczcych
•

w procesie produkcji wycznie przez prac.

•

Robotnicy oddawali swoje siy do dyspozycji grupy przedsibiorców, a ci kierujc

si zasad najwyszego zysku, usiowali ustanowi najnisze wynagrodzenie za prac wykonywan przez robotników.
•

W konflikcie tym ujawnia si rozdzielnie pracy i kapitau, gdzie pracodawcy nie

doceniaj czowieka jako podmiotu, kapita stawiaj przed osob ludzk, koncentruj si na
zyskach, prac traktuj jak towar, pomijaj duchowe aspekty pracy.
•

Za wspólny bd kolektywizmu i kapitalizmu JP II uwaa uznanie prymatu kapitau

nad prac, co prowadzio do konfliktów pracowniczych, a nawet przelewu krwi.
•

W obu systemach spoeczno – gospodarczych, zarówno socjalizmie jak

i kapitalizmie, dochodzi do degradacji godnoci czowieka pracujcego.
•

Papie odcina si od liberalnego kapitalizmu i materialistycznego kolektywizmu jako

doktryn niegodnych czowieka.
•

Efektem rozdziau pracy i kapitau jest uksztatowanie si niesprawiedliwego po-

rzdku spoecznego oray pogarszajca si sytuacja najuboszych warstw spoecznych.
•

Jan Pawe II wymienia dwie zasady, które w tworzeniu porzdku spoecznego po-

winny by przestrzegane. Zajduj one odzwierciedlenie w filozofii ekonomii spoecznej
tj: 1 zasada: pierwszestwa pracy przed kapitaem, 2 zasada: nie przeciwstawianie pracy
kapitaowi.
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•

W procesie produkcji wystpuje wzajemne przenikanie si pracy i kapitau. Ich

zwizek w kadym produkcie jest nierozerwalny. Trzeba uzna i podkrela pierwszestwo
czowieka i jego rozwoju przed kapitaem i wsko rozumianym zyskiem w procesie produkcji.
rodki produkcji (kapita) to tylko zespó narzdzi podporzdkowanych pracy czowieka.
•

Pierwszestwo czowieka w procesie produkcji, prymat czowieka wobec rzeczy

(rodków produkcji). JP II apeluje, aby ksztatowa taki ustrój, który przezwycia przeciwstawianie pracy kapitaowi.
Wspówasno rodków produkcji
Papie wymienia konkretne propozycje mówice o wspówasnoci rodków pro-

•

dukcji, o realnym udziale pracowników w zarzdach firmy i zyskach przedsibiorstwa.
•

Jednoczenie zwraca uwag, e naley dokona rewizji stanowiska „sztywnego

kapitalizmu” uznajcego tylko wasno prywatn za jedynie korzystn dla rozwoju gospodarczego.
•

O uspoecznieniu rodków produkcji mona mówi tylko wówczas, gdy kady na

podstawie swojej pracy bdzie móg si uwaa za wspógospodarza wielkiego warsztatu
pracy, przy którym pracuje wraz z innymi. Sposobów przezwycienia konfliktu pomidzy
prac a kapitaem naley poszukiwa w sferze rodków produkcji w PO CZENIU PRACY
Z W ASNOCI KAPITA U: „Drog do osignicia takiego celu mogaby by droga poczenia, o ile to moliwe, pracy z wasnoci kapitau i powoania do ycia w szerokim zakresie
organizmów porednich o celach gospodarczych, spoecznych, kulturalnych, które cieszyyby
si rzeczywist autonomi w stosunku do wadz publicznych; dyyby do sobie waciwych
celów poprzez lojaln wzajemn wspóprac, przy podporzdkowaniu wymogom wspólnego
dobra i zachowywayby form oraz istot ywej wspólnoty”. Przejawem dobrego uspoecznienia rodków produkcji jest poczucie pracujcego, e pracuje „na swoim”.
Solidarnociowy charakter pracy
•

Obserwuje si osabienie wizi midzyludzkiej w zwizku z wykonywaniem pracy.

Wzrasta wszystko dookoa dziki pracy czowieka, ale on sam pomnaajc dobrobyt materialny, czsto kierowany zasad konkurencji odgradza si od innego czowieka. Ma to miejsce
tam, gdzie organizacja pracy jest nastawiona tylko na maksymalizacj produkcji i zysku,
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pomija za to w jakim stopniu pracownik przez prac realizuje si jako czowiek, gdzie ukad
stosunków w pracy zdeterminowany jest przez bezwzgldn rywalizacj i wyobcowanie,
gdzie pracownik jest traktowany jedynie jako rodek, a nie jako cel.

Wiziotwórczy charakter pracy
•

Tam, gdzie praca wykonywana jest w sposób podmiotowy i twórczy, tam nastpuje

wizanie czowieka z czowiekiem, tam powstaj rónorodne grupy spoeczne, ksztatuje si
midzyludzka solidarno , buduje si wspólnota.
•

We wspólnocie tej w ostatecznoci musz si jako poczy ci, którzy pracuj, jak

ci, którzy posiadaj rodki produkcji.
•

Celem przedsibiorstwa nie moe by tylko wytwarzanie zysku, ani zysk nie moe

by jedynym regulatorem ycia przedsibiorstwa. Pracujcy w nim ludzie powinni tworzy
wspólnot i stanowi szczególn grup suc caemu spoeczestwu.
•

Wykroczenie stanowi fakt, e bardzo wielu ludzi nie ma wystarczajco duo, by y

w warunkach odpowiadajcych godnoci osoby ludzkiej. JP II nie proponuje redystrybucji
bogactwa od bogatych do ubogich, lecz wczenie ubogich do „krgu wymiany dóbr i usug”
wytwarzajcego bogactwa.
•

Zasada solidarnoci wymaga, by bogaci i biedni zrozumieli, i rozwój ekonomiczny

dokonywany jest dla wspólnego dobra i we wspólnym interesie. Odsunici na margines nie
tylko nie s wrogami, ale nawet wspópracownikami w budowaniu bardziej sprawiedliwego
porzdku wiata. Konieczne jest ksztatowanie kultury, która pomnaa wiar w ludzkie moliwoci czowieka ubogiego, w zdolno do polepszenia swojej sytuacji przez prac.
•

„Istotnie wielu, moe nawet znaczna wikszo ludzi, nie rozporzdza takimi na-

rzdziami, które pozwoliyby im rzeczywicie i w sposób godny przenikn do wntrza systemu przedsibiorstwa, w którym praca zajmuje centralne miejsce. Nie jest dla nich dostpne
zdobycie podstawowych wiadomoci, które pozwoliyby im wyrazi ich zdolno tworzenia
i rozwin swe moliwoci. Nie maj oni moliwoci wejcia w ukad wzajemnych powiza,
które by im pozwoliy cieszy si uznaniem i wykorzystywa posiadane przymioty. Krótko
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mówic s oni, jeli nie wyzyskiwania, to w znacznej mierze pozostawieni na marginesie
i rozwój gospodarczy dokonuje si ponad ich gowami.”.

Podsumowanie
•

Praca jest podstaw utrzymania i czynnikiem rozwoju jednostki i spoeczestwa.

Praca jest obowizkiem, powinnoci i wyzwaniem dla czowieka. Personalizm, czyli prymat
czowieka we wszystkim, co on dziaa, stanowi naczeln warto pracy. Twórczo – czowiek dziaajc co tworzy poza sob i co nowego powstaje w nim samym; dziaajc przekracza stany zastane , w czym wyraa si jego transcendencja.
•

Spoeczny charakter pracy. Praca jest podstaw utrzymania i czynnikiem rozwoju

jednostki i spoeczestwa.
•

Pluralizm - praca przybiera róne formy i ksztatuj si wci nowe zawody.

•

Sakralno – czowiek stworzony na obraz i podobiestwo Boga, cokolwiek wytwa-

rza znamionuje to boskimi pierwiastkami i poprzez wytwarzanie dóbr uczestniczy w dziele
stwórczym.
Materiay edukacyjne:
- Laborem Exercens, Encyklika Jana Pawa II.
- Centisimus Annus, Encyklika Jana Pawa II.

Temat 3:
x

Co to jest spoeczna odpowiedzialno biznesu. Biznes a instytucje ekonomii

spoecznej (warsztaty - analiza porównawcza)
Spoeczna odpowiedzialno biznesu (CSR z ang. Coorporate Social Responsibility)
okrela odpowiedzialno sektora prywatnego nie tylko za osi ganie zysku, ale równie za rozwój spoeczny.

Róne perspektywy spojrzenia na CSR:
- Globalna: wkad biznesu w zrównowaony rozwój, czyli minimalizowanie negatywnych
i maksymalizowanie pozytywnych skutków.

102

- Menederska: PROCES poznawania i wczania zmieniajcych si oczekiwa spoecznych
w strategi zarzdzania oraz monitorowania wpywu takiej strategii na konkurencyjno firmy.
- Spoeczna: dobrowolne uwzgldnianie problematyki spoecznej w dziaalnoci przedsibiorstwa i relacjach z interesariuszami.
5 kierunków rozwoju CSR:
Spoeczny, Systemowy, Rynkowy, Ekologiczny, Publiczny.

•

Modele funkcjonowania NGO-s:
Pomoc charytatywna – realizacja wanych celów spoecznych (darmowe wiadcze-

•

nie) z wykorzystaniem funduszy publicznych i prywatnych.
Aktywizm spoeczny – denie do zmiany postaw wród okrelonej grupy spoecz-

•
nej,

z

wykorzystaniem

skadek

czonkowskich,

okazjonalnych

grantów,

ale take mediów.
•

Przedsibiorczo

spoeczna

–

prowadzenie

dziaa

ekonomicznych

w poczeniu z dziaaniami spoecznymi; sprzeda produktów lub usug z wczeniem do
rynku (jako pracowników, partnerów, klientów) osób marginalizowanych.
Przedsibiorstwa spoeczne:
•

Orientacja na dobro spoeczne.

•

Prymat dziaania na rzecz ludzi (czy szerzej: interesariuszy) nad maksymalizacj

zysku.
•

Poszukiwanie ekonomicznie uzasadnionych i efektywnych finansowo dróg zaspo-

kajania rónorodnych potrzeb spoecznych.
Czego oczekujemy od odpowiedzialnego przedsibiorstwa komercyjnego?

103

Wspóistnienie podmiotów ekonomii spoecznej i przedsibiorstw komercyjnych
•

Kade nowoczesne przedsibiorstwo staje si w zasadzie przedsibiorstwem

spoecznym.
Konwergencja
•

Dychotomia pomidzy organizacj komercyjn tworzc warto ekonomiczn

a organizacj spoeczn tworzc warto spoeczn jest ju obecnie nieprawdziwa.
•

Oba typy organizacji tworz jednoczenie warto spoeczn i ekonomiczn.

•

Dlatego musz w swojej dziaalnoci szuka rozsdnej równowagi pomidzy tymi,

czasami przeciwstawnymi celami.

Wzajemne stereotypy
•

Przedsibiorstwa spoeczne widz w biznesie najczciej jedynie ródo finanso-

wania, a nie partnera, któremu przedstawia si konkretne korzyci i angauje w konkretne
przedsiwzicia.
•

Menederowie z biznesu postrzegaj przedsibiorstwa spoeczne jako nieefektyw-

ne i rozrzutne, czasem nieuczciwie konkurujce, z reguy nie nastawione na mierzenie efektów swojej dziaalnoci i profesjonalne zarzdzanie.
Wane pytania:
•

Czy gospodarka rynkowa moe by przyjazna ludziom, caemu spoeczestwu czy

tylko wybranej grupie?
•

Czy gospodarka rynkowa, nawet bardzo odpowiedzialna, rozwizuje problemy

spoeczne, czy je pogbia?
•

Czy przedsibiorstwa istniej dla zysku? Czy zysk jest celem, czy rodkiem do

realizacji celu?
•

Czy CSR moe by

ródem szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej, czy te

jest szlachetnym uczynkiem, dodatkowym kosztem, wymuszonym obowizkiem?

Temat 4:
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x

Europejskie dowiadczenia w przedsibiorczoci spoecznej na przykadzie

Finlandii, Anglii i Woch (spódzielnie socjalne typu A i B). Wykad.
Przykadowa prezentacja z zaj SLES:
Francja:
x

obki rodzicielskie: struktury opieki nad maymi dzie mi w czci kierowane i za-

rzdzane przez rodziców.

Anglia:
x

Spódzielnie opieki domowej zatrudniajce swoich czonków, gównie kobiety maj-

ce obowizki rodzinne.
x

PS wystpuj w formie warsztatów dla modziey bezrobotnej, stowarzysze

mieszkaniowych, spódzielni wiejskich.
x

Spódzielnie wiejskie prowadz sklepy wiejskie, usugi pocztowe, szkoy podstawo-

we i usugi zdrowotne.
x

Silny ruch spódzielczy: 89% misa oraz 98% nabiau na rynku dostarczanych jest

przez spódzielnie.

Niemcy:
x

Przedsibiorstwa spoeczne korzystajce z czasowej pomocy publicznej majce na

celu tworzenie miejsc pracy dla osób dugotrwale bezrobotnych i wspieranie rozwoju ekonomicznego.
Wochy: spódzielnie socjalne typu A i typu B (Ustawa o Spódzielniach Socjalnych z 1991
roku:
x

A: spódzielnie usugowe ukierunkowane na realizacj usug zdrowotnych, eduka-

cyjnych i socjalnych dla osób starszych, uzalenionych, niepenosprawnych, maoletnich,
imigrantów i bezdomnych np opieka nad osobami niepenosprawnymi w domach.
x

B: spódzielnie socjalne na rzecz reintegracji zawodowej grup wykluczonych spo-

ecznie.
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Belgia:


Przedsibiorstwa integracji zawodowej dla modziey (ok. 1000 miejsc nauki zawo-

du, ok. 2000 uczestników rocznie).


Przedsibiorstwa adaptacji zawodowej dla niepenosprawnych (ok. 20 000 osób

znajduje sta prac); samofinansowanie na poziomie 60 % ze sprzeday towarów i usug na
rynku. Pomoc publiczna cile przeznaczona na sfinansowanie nadzoru nad niepenosprawnymi pracownikami oraz rekompensaty za nisz produktywno .


Przedsibiorstwa integracyjne dziaajce w formie prawnej spóki dla dugotrwale

bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, czce cel spoeczny z orientacj rynkow (istnieje 25
takich przedsibiorstw, utrzymuj si ze sprzeday dóbr i usug). Pomoc publiczna przeznaczona na wyrównanie poziomu dochodów osób znajdujcych si w procesie integracji.


Przedsibiorstwa usug w miejscu zamieszkania, zwaszcza w zakresie budownic-

twa spoecznego, rewitalizacji terenów zaniedbanych, usug domowych i opieki nad dzieckiem.

sze

Przykadowo organizacje budownictwa spoecznego przybieraj form stowarzyzapewniaj

i

mentoring

spoeczny

lokatorom

sabszym

na

rynku

z jednoczesnym wzmocnieniem ich pozycji w stosunku do wacicieli domów; inwestuj w
renowacj opuszczonych nieruchomoci, wczajc w ten proces przyszych lokatorów
(w ramach tzw. kontraktów samo renowacyjnych).


Przedsibiorstwa opieki nad dzieckiem istniej w formie stowarzysze, oferuj

usugi opieki nad dzieckiem w nagych przypadkach (choroba, obowizek udziau rodzica
w szkoleniu, organizacja zaj pozalekcyjnych, organizacja opieki nad dzieckiem poza godzinami, w których czynne s inne instytucje tego typu).


Przedsibiorstwa

usug

domowych

w

miejscu

zamieszkania

istniej

w formie stowarzysze; adresuj swoje usugi dla osób starszych w formie asystowania
w zaatwianiu spraw, zakupów i drobnych napraw.
Anglia:


Przedsibiorstwa Spoeczne (PS) wystpuj w formie spódzielni i organizacji do-

browolnych.
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Brak prawa odrbnego dla spódzielni i PS, które najczciej wystpuj

w formie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci lub na mocy prawa towarzystw przemysowych i kredytowych.


PS wystpuj w formie „social firms” (firmy socjalne) i zatrudniaj osoby chore

psychicznie.


Prowadz tzw community businesses, gównie w formie organizacji non-profit opar-

tych na wasnoci wspólnotowej ukierunkowanej na mobilizowanie wiejskich spoecznoci
i umacnianie ich struktur w celu organizacji usug transportowych i handlowych (czonkowie
spoecznoci lokalnych maj udziay w community businesses i w ten sposób s ich wspówacicielami i kontroluj je).
Kraje Europy rodkowo – Wschodniej. Przyczyny powolnego rozwoju instytucji integracji i ekonomii spoecznej


Dominacja mitu „okresu przejciowego”, w którym koncentrowano si gównie na

tworzeniu mechanizmów rozwoju wolnego rynku i niedoceniano roli organizacji jako odmiennych czynników rozwoju.


Nieufno

wobec spódzielni, które jawi si jako organizacje zwizane

z byym reimem komunistycznym i nie ciesz si dobrym wizerunkiem spoecznym.


Zaleno od finansowania zewntrznego.



Przez wiele lat brak ram prawnych i ustawowych dla rozwoju alternatywnych form

dziaa przedsibiorczych.


Dominacja

koncepcji

dziaalnoci

gospodarczej

jako

ukierunkowanej

na poszukiwanie raczej osobistego zysku ni pozytywnych skutków dla wspólnoty.


Trudnoci w mobilizowaniu niezbdnych zasobów.

Kraje Europy rodkowo - Wschodniej. Charakterystyka moliwoci prawnych w zakresie Przedsibiorstw Spoecznych


Wszystkie kraje „dziesitki” s miejscem dziaania fundacji i stowarzysze; za

poowa z nich stworzya w ostatnich latach now form równoleg do stowarzysze i fundacji
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np. Estonia: spódzielnie budownictwa spoecznego, Czechy: spóki interesu publicznego,
Wgry: organizacje wyszego interesu publicznego.


Polska: spójny i komplementarny system prawny na rzecz rozwoju form alternatyw-

nych: Ustawa o Dziaalnoci Poytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
Ustawa o Zatrudnieniu Socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r., Ustawa o Promocji Zatrudnienia
i Instytucjach Rynku Pracy z dnia 2 kwietnia 2004 r. (zwaszcza w czci dotyczcej spódzielni socjalnych), Ustawa o Spódzielniach Socjalnych z 27 kwietnia 2006 r., Ustawa
o Finansowym Wsparciu Tworzenia Lokali Socjalnych, Mieszka Chronionych, Noclegowni
i Domów dla Bezdomnych z 2004 roku.
Tematy do dyskusji:
- Instytucje ekonomii spoecznej, a tradycyjna pomoc spoeczna.
- Instytucje ekonomii spoecznej, a sektor biznesu.
- Instytucje ekonomii spoecznej a spoeczna nauka kocioa.

Materiay edukacyjne:
- Przedsibiorstwo spoeczne – antologia kluczowych tekstów; wybór Jan Jakub Wygnaski.
- Prezentacja Roberta Roka - Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
- Encykliki Jana Pawa II: Laborem Exercens i Centisimus Annus.

Sesja 5 i 6 (12 godzin):
Nowe rozwi zania prawne jako szansa budowania instytucji ekonomii spoecznej.
Polskie rozwi zania w dziedzinie ekonomii spoecznej

Temat 1:
x

Polskie rozwi zania w dziedzinie ekonomii spoecznej. Analiza systemu

prawnego. Ogólne omówienie poniszych ustaw:
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a) ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
ze zm.),
b). ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.),
c). ustawa o spódzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651),
d). ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844).
Zajcia maj na celu pokazanie caociowego spojrzenia na powstay system prawny oraz
ukazanie dróg reintegracji spoecznej i zawodowej „od wykluczenia do integracji” w oparciu
o powstae moliwoci prawne.

Temat 2:
x

Wybrane przykady funkcjonowania Centrów Integracji Spoecznej, Klubów

Integracji Spoecznej, Spódzielni Socjalnych (prezentacje praktyków)
Przykadowa analiza z zaj SLES:

Centra Integracji Spoecznej (CIS) powstaj w Polsce od prawie 4ch lat w oparciu o ustaw
o

zatrudnieniu

socjalnym

z

2003

roku.

Ich

celem

jest

prowadzenie

zaj

w obszarze reintegracji spoecznej i zawodowej tak, aby osoby z grup wykluczonych lub
zagroonych

wykluczeniem,

w

tym

osoby

niepenosprawne,

doprowadzi

do zatrudnienia. Osoby niepenosprawne zostay wczone jako potencjalni uczestnicy CIS-u
w nowelizowanej wersji Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym z czerwca 2007 roku. Rozwizanie
to pozwala osobom niepenosprawnym korzysta z usug wiadczonych przez powstajce
Centra, szczególnie w zakresie reintegracji zawodowej oraz umoliwia im uczestniczenie
w yciu spoecznoci lokalnych. Zadania podejmowane w CIS-ach wymagaj ksztatowania
nowych kwalifikacji kadry oraz innych ni dotychczas metod pracy. Tym bardziej, e ocenie
poddana jest skuteczno dziaa CIS-u, szczególnie pod ktem liczby osób ponownie zatrudnionych. Przygotowanie kadry do nowych zada wymaga podjcia nowego programu
edukacji i ksztatowania nowej filozofii pracy socjalnej.
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Program ksztacenia kadr pomocy spoecznej powinien zawiera takie elementy jak: konieczno budowania partnerstwa i wspópracy pomidzy potrzebujcymi i pomagajcymi, tworzenie perspektyw realnej poprawy warunków ycia grup niepenosprawnych i wykluczonych,
wspieranie rónorodnych form samopomocy i pomocy wzajemnej, czenie rónych form
pracy socjalnej i psychoterapeutycznej z edukacj zawodow, przedsibiorczoci, aktywnoci sportow oraz przejrzysto , wiarygodno , otwarto wszystkich partnerów procesów
integracyjnych.
Wprowadzenie ustawy przyczynia si do uksztatowania nowych form pracy socjalnej i do
podjcia lokalnych inicjatyw we wspópracy z wieloma partnerami, w tym administracj samorzdow, urzdami pracy, orodkami pomocy spoecznej, sektorem biznesu. Szczególnie
wana jest wspópraca z firmami ju od momentu uruchomienia CIS-u, zwaywszy, e trzy
gówne elementy decydowa bd o powodzeniu absolwentów CIS na rynku:
1.

stopie integracji spoecznej uzyskany w grupach i warsztatach, szczególnie etycz-

ne przygotowanie i przyjcie norm spoecznych,
2.

stopie przygotowania zawodowego uzyskany w czasie warsztatów zawodowych,

stay w przedsibiorstwach i firmach oraz prowadzonej dziaalnoci wytwórczej i usugowej,
3.

przygotowanie

rodowiska

biznesu

do

„zatrudnienia

wspieranego”

i do obecnoci na rynku nowego podmiotu tj. spódzielni socjalnych,
4.

Moliwo kapitaowa spódzielni socjalnych i innych przedsibiorstw spoecznych

tworzonych w ramach dziaa organizacji pozarzdowych.

Praca ze rodowiskiem biznesu bdzie przydatna zarówno na etapie CIS-u i jak
i w dziaaniach prowadzcych do uruchomienia spódzielni socjalnych. Ze wzgldu na wysokie bezrobocie w Polsce oraz mniejsz konkurencyjno uczestników Centrów Integracji
Spoecznej istnieje zagroenie, e wielu z nich, bez podjcia szczególnej pracy z biznesem,
moe pozosta po zakoczeniu procesów readaptacji nadal w obszarze wykluczenia spoecznego. Inne zagroenie wie si z wykorzystywaniem beneficjentów jako taniej siy roboczej i zatrudnianiem ich tylko w okresie, kiedy przedsibiorcom przysuguje refundacja czci
kosztów zatrudnienia, bez zobowizania dalszego zatrudnienia.
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W przypadku osób niepenosprawnych uczestniczcych w CIS renta socjalna nadal jest wypacana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej lub odpowiednio zmniejszana bd zawieszana. Dochody tych osób nie mog przekracza 30% redniej pensji krajowej ustalonej przez GUS, tj. obecnie ok 800 z. Osoby pobierajce rent socjaln miayby moliwo wyboru wiadczenia, które zamierzaj pobiera , gdy osoby
uczestniczce w zajciach CIS otrzymuj wiadczenie integracyjne w wysokoci 100% zasiku dla bezrobotnych, tj. ok. 521 z brutto, a okres pobytu w CIS wliczany jest do zatrudnienia.
Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 15 czerwca 2007 r. wprowadzia równie
moliwo przyznania uczestnikowi programu motywacyjnej premii integracyjnej w wysokoci
uwzgldniajcej jego zaangaowanie oraz postpy. Wysoko premii nie moe jednak przekroczy 20% wiadczenia integracyjnego. Uczestnictwo w CIS nie jest oparte na stosunku
zatrudnienia, a wiadczenie integracyjne nie stanowi wynagrodzenia, cho mylca moe by
nazwa ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Uczestnik programu uczestniczy w zajciach przez rok, ale jeli proces reintegracji tego wymaga, mona przeduy okres pobytu do 1.5 roku. Kadego dnia osoba przychodzi na minimum sze godzin zaj , które prowadzone s na podstawie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (warsztaty zawodowe i edukacja ogólna). Mimo, e CIS funkcjonuje
w obszarze integracji spoecznej, mona w tym przypadku mówi o nieformalnym ksztaceniu
ustawicznym dorosych okrelanym z ang. jako life long learnig.
Uczestnicy CIS maj moliwo odbywania stay w zakadach pracy oraz przygotowywani s
do zakadania spódzielni socjalnych. Szczególnie istotne jest pooenie nacisku na funkcj
CIS-u jako inkubatora spódzielni socjalnych, co powinno by wyra nie uwidocznione w projekcie nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Obecnie tylko nieliczne CIS-y specjalizuj
si w przygotowywaniu uczestników do zakadania spódzielni socjalnych, co w konsekwencji
powoduje, e ustawa o spódzielniach realizowana w bardzo maej skali, nie moe speni
swojej historycznej roli „uwaszczenia” grup osób wykluczonych, zagroonych wykluczeniem
spoecznym czy niepenosprawnych. Osoby przygotowujce si do zaoenia spódzielni
socjalnej potrzebuj czasu, aby sobie zaufa . W CIS maj moliwo poznania si w trakcie
prowadzonych zaj i wspólnej pracy w warsztatach oraz rozpoznania swoich moliwoci.
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Potrzebne jest te odbudowanie poczucia wartoci, aby osoby odwayy si na podjcie
nowego etapu w yciu. Instruktorzy przyuczenia zawodowego, oprócz umiejtnoci zawodowych, pracujc poprzez osobisty kontakt i relacje wzajemnoci, poruszajc kwestie systemu
wartoci, priorytetów yciowych, postaw moralnych, mog mie autentyczny wpyw na przeksztacanie czsto pasywnych postaw uczestników CIS-u i motywowa ich do dalszego wysiku w kierunku aktywnoci i usamodzielniania si. Std w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
naley pooy wikszy nacisk na wspieranie uczestników CIS, którzy zdecydowali si zaoenie spódzielni socjalnej i oczekujc na decyzj sdu rejestrowego przygotowuj si nadal
w CIS do rozpoczcia dziaalnoci. Pociga to za sob konieczno wyduenia pobytu w CIS
o kolejne miesice do czasu rozpoczcia dziaalnoci spódzielni socjalnej.
W Polsce obecnie funkcjonuje ok. 50 CIS-ów, w których uczestniczy ok. 2500 osób. CIS-y nie
s jeszcze dostatecznie rozpoznane w rodowiskach lokalnych, ale równie wród organizacji
pozarzdowych, w tym zajmujcych si niepenosprawnoci, tym bardziej, e grupa ta zostaa doczona do beneficjentów CIS dopiero kilka miesicy temu. Std grupa osób niepenosprawnych stanowi niewielki procent wród uczestników CIS. Poza tym osoby niepenosprawne i ich rodziny zdecydowanie pewniej czuj si w formach takich jak Warsztaty Terapii
Zajciowej czy Zakady Aktywnoci Zawodowej, które funkcjonuj od wielu lat, a zasady ich
dziaania s dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepenosprawnych. Niemniej, jeli
by bra

pod uwag integracyjny charakter CIS-ów i jego funkcj przygotowujc

do zakadania spódzielni socjalnych, to uczestnictwo w CIS osób niepenosprawnych byoby
bardzo

wskazane.

Osoby

niepenosprawne

pracujc

z

bezrobotnymi

z jednej strony podlegayby procesom integracyjnym, a z drugiej mogyby przygotowywa si
do konkretnych dziaalnoci ekonomicznych prowadzonych nastpnie przez integracyjne
spódzielnie socjalne.
Trzeba te podkreli rol CIS we wprowadzaniu uczestników na otwarty rynek pracy poprzez tzw. zatrudnienie wspierane. Pracodawca, który zdecyduje si na zatrudnienie uczestnika CIS moe podpisa ze starost umow na mocy której, w zamian za zobowizanie si
do zatrudnienia danej osoby przez okres nie krótszy ni 18 miesicy, otrzymuje prawo do
refundacji czci wynagrodzenia wypaconego tej osobie podczas pierwszych 12 miesicy
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zatrudnienia. Ta forma zatrudnienia jednak do tej pory si nie sprawdzia. Problem polega na
tym,

e

pracodawcy

obawiaj

si

przyjmowa

tego

typu

zobowiza

w stosunku do osób, co do których nie do koca mona przewidzie czy ich stan zdrowia,
problemy z uzalenieniem, bd na tyle unormowane, eby pozwoli im wypenia zobowizania wobec pracodawcy. W zwizku z tym pracodawcy chronic interesy swoich firm coraz
czciej ubiegaj si o dofinansowanie nie na konkretnego uczestnika CIS, lecz na stanowisko stworzone z myl o takich osobach (moliwo tak wprowadza ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Takie rozwizanie pozwala pracodawcy na zatrudnienie uczestnika CIS, a gdy on przestanie si wywizywa

z obowizków

lub po prostu przestanie przychodzi do pracy, pracodawca moe zatrudni nowego pracownika, równie uczestnika CIS. W duszej perspektywie tego typu problemy wymagaj rozwiza. W tym celu naley wzmocni w ustawie o zatrudnieniu socjalnym system stay
u pracodawców realizowanych w ramach CIS. W okresie trwania stau pracodawcy mog
pozna lepiej kandydata na pracownika i podj decyzj o zatrudnieniu wspieranym.
W nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym naley okreli

czas trwania stay

u pracodawcy. Suszna wydaje si propozycja stay od 1 - 3 miesicy. Bdzie to umoliwiao
lepsze rozpoznanie moliwoci kandydata na pracownika i wtedy zatrudnienie wspierane nie
bdzie obcione tak duym ryzykiem pracodawcy.
Organizacje prowadzce CIS podkrelaj, e w obecnym systemie aktywizacji
i promocji zatrudnienia brakuje wikszego nacisku na przyszo uczestników. Wydaje si, e
ustawodawca przyj zaoenie, e osoba, która ukoczya CIS zaoy spódzielni socjaln
lub samodzielnie poradzi sobie na wolnym rynku pracy. Dowiadczenia osób prowadzcych
CIS wskazuj, e powrót na rynek pracy przez osoby dugotrwale bezrobotne lub wykluczone
to proces dugi i trudny, a zatem uczestnicy CIS potrzebuj wsparcia przez okres znacznie
wykraczajcy poza program CIS do czasu ich penego powrotu na rynek pracy.
Pewnym rozwizaniem tego problemu mogoby by wprowadzenie moliwoci, aby CIS pomaga tworzy spódzielnie socjalne dla wasnych absolwentów lub móg ich merytorycznie
i organizacyjnie wspiera z zakresie dziaalnoci spódzielni. Wsparcie dla spódzielni socjalnych zakadanych przez absolwentów jest naturaln kontynuacj procesu ich integracji spo-
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ecznej i zawodowej. Dziki zatrudnieniu w spódzielni socjalnej absolwent CIS zaczyna funkcjonowa w relacji pracodawca – pracownik. Rozwaania o wyjciu na otwarty rynek pracy
nie s tu najistotniejsze, gdy codzienna aktywno w spódzielni socjalnej jest ogromnym
osigniciem. Poszerzenie dziaalnoci CIS o nowe formy wsparcia dla absolwentów do
czasu ich wejcia w spódzielnie socjalne i powrotu na otwarty rynek pracy wydaje si bardzo
susznym kierunkiem. Dziki temu mógby powsta system gwarantujcy cigo towarzyszenia osobom bezrobotnym czy niepenosprawnym zarówno w okresie rocznego uczestnictwa w programie edukacyjnym CIS, jak i w okresie pó niejszym prowadzcym do ich penej
aktywizacji zawodowej.
Uczestnicy odbywaj wizyty studyjne w wybranych Klubach Integracji Spoecznej, Centrach
Integracji Spoecznej i spódzielniach socjalnych.

Sesja 7 i 8
Tworzenie i funkcjonowanie partnerstwa lokalnego:
Wykady, warsztaty, praca w grupach, analiza dokumentów/porozumie/umów partnerskich,
film.
Temat 1: Podstawy prawne tworzenia partnerstw lokalnych

Na zajciach analizowane byy róne formy partnerstw: partnerstwa publiczno – spoeczne,
lokalne grupy dziaania (LGD), partnerstwa publiczno – prywatne, partnerstwa na podstawie
porozumienia/umowy tzw. konsorcja, partnerstwa zarejestrowane itp.
Innym aspektem tworzenia partnerstw jest ich cel. Mog by tworzone tylko dla zrealizowania
okrelonego celu i nastpnie si rozwizuj np. w Anglii tworzone s takie partnerstwa, by
wybudowa czasami jedno lub kilka mieszka dla rodzin dysfunkcyjnych. S to tzw. partnerstwa zadaniowe. Inne partnerstwa powstaj dla mobilizacji aktywnoci wród lokalnych spoecznoci animujc tworzenie stowarzysze na terenach wiejskich. Wtedy mamy do czynienia
z partnerstwami jako narzdziem rozwoju lokalnego, które zawizuj si na czas nieokrelony. Wanym przykadem dziaania partnerstwa s fundusze lokalne wspierajce rozwój inicjatyw oddolnych. W trakcie zaj analizowane s przykady partnerstw na rzecz aktywnych
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form przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu (na podstawie dowiadcze Partnerstw na
Rzecz Rozwoju w ramach IW Equal itp.).

Przykad Osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu – partnerstwo pi tkowskie na rzecz
integracji spoecznej
W jednym z samorzdów pomocniczych Poznania - na Osiedlu Jana III Sobieskiego powstao
w ramach projektu Equal tzw. partnerstwo pitkowskie. Czonkami tego partnerstwa s m.in.
Centrum Integracji Spoecznej, Caritas, parafia NMP, orodek pomocy spoecznej, szkoa
podstawowa, Poznaska Spódzielnia Mieszkaniowa oraz dwie utworzone tu spódzielnie
socjalne. Poznaska Spódzielnia Mieszkaniowa zleca prac w zakresie pielgnacji terenów
zielonych Spódzielni Socjalnej „Tajemniczy Ogród” powoanej przez osoby dugotrwale bezrobotne i zagroone eksmisj z mieszka lokatorskich. Tu take powstaa Spódzielnia Socjalna ArtSmak, której szkoa podstawowa zleca przygotowywanie posików dla uczniów,
a orodek pomocy spoecznej - dla osób starszych i chorych.
Aktualni czonkowie i pracownicy obu spódzielni (powyej 36 miesicy bezrobocia) w pierwszym etapie przygotowa do zaoenia spódzielni socjalnej zostali wczeni w uczestnictwo
w grupach samoksztaceniowych, gdzie nastpowa naturalny proces integracji z innymi osobami, znajdujcymi si w podobnej sytuacji (wstpny proces edukacji). Nastpnie osoby te
uczestniczyy w zajciach Centrum Integracji Spoecznej, gdzie odbywaa si edukacja zawodowa w zakresie pielgnacji terenów zielonych, gastronomii oraz w zakresie powoywania
i prowadzenia spódzielni socjalnych. Po roku zaj zawodowych i edukacji ogólnej, przy
pomocy Centrum Ekonomii Spoecznej (CES), jako struktury wspierajcej tego typu inicjatywy, zostaa powoana spódzielnia socjalna „ArtSmak”, a nastpnie „Tajemniczy Ogród”.
W ramach CES spódzielnie te uczestniczyy w konkursie grantowym wspieranym
z „Equala”, dziki któremu spódzielcy zakupili sprzt i materiay. Jednoczenie, równolegle
z prac nad powoywaniem spódzielni socjalnych, toczy si proces budowania partnerstwa
lokalnego na rzecz rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej. Partnerzy na cotygodniowych
spotkaniach w ramach Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej poznawali wiedz z zakresu
ekonomii spoecznej oraz mechanizmy wykluczenia i integracji. W spotkaniach uczestniczyli
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te przedstawiciele powoanych spódzielni socjalnych. W wyniku spotka i prowadzonych
zaj edukacyjnych zbudowane zostao zaufanie i wizi pomidzy partnerami, którzy zaangaowali si w zlokalizowanie moliwych obszarów dla aktywnoci spódzielni socjalnych. Takimi obszarami w dzielnicy Pitkowo, szczególnie na Osiedlu Jana III Sobieskiego, okazay si:
opieka nad terenami zielonymi wokó blokowisk oraz uugi cateringowe dla szkó i osób starszych. W dwóch spódzielniach socjalnych zatrudnienie znalazo 10 osób dugotrwale bezrobotnych z tej dzielnicy, a w przypadku trzech spacone zostao zaduenie w stosunku do
Poznaskiej Spódzielni Mieszkaniowej.

Temat 2: Rola instytucji/organizacji liderskiej oraz rola poszczególnych partnerów
w procesie zawi zywania partnerstwa

Wybór organizacji/instytucji prowadzcej partnerstwo (organizacje pozarzdowe, samorzd
lokalny, orodek pomocy spoecznej, rada parafialna, urzd pracy, przedstawiciele firm
i przedsibiorstw komercyjnych, przedstawiciele spódzielni socjalnych i przedsibiorstw
spoecznych, spódzielni mieszkaniowych, instytucji edukacyjnych itp.) jest dokonywany na
podstawie wiarygodnoci partnera w rodowisku lokalnym oraz jego umiejtnoci i moliwoci
integracyjnych oraz zaangaowania w szerszy rozwój lokalny, a nie tylko cele swojej instytucji
czy organizacji.

Temat 3: Strategia funkcjonowania partnerstwa: zarz dzanie, organizacja spotka,
tematyka spotka, czstotliwo , komunikacja, edukacja czonków partnerstwa lokalnego, wspólne dziaania/projekty/integracja

Ksztatowanie si partnerstwa lokalnego jest procesem dugoterminowym. Konieczne s
cotygodniowe spotkania poczone z elementami edukacji z obszaru ekonomii spoecznej.
W trakcie spotka analizowane s cele, dla których zawizywane jest partnerstwo. Partnerzy
opracowuj strategi dziaania partnerstwa na podstawie diagnozy sytuacji lokalnej, co wie
si z mobilizowaniem zasobów ludzkich i finansowych dla realizacji celów partnerstwa.

116

Temat 4: Strategia rozwi zywania problemów spoecznych poprzez dziaania partnerstwa. Partnerstwa lokalne a instytucje ekonomii spoecznej. Centra Ekonomii Spoecznej jako instytucje pobudzaj ce w czenie grup najsabszych we wspólnotach lokalnych w kr g wymiany na lokalnym rynku usug i produktów (na przykadzie dowiadcze Partnerstw na Rzecz Rozwoju realizowanych w ramach IW „Equal”)

Centrum Ekonomii Spoecznej (CES) jest instytucj poredniczc pomidzy osobami z grup
wykluczonych a rynkiem pracy. Powstaway w trakcie trwania programu Inicjatywy Wpólnotowej Equal w Partnerstwie „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” jako instytucje wspierajce
tworzenie przedsibiorstw spoecznych, szczególnie spódzielni socjalnych. CES peni te
wan rol w budowaniu pratnerstwa lokalnego na rzecz integracji spoecznej, w którym
partnerzy lokalni podejmuj wspóprac z nowo powstaymi podmiotami ekonomii spoecznej
poprzez zlecanie im usug na rzecz wspólnoty lokalnej.

ródka – rewitalizowana dzielnica Poznania (analiza dokonywana jest na podstawie wybranego przykadu powstaego w Partnerstwie „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”)
Rewitalizacja jednej z najstarszych dzielnic Poznania – ródki - to pierwsze takie dowiadczenie w Poznaniu. Pierwszym etapem rewitalizacji dzielnicy bya budowa mostu Jordana,
który poczy po 60 latach Katedr i Ostrów Tumski ze ródk. Kolejnym etapem bdzie
odnawianie kamienic, rozwój rzemiosa, turystyki itp. Mieszkacy ywi nadziej, e oywienie gospodarcze i wzrost atrakcyjnoci ródki pomoe przezwyciy problemy ubóstwa,
bezrobocia i uzalenie w dzielnicy.
Bezrobocie na ródce, Zawadach i Zagórzu (trzech ssiadujcych ze sob dzielnicach) jest
stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi dzielnicami Poznania i wynosi ok. 9%. Z pomocy
spoecznej korzysta ok. 20% mieszkaców. Wielu mieszkaców ródki znalazo si w sytuacji
zagroenia eksmisj, gdy czynsze rewitalizowanych kamienic wzrosy o ok. 100%.
W tej sytuacji w ramach Partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” organizowane byy
spotkania partnerów lokalnych, tj. przewodniczacego Rady Osiedla, organizacji pozarzdo-
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wych , Centrum Integracji Spoecznej, Centrum Ekonomii Spoecznej, proboszcza parafii oraz
przedstawicieli Wydziau Rozwoju Miasta, w czasie których ksztatowaa si wiadomo
lokalnych liderów dotyczca koniecznoci rozwoju programów na rzecz rewitalizacji spoeczno - zawodowej, a nie tylko koncentracji na aspektach architektoniczno - przestrzennych
rewitalizacji. Utrzymanie równowagi pomidzy prawami rynku a procesami integracji spoecznej w rewitalizowanej dzielnicy byo powanym wyzwaniem dla liderów lokalnych. Niemniej,
dziki realizacji projektu Equal powstay modele rewitalizacji spoeczno-zawodowej.
Osoby bezrobotne ze ródki uczestniczyy w programie szkoleniowym w Centrum Integracji
Spoecznej na pobliskich Zawadach dotyczcym handu, naprawy i produkcji rowerów oraz
gastronomii. Nastpnie otrzymay pomoc doradcz z Centrum Ekonomii Spoecznej w zakresie rejestracji spódzielni socjalnych. Na ródce i ssiadujcych z ni Zawadach powstay
cztery spódzielnie socjalne. „Sylka” prowadzi dziaalno usugow remontow, spódzielnia
socjalna Witaj.Pl w dawnym lokalu po piekarni uruchamia ma gastronomi i kafejk internetow, a inna jeszcze Spódzielnia CooP, której siedziba znajduje si na Zawadach, prowadzi
produkcj i napraw rowerów. Gastronomiczna Spódzielnia Socjalna ArtSmak (majca swój
oddzia w dzielnicy Pitkowo) otrzymuje zlecenia przygotowywania posików dla uczestników
Centrum Integracji Spoecznej prowadzonego przez organizacj pozarzdow. Jeszcze inn
moliwo zaangaowania w sprawy ekonomii spoecznej lokalnej ludnoci dao przedsibiorstwo spoeczne, które powstao przy Stowarzyszeniu Wydawniczym. Przedsibiorstwo
Spoeczne wiadczy usugi reklamowe oraz redaguje Gazet Uliczn (GU). Sprzedaj j
osoby bezrobotne, równie ze ródki, które, zgodnie z tradycj wiatowej Sieci Gazet Ulicznych, zarabiaj 50% z ceny GU (w Polsce to jest 2 z od sztuki). Jednoczenie GU promuje
lokalne inicjatywy na rzecz ekonomii spoecznej.
Funkcjonujce sieci inicjatyw ekonomii spoecznej wspierane przez Partnerstwo na Rzecz
Integracji ródki to istotne elementy „rewitalizacji” spoeczno - zawodowej osób bezrobotnych
w tej dzielnicy.
Dyskusja: Dlaczego warto tworzy partnerstwa? (dyskusja)
x
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Partnerstwa publiczno - spoeczne

Wspópraca obywateli w ramach partnerstwa publiczno - spoecznego wzmacnia poczucie
wizi obywatelskiej, bezinteresownoci i ksztatowania si spoeczestwa obywatelskiego. W
obliczu, gdy samorzdy wraz z ca administracja publiczn borykaj si z problemem
zmniejszajcego si zaufania opinii publicznej, podjcie wspópracy w ramach partnerstwa
moe poprawi oraz zwikszy poziom zaufania. Nadrzdnym zadaniem jest by blisko obywateli tak, aby wiadczenie usug stawao si de facto sub mieszkacom. W czasach,
kiedy zasoby finansowe zmniejszaj si, atwo znale

wytumaczenia dla niskiego poziomu

usug. Jednak w takiej wanie sytuacji odpowiedzi powinna by wzmoona waga przykadana do przyjtych celów i wyznawanych wartoci. Idea usug lokalnych pojmowana jako
suba wobec spoecznoci jest tutaj kluczowa. Z tego te punktu widzenia tworzenie partnerstwa publiczno - spoecznego znajduje swoje uzasadnienie. Sprawia, e obywatel dobrowolnie i bezinteresownie angauje si w dziaalno lokaln oraz, co wane, identyfikuje si
z ni. Take pod wzgldem kontroli partnerstwo jest bardziej przejrzyst form dziaalnoci.
Partnerstwo publiczno - spoeczne jest olbrzymim odcieniem samorzdu oraz wyzwaniem
dla obecnie dominujcych hierarchicznych sposobów zarzdzania.
x

Partnerstwo publiczno - prywatne

Istnieje wiele definicji opisujcych co naley rozumie pod pojciem Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego (PPP). Komisja Europejska w „Guidelines for successful Public Private Partnerships” (“Wytyczne KE”) opisujc moliwe struktury PPP podaje nastpujc definicj: „Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) jest form wspópracy pomidzy sektorem publicznym
i prywatnym w celu realizacji projektu lub wiadczenia usug tradycyjnie dostarczanych przez
sektor publiczny. Uznaje si, i w PPP obie strony osigaj pewne korzyci, odpowiednie do
stopnia realizowanych przez nie okrelonych zada. Przez umoliwienie kademu z sektorów
robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne usugi oraz infrastruktura s realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Gównym celem PPP jest zatem ksztatowanie
takich stosunków midzy stronami, aby ryzyko ponosia ta strona, która najlepiej potrafi je
kontrolowa ”.
Gównym celem, przywiecajcym przedsiwziciom typu PPP, jest optymalizacja wykonania
zadania publicznego. Po pierwsze - przy tego typu przedsiwziciach podmiot publiczny
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skupia swoj uwag na "produkcie kocowym" projektu, a nie jest zobowizany dba i skupia si na wkadzie (nakadzie) i kolejnych etapach przedsiwzicia. Po drugie - przyjmujc
sposób zintegrowanego podejcia, wykorzystujc przy tym cenn wiedz partnera prywatnego powodujemy, i projekt stanowi cao zoon ze cile powizanych ze sob acuchem
przyczynowo - skutkowym elementów, a nie szereg oddzielnych, kolejno realizowanych etapów. Ponadto charakterystyka PPP wymusza optymalizacj podziau ryzyka pomidzy partnerów, przy czym naley pamita , e kluczem do udanego PPP jest wanie taki podzia
ryzyk zwizanych z projektem, który zapewnia, i danym ryzykiem zarzdza strona, która
potrafi to robi lepiej.
W trakcie prac nad stworzeniem odpowiednich ram formalno – prawnych dla rozwoju PPP
w Polsce, w szczególnoci w trakcie dyskusji nad przygotowaniem regulacji prawnych (ustawy o PPP), powstaa potrzeba zdefiniowania pojcia Partnerstwa Publiczno – Prywatnego:
partnerstwo publiczno - prywatne to partnerstwo "midzy sektorem publicznym oraz prywatnym w celu realizacji projektu lub wiadczenia usug tradycyjnie wiadczonych przez sektor
publiczny. Uznaje si, e obie strony osigaj korzyci odpowiednie do stopnia realizowania
przez nie zada. Przez umoliwienie kademu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej,
usugi publiczne oraz infrastruktura s realizowane i dostarczane w najbardziej efektywny
ekonomicznie sposób. Gównym celem PPP jest zatem ksztatowanie takich stosunków midzy stronami, aby ryzyko ponosia ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolowa ".
Partnerstwo publiczno - prywatne jest form dugoterminowej wspópracy sektora prywatnego
i publicznego przy przedsiwziciach majcych na celu realizacje zada publicznych. Celem
wspópracy jest osignicie obopólnych korzyci zarówno w wymiarze celów spoecznych, jak
i komercyjnych danego przedsiwzicia.
Szerokie stosowanie PPP moe przyczyni si do znacznych oszczdnoci w wyniku obniki
kosztów inwestycyjnych i kosztów wiadczenia usug uytecznoci publicznej. Oszczdnoci
te powstaj mimo na ogó wyszego kosztu pozyskania kapitau przez partnera prywatnego
w porównaniu z sytuacj, gdy poyczkobiorc jest sektor publiczny. Wedug dowiadcze
brytyjskich korzyci z tytuu PPP wynosz przecitnie kilkanacie procent. W Wielkiej Brytanii
zamknito dotychczas okoo 660 projektów, których cakowita warto wynosi £60 bln.
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W latach 1998 - 2004 projekty typu PPP stanowiy tam 11% wszystkich inwestycji sektora
publicznego.
PPP nie ma jednolitej definicji. Pojcie to moe by rozumiane bardzo szeroko, jako kadego
rodzaju wspópraca sektora prywatnego i publicznego, która ma na celu realizacj szeroko
pojtego dobra publicznego lub te jako wspópraca partnerska przy realizacji stosunkowo
duych projektów, które maj na celu wykonywanie zada uytecznoci publicznej i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uytkowników. Ta wspópraca ujmowana jest w róne formy
strukturalne i prawne oraz przybiera róne konfiguracje. W zalenoci od podejcia PPP
moe obejmowa umowy polegajce na stosowaniu czystej inynierii finansowej oferowanej
i zapewnianej przez partnera prywatnego, poprzez umowy oparte na podziale zysku, kontraktowanie wykonywania zada publicznych, tworzenie podmiotów o "specjalnym przeznaczeniu" (SPV) czy te konstruowanie i zarzdzanie caymi programami inwestycyjnymi, a po
prywatyzacj.
Rekomendacje:
Procesy wczenia spoecznego poprzez tworzenie instytucji ekonomii spoecznej wymagaj
budowania przyjaznego rodowiska. Partnerstwa lokalne zawizywane jako zwizek stowarzysze w trakcie realizacji projektu Equal napotykay na formalne przeszkody dotyczce
wczenia do takiego zwizku jako penoprawnych partnerów - samorzdu lokalnego, przedsibiorców, spódzielni mieszkaniowych i spódzielni socjalnych. Projekt nowelizacji ustawy
o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie zakada moliwo formalnego zawizania
partnerstwa publiczno – spoecznego, tj, przedstawicieli gminy i organizacji pozarzdowych,
natomiast nie bierze pod uwag przedsibiorców i instytucji ekonomii spoecznej.
Z dowiadcze Partnerstw wynika, e zaburza to proces równego traktowania partnerów w
rodowisku lokalnym i uniemoliwia zawizanie penego partnerstwa na rzecz integracji spoecznej. W zwizku z tym rekomenduje si konieczno wprowadzenia zmian do ustawy o
dziaalnoci poytku publicznego w zakresie tworzenia partnerstw publiczno – spoeczno prywatnych, które pozwol wczy wszystkich partnerów lokalnych, w tym przedsibiorców i
spódzielnie socjalne, w dziaania na rzecz rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej w rodowisku lokalnym. Konieczne jest okrelenie roli partnerstw publiczno – spoeczno - prywatnych w
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rozwoju instytucji ekonomii spoecznej oraz uwzgldnienie programów i metod ksztacenia
testowanych w ramach Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej jako narzdzia uatwiajcego
integracj w rodowisku lokalnym.

Temat 4:
x

Fundusze lokalne, porczenia, gwarancje partnerstwa lokalnego na rzecz

powstawania instytucji ekonomii spoecznej
x

Przykady partnerstw lokalnych funkcjonuj cych na terenach wiejskich i miej-

skich (prezentacje praktyków)
x

Warsztaty w grupach dotycz ce analizy lokalnej sytuacji, potencjalnych part-

nerów, problemów lokalnych, moliwoci wspódziaania, budowania lokalnej strategii
rozwi zywania problemów spoecznych (bezrobocie, niepenosprawno , bezdomno , uzalenienia itp.)
x

Przykad Grameen Banku z Bangladeszu (system mikropoyczek) zaoonego

przez prof. Mahometa Yunusa (laureata pokojowej Nagrody Nobla)

SESJA 9:
Rola animatora/przedsibiorcy spoecznego w spoecznoci lokalnej:
Wykady, analiza yciorysów przedsibiorców spoecznych, film, dyskusja
Temat 1:
•

Animator czy lider, cechy osobowoci, metodyka pracy, cele dora ne

i rozwojowe (analiza porównawcza); Lider a animator w spoecznoci lokalnej; (Animator nie pracuje z jedn grup, tylko inspiruje zawizanie grup. Nastpnie usamodzielnia je i
koncentruje si na relacjach midzygrupowych. Zajmuje si równie nawizaniem wspópracy
z instytucjami ju istniejcymi w spoecznoci; takimi, które maj zasoby i posiadaj realne
siedziby).
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•

Funkcje animatora: zaangaowanie – engaging, uatwianie – enabling, eduko-

wanie – educating, zachcanie – encouraging, wzmacnianie – empowering, wyrównanie
szans – equalishing, ocenianie – evaluating.
•

Wpywanie na zmian wzorów kulturowych – od postawy biernej po aktywn,

w kierunku postawy obywatelskiej ukierunkowanej na wspóprac.
•

Style zarzdzania, ewaluacja, monitoring.

Temat 2:
x

Budowanie kapitau spoecznego w spoecznoci lokalnej (sie powiza ce-

chujca si wspóprac i wzajemnym zaufaniem uczestników; rodki jakie jednostka moe
zdoby poprzez kontakty z innymi lud mi, zaangaowanie jednostki w nieformalne i formalne
przedsiwzicia obywatelskie; kapita spoeczny wpywa na wyniki ekonomiczne spoecznoci, zaufanie jako czynnik kluczowy zmian), pozytywny i negatywny kapita spoeczny. Podstawy filozoficzne ksztatowania kapitau spoecznego (komunitaryzm i
personalizm). Wska niki wiadcz ce o zbudowaniu kapitau spoecznego. Kapita spoeczy a partnerstwo lokalne.

Temat 3:
x

Wprowadzanie

zmian

spoecznych.

Trwao

zmian

spoecznych

w wyniku dziaa animatora. Monitorowanie i ewaluacja dokonanych zmian spoecznych.
x

Dziaanie dugofalowe (emergencja = powstawanie nowej, nieodwracalnej jako-

ci), opór przeciw zmianom jako jeden z podstawowych mechanizmów regulacyjnych
ukadów dynamicznych (czerpanie satysfakcji z utrzymania status quo, lk przed nieznanym, egocentryzm, brak wiary w siebie, brak umiejtnoci przewidywania „nagród odroczonych”, konformizm grupowy, obrona przecitnoci grupowej przed jednostk wybijajc si,
szowinizm grupowy, poczucie wyjtkowoci, akceptacja zmiany oznacza przyznanie si do
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tego, e przesze postpowanie byo niewaciwe – utrata twarzy, efekt falowania – konieczno zmiany planów).
Temat 4:
x

Midzynarodowe organizacje wspieraj ce animatorów (przedsibiorców spo-

ecznych) np. Stowarzyszenie Innowatorów Spoecznych dla dobra Ogóu „Ashoka”,
Fundacja Klausa Schwaba dla Wybitnych Przedsibiorców Spoecznych. Przykady
sylwetek przedsibiorców spoecznych w Polsce i na wiecie (na podstawie analizy
yciorysów). Dyskusja.

Materiay edukacyjne:
- Trzeci Sektor – Ekonomia Spoeczna (Biuletyn Instytutu Spraw Publicznych).
- How to change the world (Jak zmieni wiat, red. David Rubinschtein)- historie
przedsibiorców spoecznych.

SESJA 10

Demokracja przedstawicielska a uczestnicz ca. Zakadanie stowarzysze i fundacji
jako form aktywnoci obywatelskiej, Dziaalno poytku publicznego.

Wprowadzenie:

1.

Na caym wiecie, równie w Polsce, obserwuje si tendencje okrelane jako kryzys

demokracji. Coraz mniej obywateli uczestniczy w wyborach i angauje si w sprawy „dobra
wspólnego”, spada zaufanie do instytucji publicznych. Mówi si coraz czciej, e demokracja przedstawicielska jest ju niewystarczajca. Trzeba j wzbogaci o mechanizmy demokracji uczestniczcej, czyli udziau obywateli w procesie podejmowania decyzji przez organa
wadzy. Obywatel, który idzie do wyborów raz na cztery lata z reguy traci kontakt z wybranym
kandydatem. Jego wpyw na sprawowanie wadzy jest mocno ograniczony. Odgórne uprawianie polityki powoduje alienacj pastwa w stosunku do spoeczestwa i w efekcie utrudnia
efektywne rzdzenie. Obywatele przestaj angaowa si w sprawy publiczne i oczekuj, e
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administracja zajmie si rozwizywaniem problemów spoecznych. W dziedzinie usug publicznych odchodzi si od traktowania obywatela jako „klienta” dla którego usugi publiczne
powinny by wiadczone w taki sposób jak w sektorze komercyjnym. Celem jest wzmocnienie
pozycji obywatela wobec instytucji. W tym celu potrzebne jest ksztatowanie aktywnej postawy obywatela wspóuczestniczcego i wspódecydujcego o sprawach dotyczcych jego
wspólnoty lokalnej lub spraw dla niego wanych w kraju.

2.

Trzeba podkreli , e w 1997 roku, kiedy wchodzia w ycie Konstytucja RP, zapis

o pomocniczej roli pastwa dotyczy przesunicia zada publicznych od pastwa do samorzdów poziomu regionalnego i lokalnego. Niestety, w projektowanym porzdku sfery spoecznej nie znalazo si miejsce dla organizacji pozarzdowych. Zasada pomocniczoci nie
jest cigle w Polsce dostatecznie rozumiana. Mówi si, e w spoeczestwach, które tworzyy
si oddolnie, jest w duo wikszym stopniu wypeniana. W Stanach Zjednoczonych osadnicy,
którzy budowali Ameryk „od dou”, powoywali instytucje tylko do spraw, których nie byli w
stanie sami zaatwi czy rozwiza . Pastwa europejskie tworzyy si „odgórnie”, na zasadzie
decentralizacji pastw rzdzonych przez królów i ksit. Tu zasada subsydiarnoci przebija
si z trudem, gdy spoeczestwa przywyky do tego, e to pastwo wiadczy usugi i rozwizuje problemy. W Polsce zasada pomocniczoci pastwa najczciej rozumiana jest jako
zasada pomocniczoci pastwu Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie rozpoczyna pewien proces porz dkowania III sektora.

Warsztaty praktyczne:
Temat 1:

•

Animowanie dziaa lokalnych:

Powoywanie stowarzysze na rzecz aktywnoci spoecznoci lokalnej (tworzenie stowarzysze i fundacji daje moliwo wyraania obywatelskiego zaangaowania i troski o
sprawy publiczne); warsztaty pozwalaj ce nauczy si zaoy stowarzyszenie: opracowanie statutu, zebranie zaocielskie czonków, uchway, dokumenacja i rejestracja
w KRS).

125

Temat 2:
x

Organizacje poytku publicznego (dziaalno

nieodpatna, odpatna

i gospodarcza); obowi zki i prawa, 1% na organiacj poytku publicznego; Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego; wspópraca z sektorem publicznym.
x

Kluczowym pojciem wprowadzonym przez Ustaw jest dziaalno poytku pu-

blicznego, czyli dziaalno spoecznie uyteczna, która prowadzona jest w sferach zada
publicznych. Ustawa wprowadzia moliwo uzyskania przez organizacj pozarzdow
statusu organizacji poytku publicznego, czcego si ze specyficznymi prawami (nie
ograniczajcymi si wycznie do prawa 1% podatku dochodowego osób fizycznych) i obowizkami. Przesank jest tu spenienie do ostrych kryteriów zapewniajcych m. in. przejrzysto funkcjonowania uprzywilejowanego podmiotu. Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie normuje take sposób angaowania wolontariuszy, którzy
ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuj wiadczenia na rzecz innych.
x

Ustawa wprowadza ponadto zasady i formy wspópracy midzy administracj pu-

bliczn a organizacjami pozarzdowymi. Formami wspópracy s: wzajemne informowanie
si o planowanych kierunkach dziaalnoci; tworzenie wspólnych zespoów o charakterze
doradczym i inicjatywnym; konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczcych
dziaalnoci statutowej organizacji obywatelskich; zlecanie realizacji zada publicznych organizacjom pozarzdowym. Jeeli chodzi o kwesti tworzenia wspólnych zespoów o charakterze doradczym i inicjatywnym naley stwierdzi , i jedna na dziesi gmin takie zespoy posiada. Wystpuj zespoy stae, powoane np. dla opiniowania polityki czy sposobu funkcjonowania gminy w stosunku do organizacji pozarzdowych, jak i powoywane ad hoc,
do rozwaenia konkretnego zagadnienia. Bardzo istotne jest, by sektor pozarzdowy wyoni
odpowiedni sw reprezentacj, take do kontaktów z administracj publiczn. Obserwujemy
w niektórych regionach suc temu integracj sektora.
x

Kolejnym wanym zapisem Ustawy jest obowizek uchwalania przez organ samo-

rzdu terytorialnego rocznego programu wspópracy z organizacjami pozarzdowymi.
Wedug danych Ministerstwa Polityki Spoecznej ponad poowa samorzdów lokalnych
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uchwalia w 2006 r. programy wspópracy. Nie bez znaczenia jest sposób przygotowania tego
dokumentu, warunkuje on bowiem jego efektywno . W praktyce programy nie zawsze
uchwalane s we wspópracy z organizacjami pozarzdowymi. Wiele z tych dokumentów,
zwaszcza opracowywanych na zamówienie przez zewntrznego zleceniobiorc, odkadanych jest „na pók” i nie wymusza adnych zmian systemowych. Czsto traktowane s jako
nastpny dokument, do którego przygotowania obliguj obowizujce przepisy, powstajcy
podobnie jak strategia polityki spoecznej, program przeciwdziaania narkomanii czy program
przeciwdziaania alkoholizmowi. W wielu samorzdach program wspópracy wypracowywany
jest jednak wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarzdowych, a co najmniej jest z nimi
konsultowany. Na uwag zasuguje fakt, i w niektórych samorzdach program wspópracy
powizany jest z budetem jednostki samorzdu terytorialnego, stanowi dokument okoo
budetowy, który w pewien sposób ksztatuje budet danej jednostki.
x

Kolejnym istotnym elementem Ustawy s regulacje dotycz ce otwartego kursu

ofert. Przyjte rozwizania otwieraj proces ksztatowania si mechanizmów przejrzystoci,
stwarzajc dostp do rodków publicznych nie tylko grupom „zaufanych” organizacji; zadania
publiczne maj by zlecane przy zastosowaniu wystandaryzowanych procedur. Ustawa
przewiduje dwie formy zlecania realizacji zada publicznych: powierzenie z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie penych kosztów realizacji zadania oraz wspieranie z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. De facto w takich przypadkach to organizacje
wspieraj dziaanie administracji publicznej, a nie odwrotnie.
x

Istnieje kilka przyczyn, dla których pene powodzenie Ustawy o Dziaalnoci Poyt-

ku Publicznego i Wolontariacie nie nastpio. Nie tylko sektor publiczny ponosi win za ten
stan rzeczy. Sektor pozarzdowy nie posiada umiejtnoci wspópracy, nawet z innymi organizacjami. Bardzo rzadkie s przykady dobrej codziennej wspópracy organizacji pozarzdowych, jeli chodzi o budowanie reprezentacji. Wystpuje te w organizacjach poczucie bardzo duego uzalenienia od sektora publicznego i oczekiwanie, e kto co za nas zrobi oraz
sabe przygotowanie merytoryczne. Ilo pienidzy wydanych na szkolenia dla pracowników
samorzdowych jest nieporównywalnie wiksza ni ilo rodków przeznaczonych na ten cel
przez organizacje pozarzdowe.
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x

Prowadzenie wietlic wiejskich, klubów integracji spoecznej (organizacja

prac spoecznie uytecznych i robót publicznych), organizacja warsztatów terapii zajciowej (WTZ), zakadów doskonalenia zawodowego (ZAZ), itp.
x

Wyst pienia publiczne (zasady przygotowania prezentacji publicznej), kontak-

ty z mediami, wywiady.
x

Lokalne gazety i biuletyny, artykuy o podejmowanych inicjatywach; analiza

przykadu

Gazety

Ulicznej

acz cej

wiedz

o

ekonomii

spoecznej

z aktywizacj zawodow osób bezdomnych/bezrobotnych, które s sprzedawcami
Gazety zarabiaj c 50% z ceny Gazety.
Materiay edukacyjne:
- „Partycypacja obywatelska” - Kuba Wygnaski i Dagmir Dugosz.
- Ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach.
- Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie.
- Gazety Uliczne z 2005/2006/2007/2008 r.,

Sesja 11

Ksztatowanie si Unii Europejskiej i migracje

Temat 1:
x

Zawi zywanie si Unii Europejskiej, (etapy), pastwa narodowe a UE, koordy-

nacja dziaa, Parlament Europejski, Trybuna Konstytucyjny, zrz dzanie sieciowe,
organizacje obywatelskie

Temat 2:

•

Migracje (przykad prezentacji na zajciach SLES)

•

Swobodny przepyw pracowników to jedna z fundamentalnych „wolnoci” Unii Eu-

ropejskiej;
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•

Przystpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyo przed Polakami niektóre rynki

pracy pastw UE;
•

Do 2011 roku pastwa UE w sposób dowolny podejmuj decyzje odnonie dostp-

noci do wasnych rynków i do zabezpiecze;
Szacuje si, e na emigracji yje ju ok. 20 mln Polaków. To ponad poowa tego, ilu
yje w Polsce (38 mln).
Trzy gówne fale migracji:
•

Pierwsza - ekonomiczna trwaa od koca XIX w do okresu midzywojennego.

Chopi wyjedali gównie do USA i Kanady, Brazylii, a robotnicy do Belgii, Francji i Niemiec.
(wyjechao 3,5 mln).
•

Migracja zwizana z II Wojn wiatow (polityczna) – wiele osób nie wrócio do

Polski lub z niej ucieko obawiajc si represji ze strony komunistycznego rzdu. Po 1968
roku – czystki antysemickie (cznie ok. 20 000 osób wyjechao).
•

Druga fala polityczno – ekonomiczna okresu stanu wojennego (solidarnociowa).

Wyjedali ludzie w wieku 30 – 40 lat , z reguy dobrze wyksztaceni (wyjechao ok. 1,4 mln
Polaków).
•

Trzecia fala – rozpocza si od lat 90-tych, a po wstpieniu Polski do UE si nasili-

a; ma charakter ekonomiczny. Wyjedaj gównie ludzie modzi w wieku 18 - 34 roku ycia.
Szacuje si, e dotychczas wyjechao 1, 5 – 2 mln osób.
Rónice pomidzy obecn migracj a poprzednimi:
•

Obecnie wyjazd jest duo atwiejszy ni dawniej, mniej ogranicze (nie wie si

z problemami administracyjnymi, paszportami).
•

Wyjazd nie jest decyzj nieodwracaln, ostateczn.

•

Ze wzgldu na tanie linie lotnicze oraz IT mona regularnie utrzymywa kontakt

z rodzin.
•

Lepsza znajomo jzyków obcych Polaków (10 lat temu - 9 % Polaków znao

chocia jeden jzyk obcy, obecnie - 18 %).
•

2/3 studentów zna dobrze j. angielski.
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Charakterystyka obecnej migracji
•

Wyjedaj gównie ludzie modzi, z dyplomem ukoczenia studiów (edukacja,

dowiadczenia, gromadzenie kapitau materialnego i kulturowego, transfer rodków do Polski).
•

Co roku opuszcza Polsk 20% absolwentów architektury oraz medycyny, ok. 5%

absolwentów wyszych uczelni.
•

Tylko kilka procent wyjedajcych pracuje zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

•

Wikszo osób z wyszym wyksztaceniem pracuje poniej swojego wyksztacenia

i kwalifikacji.
•

Na wyjazdy zagraniczne czciej decyduj si mczy ni (60 %).

•

Migracja Polaków wykazuje tendencj do wyjazdów czasowych lub sezonowych, co

jest zgodnie z trendami migracyjnymi w Europie i na wiecie.
•

W ostatnim roku odnotowuje si tendencje powrotowe z powodów finansowych i

rodzinnych: obnienie kursu funta (z blisko 7.00 z w 2004 do 4,4 w 2008), poprawa sytuacji
gospodarczej w Polsce itp.

Przyczyny migracji na podstawie 100 osobowej populacji, która zdecydowaa si na
powrót do Polski po nieudanej migracji w UK, Irlandii i Danii (01. 06.07 – 30. 04.08):
•

Za sytuacja ekonomiczna; w Polsce - najnisze wynagrodzenie - 950 z, w Irlandii -

1550 Euro (tj. 5-krotnie wysze).
•

Zniechcenie osób modych sytuacj gospodarcz i polityczn w Polsce.

•

Ucieczka od bezrobocia.

•

Trudnoci w uruchomieniu dziaalnoci gospodarczej, brak kapitau, wysokie podat-

ki i koszty pracy.
•

Zaduenia: bankowe, mieszkaniowe, alimentacyjne itp.

•

Ch zdobycia nowych dowiadcze, rozszerzenia wasnych kompetencji, w tym

jzykowych.
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•

Za sytuacja rodzinna (rozwody, zaduenia itp.).

Szacuje si, e okoo 10 - 15 % migrantów zarobkowych napotyka na powane trudnoci w krajach migracji.
•

Przyczyny trudnoci:

•

Wyjazd bez przygotowania, bez znajomoci jzyka, nieumiejtno poszukiwania i

utrzymania pracy.
•

Nieznajomo praw dotyczcych zatrudnienia i zabezpiecze; (dopiero po 12

miesicach legalnej pracy obywatele A 10 uzyskuj ubezpieczenie spoeczne).
•

Niewystarczajce rodki do ycia w pierwszym okresie pobytu.

•

Cz migrantów pada ofiar nieuczciwych pracodawców.

•

Cz pada ofiar nielegalnych gangów, oszustów.

•

Brak dokumentów w wyniku kradziey i zagubienia.

•

Osamotnienie, izolacja.

•

Mieszkanie w substandardowych warunkach (squoty, garae, itp).

•

Postpujca degradacja, uzalenienia, korzystanie z dziennych centrów pomocy,

itp.
•

Sytuacja rodzinna (dugi, rozwody, uzalenienia).

Zjawiska zwi zane z migracj :
Pozytywne:
•

Zmniejszenie bezrobocia.

•

Transfery rodków pieninych do Polski (2007- 6 mld Euro).

•

Poziom transferów pieninych wpywa na wiarygodno kredytow pastwa.

•

Dowiadczenia zawodowe i kulturowe.

•

Zgromadzony kapita finansowy.

Negatywne:
•

Zmniejszenia liczby ludnoci kraju.

•

Zmniejszenie liczby aktywnych zawodowo (destabilizacja lokalnych rynków pracy).

•

Ujemny przyrost naturalny, starzenie si spoeczestwa.
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•

Rozpad wizi rodzinnych.

Materiay edukacyjne:
- Jeremy Rifkin, „ Marzenie europejskie” (rozdziay: Formowanie si Unii Europejskiej oraz
Imigranci).
- Barka. Ekonomia Spoeczna w Praktyce. 1989 – 2008, (rozdz. Migracje).
- Dowiadczenia Fundacji Barka zgromadzone w Londynie na podstawie wspólpracy z samorzdem Hammersmith and Fulham oraz dzielnicy City i Tawer Hamlet (Power point prezentacje)
SESJA 13
Warsztaty praktyczne:
Temat 1:
x

Powoywanie spódzielni socjalnych: opracowanie statutu, zebranie zaoy-

cielskie, uchway, dokumenty rejestrowe, rejestracja w KRS, przygotowywanie biznesplanów, pozyskanie dotacji z PUP, wspópraca z partnerstwami lokalnymi w zakresie
pozyskiwania zlece
Temat 2:
x

Powoanie Centrum Integracji Spoecznej (CIS): uzyskanie statusu CIS od

wojewody, program reintegracji spoecznej i zawodowej CIS, wspópraca z OPS w
zakresie

skierowa

uczestników

do

CIS,

wspópraca

z

PUP

w zakresie wiadcze integracyjnych dla uczestników, wspópraca z sektorem biznesu
w zakresie staów i praktyk dla uczestników, zatrudnienie wspierane, przygotowanie
uczestników do zakadania spódzielni socjalnych itp.
Temat 3:
x

Mieszkania socjalne (wspópraca z gmin w zakresie adaptacji pomieszcze

na mieszkania socjalne, projekty budowy mieszka socjalnych podejmowane przez
organizacje poytku publicznego); pomieszczenia edukacyjno - klubowe w domach i
na osiedlach socjalnych
Temat 4
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•

Zakadanie wasnej firmy krk po kroku (prowadzenie dziaalnoci gospodar-

czej, podstawy ksigowoci, planowanie dziaa – harmonogram, biznes -plan, wsparcie sektora publicznego, zarz dzanie firm , marketing, public relations itp.)
Przykadowa prezentacja z zaj SLES:
1. URZD MIASTA
Realizacj planu zaoenia wasnej firmy naley rozpocz od wizyty w Urzdzie Miasta lub
Gminy. Naley zoy tam wniosek o wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Warto
wiedzie , e na starcie we wniosku moemy wpisa trzy rodzaje dziaalnoci. Kada nastpna lub kada zmiana wie si prawidowego koniecznoci wypenienia nowych druków i z
okrelonymi dodatkowymi opatami (za wpis do ewidencji trzeba zapaci 100 z). Wane jest
prawidowe okrelenie naszej przyszej dziaalnoci. Dziki „Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci”,
któr znajdziemy w kadym urzdzie miasta, gminy moemy precyzyjnie to okreli . Do prawidowego wypenienia wniosku potrzebne bd:
•

- nazwa firmy,

•

- dowód osobisty z PESEL-em,

•

- oznaczenie miejsca zamieszkania przedsibiorcy,

•

- okrelenie podmiotu wykonywanej dziaalnoci,

•

- okrelenie daty, dnia od którego zamierzamy pracowa na wasny rachunek

i wasny rachunek,
•

po zoeniu wniosku urzd miasta (gminy) ma 14 dni na wydanie zawiadczenia

o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Dokument ten otrzymuj równie: Urzd
Skarbowy, ZUS, Urzd Statystyczny. Czasami dodatkowo wymagane jest uzyskanie koncesji
na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Gdy ju bdziemy w jego posiadaniu warto zrobi
kilka odbitek ksero, gdy przydadz si przy zaatwianiu innych spraw w urzdach.
2. URZD STATYSTYCZNY
Kolejn wizyt z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzajcym wpis do ewidencji
dziaalnoci gospodarczej musimy zoy w siedzibie urzdu statystycznego, waciwego dla
naszego miejsca zamieszkania. Naszym celem bdzie uzyskanie wpisu do krajowego reje-

133

stru urzdowego podmiotów gospodarki narodowej i otrzymanie numeru, którym bdziemy
si posugiwa prowadzc dziaalno gospodarcz. Umiecimy go na drukach firmowych, na
piecztce, zada go od nas bank, w którym bdziemy otwiera firmowy rachunek. Urzd
statystyczny ma 7-dniowy termin na wydanie zawiadczenia o wpisie. Nie ponosimy adnych
opat za wydanie numeru REGON. Potrzebne dokumenty to: dowód osobisty, ksero wpisu do
Ewidencji i orygina do wgldu.
3. URZD SKARBOWY
W urzdzie tym, a powinien on by waciwy dla miejsca naszego zameldowania wyrabiamy
sobie

Numer

Identyfikacji

Podatkowej.

Nastpnie

musimy

zdecydowa

w jakiej formie chcemy paci podatek dochodowy. Mamy do wyboru nastpujce moliwoci:
- karta podatkowa – jest prostym sposobem prowadzenia ksigowoci w formie indywidualnej
dziaalnoci gospodarczej. Osoby rozliczajce si w formie karty podatkowej opacaj podatek w postaci staego miesicznego ryczatu. Nie musisz prowadzi adnej ewidencji, ale
musisz wystawia faktury VAT lub rachunki na yczenie kupujcego. Nie musisz skada
comiesicznych deklaracji. Do czasu decyzji ustalajcej wysoko karty podatkowej, jednak
nie duej ni 4 miesice bdziesz musia prowadzi podatkow ksig przychodów i rozchodów.
- ryczat ewidencjonowany – ta forma ewidencji rachunkowej jest ciekawa dla osób rozpoczynajcych dziaalno . S oni w stanie dokadnie okreli wielko paconego podatku w poszczególnych miesicach, wiedzc na jakie przychody mog liczy . Polega na tym, e ewidencjonujesz tylko uzyskane przychody, a podatek dochodowy pacisz od przychodów. Sposób liczenia jest prosty, uzyskiwane przez ciebie przychody s podzielone na kategorie. Kada kategoria ma swoj stawk podatkow.
- na zasadach ogólnych (wypeniajc ksig przychodów i rozchodów). Podatek na zasadach
ogólnych nalicza si od dochodu wedug skali progresywnej 19, 30, 40. Im wysze dochody,
tym wysze opodatkowanie po przekroczeniu kolejnego progu. Przy tej formie patnoci moliwe s odliczenia od dochodu. Przedsibiorca moe wic odj od dochodu wydatki na reklam, koszty na utrzymanie samochodu wykorzystywanego do celów subowych, tym samym pomniejszajc kwot odprowadzan na konto Urzdu Skarbowego.

134

- W Urzdzie Skarbowym musimy zadeklarowa czy bdziemy vatowcami (patnikami podatku VAT) czy te nie.
4. PIECZTKA
Po wizycie w Urzdzie Skarbowym naley zleci wykonanie piecztki firmowej. Piecztka
bdzie ci potrzebna w nastpnych etapach rejestracji firmy:
•

pena nazwa firmy,

•

siedziba firmy,

•

numer telefonu,

•

REGON,

•

numer NIP,

•

Koszt wyrobienia piecztki ksztatuje si w granicach 50 - 100 z + VAT,

•

Na wszelki wypadek dobrze mie orygina zawiadczenia o wpisie do ewidencji,

zawiadczenie regon , zawiadczenie NIP i dowód osobisty.

5. KONTO W BANKU
Obowizkiem kadej nowo powstaej firmy jest zaoenie firmowego rachunku bankowego.
Do banku udajemy si z dowodem osobistym, zawiadczeniem o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, REGON-em. Wybór banku zaley od nas. Dobrze jest jednak sprawdzi ,
który bank ma dla nas – modych przedsibiorców - najkorzystniejsz ofert. Pod tym okreleniem naley rozumie oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysoko opaty za prowadzenie rachunku, wysoko prowizji za dokonywanie przelewów.
O zaoeniu konta naley poinformowa Urzd Skarbowy.
6. ZUS
Do ZUS musimy si zgosi najpó niej 7 dnia od rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej. Aby
zgosi firm musimy wypeni formularz ZFA (zgoszenie patnika skadek – osoby fizycznej).
W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajciem i jedynym miejscem
zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla kadego z osobna wypeniamy formularz ZUA (zgoszenie ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). W przypadku ZUS-u musimy co
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miesic opaca skadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne.
Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Warto mie wiadomo tego, e w przypadku tego ostatniego przez pierwsze 6 miesicy paci si skadki, a korzysta z ubezpieczenia dopiero po tym terminie.
7. PRZEPISY BRANOWE
W zalenoci od rodzaju prowadzonej dziaalnoci musisz wzi pod uwag przepisy i uregulowania branowe. Kada brana ma swoj specyfik, jednak przy kadej z nich trzeba zwróci szczególn uwag na dopenienie obowizków wynikajcych:
•

z przepisów BHP (Bezpieczestwa i Higieny Pracy ),

•

z przepisów przeciwpoarowych,

•

z prawa ochrony rodowiska,

•

z przepisów sanitarno – epidemiologicznych (gównie gdy bdziesz mia do czynie-

nia z ywnoci lub wod).

SESJA 14 i 15:
Metodyka tworzenia projektów grantowych
Temat 1:
•

Ogólne zasady dotycz ce opracowania projektów grantowych: problemy,

cele, dziaania podejmowane, harmonogram dziaa, rezultaty

Temat 2:
•

Drzewo problemów i celów, podstawy dokonania analizy SWOT, podstawy

opracowywania

budetu,

opis

dziaa

a

budet,

zapoznanie

si

z zasadami wypeniania generatora wniosków do POKL ( w ramach EFS). Opracowywanie wspólnych projektów przez partnerstwa lokalne: dyskusja nad rónymi pomysami projektów w odniesieniu do konkretnych gmin

Temat 3:
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•

Opracowywanie konkretnych wniosków projektowych wczeniej przedysku-

towanych do POKL. Wnioski na Kluby Integracji Spoecznej, Centra Integracji Spoecznej,
wnioski na tworzenie instytucji wspierajcych rozwój przedsibiorstw spoecznych, w tym
spódzielni socjalnych oraz na rozwój rónych form ksztacenia ustawicznego.

Temat 4:
Róne róda finansowania organizacji pozarz dowych, samorz dów lokalnych i MSP
x

Analiza dostpnych

róde finansowania i zasad pozyskiwania rodków

z uwzgldnieniem sfinansowania kapitau pocztkowego dla utworzenia przedsibiorstw
spoecznych lub spóek z o.o. o charakterze non-profit tworzonych w ramach organizacji
pozarzdowych pozwalajcych im generowa rodki na dziaania statutowe oraz pozyskania
kapitau pocztkowego na zaoenie spódzielni socjalnej

SESJA 16
Temat 1: Podsumowanie, ewaluacja
Zakoczenie programu powinno by uroczyste. Uczestnicy najpierw podsumowuj swoje
wraenia z uczestnictwa w programie oraz podejmuj zobowizania dotyczce podjcia
konkretnych dziaa we wspólnocie lokalnej na rzecz integracji spoecznej. Bardzo wana jest
wolna dyskusja pomidzy uczestnikami. Bardzo wane s krytyczne gosy, które prowadzcy
zapisuje i si do nich odnosi. Nastpnie uczestnicy wypeniaj ankiet ewaluacyjn opracowan przez organizatorów sesji szkoleniowo-formacyjnych.

ANKIETA OCENY ZAJ SZKOY LIDERÓW EKONOMII SPOECZNEJ
Ankieta jest anonimowa
Prosimy zaznaczy znakiem X odpowiedni kategorie na skali, zgodnie z Pastwa ocen
1. Uczestnictwo w zajciach SLES i wydarzeniach towarzyszcych pomogy mi
poszerzy moj wiedz na temat ekonomii spoecznej:
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…………………………………………………………………………………………
Nie, raczej nie, trudno powiedzie , tak, zdecydowanie tak
Komentarz:
…………………………………………………………………………………………………

2. Ocena projektu:
2.1. Ocena organizacji zaj i wydarze towarzyszcych (1 - sabo zorganizowane, 5 wietnie zorganizowane):
…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
....................................................................................................................……………

2.2. Ocena tematyki zaj (1 – nieprzydatna w mojej pracy, 5 - bardzo przydatna w mojej pracy):
…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
......................................................................................................................................

2.3. Ocena formy przekazu zaj (1 – nieciekawa forma, 5 – bardzo interesuj ca forma
zaj ):
…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
.....................................................................................................................................

2.4. Ocena uytych materiaów dodatkowych, np.filmy, prezentacje (1- mao przydatne,
5 – bardzo przydatne):
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…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
......................................................................................................................................

2.5. Ocena atmosfery w trakcie zaj i integracji uczestników (1 – bardzo saba integracja, 5 bardzo dobra integracja):
…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
......................................................................................................................................

2.6. Ocena materiaów edukacyjnych (1 – sabo przygotowane, 5 – bardzo dobrze przygotowane):
…………………………………………………………………………………………
12345
Komentarz:
......................................................................................................................................

3. Które z zaj bd najbardziej przydatne w Twojej dalszej pracy?
……………………………………………………………………………………...........……

4. Co zmieniabym/zmienibym w zajciach?
……………………………………………………………………………………...........……

5. Uwagi, spostrzeenia, sugestie, pytania:
……………………………………………………………………………………...........……

6. Jakie dziaania podejm, by wdroy w ycie zbobyt w trakcie zaj wiedz?
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......................................................................................................................................

Dziekujemy za wypenienie ankiety!

Temat 2: Wrczenie certyfikatów

Wanym aspektem programu byy krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, które miay mobilizujcy wpyw na frekwencj uczestników w zajciach, poniewa warunkiem wyjazdów bya
frekwencja na zajciach (dopuszczalne 2 nieobecnoci). W trakcie zaj wykorzystywana
bya wiedza, któr uczestnicy zdobyli w trakcie wizyt studyjnych w Belgii, Woszech, Finlandii
i Wielkiej Brytanii. Wyjazdy s wanym elementem poszerzajcym dotychczasowe dowiadczenia, wspierajcym realizacj planów i marze. Wizyty studyjne podlegaj oddzielnej ewaluacji.
Kocowym elementem programu jest wrczenie certyfikatów Lidera Ekonomii Spoecznej.
Materiay edukacyjne:
1.

Narodowa Strategia Integracji Spoecznej, informator.

2.

Strategia Lizboska i europejska strategia integracji spoecznej ( biuletyn).

3.

Fundusze europejskie (informator).

4.

kwartalnik MPiPS „Rynek Pracy” z 2005/2006 2007/2008 r.

5.

dwumiesicznik Fundacji Barka „Gazeta Uliczna” z 2005, 2006, 2007,
2008 r.

6.

Centisimus Annus, Laborem Exercens - Encykliki Jana Pawa II.

7.

III SEKTOR „Ekonomia Spoeczna” wydany przez Instytut Spraw Publicznych.

8.

„Biuletyn” - Ksztatowanie nowej polityki spoecznej, Fundacji Barka.

9.

„Partycypacja obywatelska”, Kuba Wygnaski i Dagmir Dugosz.

10.

Jeremi Rifkin, „Marzenie Europejskie”.

11.

Ustawa o Dziaalnoci Poytku Publicznego i Wolontariacie.

12.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

13.

Ustawa o spódzielniach socjalnych (dyskietki z opracowanymi materiaami).

14.
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Ustawa o stowarzyszeniach i fundacjach.

15.

Pomoc Spoeczna – Od Klientyzmu do Partycypacji, praca zbiorowa pod
redakcj prof. Ewy Le.

16.

Wybrane artykuy z Biuletynu wydanego przez MPS pt. „Ekonomia Spoeczna”.

17.

Wolno w subie obywateli” – wydawca Forum Fundacji Polskich, Warszawa,
1998.

18.

Pomoc ku samopomocy (red. Jeans Aage Bjorkoe), Szkoa Kofoeda, Kopenhaga
1998.

19.

„Nie ogarniam wiata”, Ryszard Kapuciski.

20.

Barka. Ekonomia Spoeczna w Praktyce 1989 – 2008, (red.) Barbara Sadowska,
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2. Edukacja nieformalna - grupy samoksztaceniowe
„Naley pomóc czowiekowi, aby znalaz w sobie
i wydoby z siebie moliwoci twórcze”

Ignacy Solorz

Grayna Leniak

Wprowadzenie
Jednym z podprojektów programu unijnego „Inicjatywa Wspólnotowa Equal” jest edukacja
rozumiana w znaczeniu edukacji nieformalnej. Wprowadzenie do programu „Equal” podprojektu, powiconego wycznie edukacji, jest konsekwencj znaczenia, jakie do wyksztacenia przywizuj dzisiaj spoeczestwa Europy. Zasada ksztacenia ustawicznego (3x L - Longlife Learning Programme), staa si w Europie standardow norm.
Zachodzce szybko w wiecie - take w Polsce - zmiany wymagaj od spoecznoci i poszczególnych obywateli ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uzupeniania
wiedzy.
Polska, w konsekwencji przeprowadzonej transformacji ustrojowej oraz przystpienia do Unii
Europejskiej, zostaa zmuszona do konkurencji z najbardziej ekonomicznie i kulturalnie rozwinitymi krajami europejskimi. Zwikszyy si wymagania wobec jej obywateli, take te
zwizane z wyksztaceniem. Rozwój edukacji nieformalnej w Polsce nabiera szczególnego
znaczenia wobec faktu, e polskie szkolnictwo formalne nie jest dostatecznie przygotowane
– merytorycznie i organizacyjnie – do zachodzcych zmian. Polska szkoa, w procesie edukacyjnym, nie wcza si w budowanie demokracji aktywnej, w której kady obywatel moe i
powinien uczestniczy .
Wedug raportu z 2000 roku, sporzdzonego przez agend ONZ „Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), ponad 60% obywateli polskich posiada zaledwie wyksztace-
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nie podstawowe. Pomimo tak dramatycznej sytuacji owiatowej edukacja nadal nie naley do
priorytetowych dziaa podejmowanych przez pastwo.
Swoist „zapa ” edukacyjn pogbia due zrónicowanie ekonomiczne wewntrz spoeczestwa i problem bezrobocia. Bezrobocie powoduje zazwyczaj niski status ekonomiczny
osoby dotknitej tym problemem, uniemoliwiajc wielu obywatelom dostp do ksztacenia
w ramach odpatnej i kosztownej edukacji formalnej. W konsekwencji osoby bezrobotne lub
le sytuowane, nawet w przypadku woli podjcia dalszego ksztacenia, s tej moliwoci
pozbawione. T niemono eliminuje edukacja nieformalna, która jest dostpna dla kadego, bez wzgldu na status ekonomiczny czy spoeczny.
Wszystkie, w/wymienione czynniki, maj zdecydowanie niekorzystny wpyw na stan edukacji
w Polsce. Brak wyksztacenia i zwizany z tym czsto brak samowiadomoci stanowi take
realne zagroenie dla rozwijajcej si demokracji i hamuje rozwój gospodarczy kraju.
W Polsce potrzeba realizowania edukacji nieformalnej jest duo wiksza anieli
w dobrze rozwinitych krajach europejskich. Jak wykazuj wszystkie badania i ekspertyzy,
brak wyksztacenia jest jednym z najczstszych powodów bezrobocia i zwizanej z nim
marginalizacji spoecznej osób, grup i rodowisk, okrelanej jako wykluczenie spoeczne.
W tej sytuacji placówki edukacji nieformalnej stanowi nie tylko autonomiczny czynnik nauczania, ale równie wpisuj si w proces reintegracji spoecznej i zawodowej grup zmarginalizowanych oraz dziaaj stymulujco na wzrost wiadomoci obywatelskiej.
Edukacja nieformalna w projekcie „Equal” moe by realizowana w rónych formach. Niniejsza publikacja stanowi omówienie jednej z form, tzw. grup samoksztaceniowych.
Projekt ”Equal”, w swoim podstawowym zaoeniu, ma wyrówna szanse rozwoju spoecznego i edukacyjnego obywateli. Jest skierowany przede wszystkim do osób wykluczonych spoecznie na skutek dugotrwaego bezrobocia lub innych, dramatycznie trudnych sytuacji yciowych. Stanowi konstruktywn ofert pomocow dla grup i rodowisk zmarginalizowanych.
Okrelony w ramach „Equala” program edukacyjny realizowany jest w dwóch podstawowych
aspektach: rozwoju indywidualnego i spoecznego. Program edukacyjny grup samoksztaceniowych powinien uwzgldnia oba aspekty. Zajcia samoksztaceniowe s wstpnym, ale
bardzo wanym krokiem w dugim i trudnym procesie reintegracji spoecznej i zawodowej
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osób wykluczonych spoecznie. Uczestniczenie w procesie edukacyjnym w ramach grupy
samoksztaceniowej stwarza moliwo

podniesienia ogólnego poziomu wiedzy oraz uzy-

skania nowych umiejtnoci i kwalifikacji.
Szczególnie istotn rol w nauczaniu samoksztaceniowym w ramach IW „Equal” maj zagadnienia zwizane z tzw. ekonomi spoeczn. Zapoznanie uczestników grupy samoksztaceniowej z caoksztatem problematyki ekonomii spoecznej, ze szczególnym uwzgldnieniem
form gospodarczo-spoecznych z ni zwizanych (m.in. spódzielnie socjalne, przedsibiorstwa spoeczne), powinno przynie w efekcie ograniczenie bezrobocia poprzez moliwo
znalezienia staego miejsca pracy w obszarze ekonomii spoecznej.
Ekonomia spoeczna, w Polsce cigle mao popularna, jest od kilkudziesiciu lat realizowana
z dobrym skutkiem w rónych krajach europejskich, szczególnie w Finlandii, Woszech i
Szkocji. Postrzegana jest przede wszystkim jako skuteczne narzdzie ograniczania bezrobocia.
Realizacja w latach 2005 – 2007, przez Fundacj Pomocy Wzajemnej „Barka”, projektu IW
„Equal” umoliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, zwizanej zarówno z wprowadzaniem w ycie rónych form ekonomii spoecznej, jak i rónych form prowadzenia edukacji nieformalnej. Oba zagadnienia s ze sob cile powizane – edukacja nieformalna przygotowuje beneficjentów do skorzystania z rozwiza spoeczno-gospodarczych proponowanych przez ekonomi spoeczn i dajcych moliwo powrotu na rynek pracy.
Fundacja „Barka”, realizujc projekt, poza wasnymi, nowatorskimi rozwizaniami, czerpaa
z dowiadcze wspópracujcych z ni organizacji europejskich. Zebrane w cigu dwóch lat
realizowania projektu dowiadczenia oraz wczeniejsza, wieloletnia praca „Barki” w rodowisku osób wykluczonych, pozwolia wypracowa okrelone standardy postpowania w zakresie problematyki, która jest przedmiotem niniejszego podrcznika, tj. organizacji edukacji
nieformalnej w formie grupy samoksztaceniowej.
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Tradycja edukacji nieformalnej w Polsce
Tradycja edukacji nieformalnej w Polsce siga pocztku XX wieku i zwizana jest
z powstaniem pierwszych tzw. uniwersytetów ludowych oraz postaciami ich zaoycieli, ksidza Antoniego Ludwiczaka i Ignacego Solorza.
Ksidz Antoni Ludwiczak dziaalno duszpastersk poczy z dziaalnoci edukacyjn na
rzecz swoich parafian. W czasie pierwszego wikariatu w Lubaszu koo Czarnkowa doprowadzi do powstania biblioteki i czytelni czasopism dla miejscowych parafian. W czasie kolejnego wikariatu w Ostrzeszowie zainspirowa utworzenie Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL),
którego filie zakadane na terenie caego kraju stay si w okresie midzywojennym jednym
z bardzo wanych ogniw w systemie edukacji nieformalnej.
U podstaw dziaalnoci ksidza Ludwiczaka leao przewiadczenie, e spoeczestwo niedostatecznie wyedukowane, nie jest zdolne do zorganizowania prawidowo funkcjonujcego
pastwa, gwarantujcego moliwo rozwoju wszystkich jego obywateli.
W 1921 roku ksidz Ludwiczak zaoy w Dalkach pod Gnieznem pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy pod egid Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego zosta dyrektorem. Sposób
zorganizowania placówki i jej program edukacyjny by czciowo inspirowany duskimi uniwersytetami ludowymi, opartymi o pedagogiczne i edukacyjne zaoenia Mikoaja Grundtviga
oraz Hansa Christiana Kofoeda. Do uniwersytetu przyjmowano zarówno mczyzn, jak
i kobiety. Przygotowano dla nich róno-tematyczne kursy oraz umoliwiono korzystanie
z bogatego ksigozbioru beletrystycznego i naukowego oraz czytelni czasopism.
Uniwersytet Ludowy w Dalkach dziaa do 1939 roku. Po zajciu Polski przez Niemcy jego
budynek sta si siedzib szkoy Hitlerjugend, a ksidz Ludwiczak zosta aresztowany i zesany do obozu koncentracyjnego. Zgin w 1942 roku w obozie Hartheim koo Linzu.
Ignacy Solorz, dziaacz spoeczny i pedagog, zaangaowa si w okresie midzywojennym
w szerzenie owiaty wród ludnoci wiejskiej, przywizujc szczególn wag do edukacji
modziey. W zacofanej dotd klasie spoecznej Solorz dostrzeg ogromny potencja, który
naleao wzmocni poprzez owiat oraz uksztatowanie postawy wiadomego uczestniczenia w yciu spoecznym, politycznym i kulturalnym. W 1924 roku w Szycach pod Krakowem
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powsta, z inicjatywy Zwizku Nauczycielstwa Polskiego, Uniwersytet Ludowy, którego kierownictwo powierzono Solorzowi. Program uniwersytetu, oparty o nowatorsk metodologi
nauczania, kad duy nacisk na ksztatowanie indywidualnych postaw kadego ucznia. Zgodnie z przekonaniem wybitnego pedagoga edukacja powinna „Pomóc czowiekowi aby znalaz
w sobie i wydoby z siebie moliwoci twórcze”. Sposób prowadzenia zaj
i ich tematyka miay wyzwoli w suchaczach autentyczn potrzeb „samowychowania”, cigego podnoszenia kwalifikacji intelektualnych i zawodowych przy jednoczesnym ksztatowaniu postawy wewntrznej o wysokich standardach etycznych.
W 1931 roku Uniwersytet Ludowy w Szycach zosta przez ówczesne wadze zamknity. Modzie uniwersytecka nie tylko zaprotestowaa, ale doprowadzia do powstania w 1932 roku w
Gaci Przeworskiej nowej placówki edukacyjnej pod nazw Wiejski Uniwersytet Orkanowy,
który przetrwa a do wybuchu II wojny wiatowej. Powoanie nowej placówki stanowio dowód

skutecznoci

edukacji,

wyzwalajcej

w

czowieku

sprawcz

si

twórcz

i przeciwstawiajc si wszelkim próbom ograniczenia podmiotowoci jednostki w yciu spoecznym.
Pomimo wielu trudnoci, zainicjowany przez ksidza Antoniego Ludwiczaka oraz Ignacego
Solorza, ruch uniwersytetów ludowych rozwija si w caym okresie midzywojennym. W 1939
roku dziaay w Polsce 32 placówki edukacji nieformalnej, prowadzone przez organizacje
spoeczne, pastwo i koció.

Edukacja nieformalna w Polsce po II wojnie wiatowej
Po II wojnie wiatowej kontynuowano ruch na rzecz tworzenia uniwersytetów ludowych a do
1948 roku, w którym odnotowano funkcjonowanie 80 tego typu placówek. Po przejciu wadzy przez komunistów w 1948 roku postpujca centralizacja zarzdzania pastwem i proces
ubezwasnowolnienia obywateli uniemoliwiy jakiekolwiek alternatywne formy nauczania,
w tym take edukacj nieformaln. Towarzystwo Czytelni Ludowych, które w okresie midzywojennym byo jednym z gównych inspiratorów i organizatorów procesu edukacyjnego,
zostao rozwizane.
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Pokojowa rewolucja „Solidarnoci” i zwizana z ni pó niejsza transformacja ustroju Polski
przywrócia moliwo organizowania rónych form edukacji niekontrolowanych przez pastwo.
W 1981 roku utworzone zostao Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, nawizujce do
tradycji uniwersytetów przedwojennych, a w 1989 roku prymas Polski, kardyna Józef Glemp,
erygowa Prymasowski Uniwersytet Ludowy w Gnie nie. Po 1989 roku nastpi dynamiczny
rozwój edukacji nieformalnej – w 1995 roku dziaao 80 uniwersytetów ludowych.
Budowa spoeczestwa obywatelskiego, rozpoczta po 1989 roku, stworzya dla edukacji
nieformalnej nowe pole dziaania i przyniosa nowe moliwoci i wyzwania. Przystpienie
Polski do Unii Europejskiej umoliwio korzystanie z unijnych programów edukacyjnych
w aspekcie merytorycznym i finansowym.
Placówki edukacji nieformalnej, poprzez popularyzacj wiedzy ogólnej oraz ksztatowanie
postawy obywatelskiej swoich beneficjentów, maj cenny wkad w podnoszenie poziomu
ycia ekonomicznego i kulturalnego oraz tworzenie dobrych standardów obowizujcych
w yciu spoecznym.
Organizacja grup samoksztaceniowych
Osoba organizujca grup samoksztaceniow, zwana liderem, jest zazwyczaj przedstawicielem organizacji realizujcej edukacj nieformaln.
Organizacja grupy (lub grup) samoksztaceniowej powinna by poprzedzona akcj informujc i promocyjn. Zadaniem lidera jest zadbanie o dokadne i wiarygodne rozpowszechnienie w rodowisku lokalnym niezbdnych informacji, zwizanych z organizacj grupy samoksztaceniowej

-

wszystkich

zainteresowanych

o najwaniejszych kwestiach, zwizanych z

naley

dokadnie

organizacj grupy samoksztaceniowej,

tj. m.in. o poniej wymienionych zagadnieniach:
- celu i znaczeniu edukacji nieformalnej,
- celu tworzenia grupy samoksztaceniowej,
- programie i formie zaj ,
- prawach i obowizkach uczestników grupy samoksztaceniowej,
- czasu trwania cyklu szkoleniowego i liczby godzin poszczególnych zaj ,
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poinformowa

- planowanych efektach w wyniku podjtego procesu edukacyjnego.
Wskazane jest pozyskanie do akcji promocyjnej osób, instytucji i organizacji, które mog
zaktywizowa spoeczno lokaln i wpyn na jej zainteresowanie proponowan form
ksztacenia. W akcji promocyjnej bardzo pomocne s spotkania, w trakcie których przekazywana jest w formie ustnej i pisemnej (materiay, ulotki informacyjne) pena informacja, dotyczca funkcjonowania grupy samoksztaceniowej.
Nabór uczestników powinien dotyczy przede wszystkim osób wykluczonych spoecznie,
dotknitych problemami bezrobocia, uzalenie, braku wyksztacenia. Akcj promocyjn
naley przeprowadzi w sposób, który osobom wykluczonym wykae uczestniczenie w procesie samoksztaceniowym jako realn moliwo poprawy ich sytuacji yciowej. Promowanie tworzenia grup samoksztaceniowych i ich organizacja powinna take korzystnie wpyn
na budowanie zaufania spoecznego i indywidualnego.
Poza w/wymienionymi osobami, do których przede wszystkim adresowana jest propozycja
uczestniczenia w procesie edukacyjnym, w grupie samoksztaceniowej moe wzi udzia
kada osoba, deklarujca ch uzupenienia czy kontynuowania wyksztacenia. Wymagane
jest jednak przestrzeganie zasady, e przynajmniej 70% uczestników to osoby wykluczone
spoecznie.
Do uczestniczenia w zajciach samoksztaceniowych naley take pozyska liderów lokalnego rodowiska: pracowników instytucji samorzdowych, nauczycieli, przedsibiorców, przedstawicieli ruchów i organizacji spoecznych, kocioa, wolontariuszy. Liderzy lokalni mog by
formalnymi czonkami grupy lub go mi, zapraszanymi na wybrane zajcia.
Organizacja, podejmujca si animowania grupy samoksztaceniowej, jest zobowizana
zapewni odpowiednie pomieszczenie do prowadzenia zaj oraz opracowa „regulamin”
dotyczcy podstawowych zasad funkcjonowania grupy. Regulamin powinien okrela m.in.:
zasady uczestnictwa w grupie, przyczyny ewentualnego wykluczenia uczestnika (np. spoywanie alkoholu przed lub w czasie zaj , agresywne zachowanie, czsta nieobecno na
zajciach), czas trwania cyklu szkoleniowego, czstotliwo spotka.
Po zakoczeniu akcji promocyjnej i zorganizowaniu grupy samoksztaceniowej wskazane
jest, aby jej uczestnicy wyrazili w formie pisemnej (anonimowo) ocen wasn przeprowa-
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dzonej promocji – jej zalety i braki, ewentualnie popenione bdy, przyczyny, dla których sami
zainteresowali si zaproponowan form ksztacenia. Zebrane opinie mog by pomocne w
organizowaniu kolejnych cyklów szkoleniowych.

Metodologia pracy w grupie samoksztaceniowej

1.

Organizacja zaj samoksztaceniowych

Cykl szkoleniowy grupy samoksztaceniowej powinien trwa nie mniej jak sze miesicy.
Zajcia naley organizowa przynajmniej jeden raz w tygodniu, najlepiej zawsze w tym samym dniu tygodnia. Okrelenie staych dni i godzin szkole uczy uczestników zdyscyplinowania oraz pozwala uwzgldni , w osobistym rytmie ycia, obowizek zaj samoksztaceniowych.
Optymalnym czasem trwania jednego spotkania s cztery godziny, podzielone czasowo na
wykad oraz dyskusj
Specyfik grupy samoksztaceniowej jest cisa wspópraca lidera z uczestnikami. Wspópraca

dotyczy

zarówno

kwestii

merytorycznych

tj.

doboru

tematyki

zaj ,

jak

i kwestii formalnych, np. ustalenie dnia tygodnia, w którym bd odbywa si zajcia, czstotliwo zaj . W jednej i drugiej kwestii uczestnicy grupy mog wnie wasne propozycje,
które powinny by uwzgldnione, jednak zadaniem lidera jest przestrzeganie okrelonych
kryteriów merytorycznych i formalnych, zapewniajcych pozyskanie, w trakcie cyklu szkoleniowego, zakadanych celów.
Liczba uczestników grupy powinna wynosi od 10 do 15 osób. Taka liczba osób uatwia dobre, wzajemne poznanie si uczestników ze sob, stwarza korzystne warunki do wzajemnej
integracji, a liderowi zapewnia moliwo nawizania autentycznych relacji z kadym uczestnikiem.
Zajcia samoksztaceniowe powinny by prowadzone w rónorodnej formie, np.:
- wykad poczony z dyskusj na przedstawiony temat,
- zajcia dyskusyjne na temat zaproponowany przez uczestników,
- spotkanie z zaproszonym gociem, dyskusja,
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- wizyta studyjna w innych organizacjach pozarzdowych, instytucjach samorzdowych itp.
Tematyka zaj , która zostanie dokadniej omówiona w rozdziale IV, skada si
z dwóch zasadniczych segmentów i dotyczy: rozwoju osobowociowego czowieka w kontekcie indywidualnym i spoecznym oraz przyswojenia wiedzy, uatwiajcej funkcjonowanie w
zmienionej rzeczywistoci spoeczno – gospodarczej, ze szczególnym uwzgldnieniem problematyki zwizanej z ekonomi spoeczn.
Ze wzgldu na rónorodn zawarto merytoryczn obu segmentów tematycznych zasadne
jest podzieli cay cykl szkoleniowy na sesje o zblionej tematyce, dziki czemu przekazywana wiedza staje si dla uczestników zaj bardziej zrozumiaa
i atwiejsza do przyswojenia.
Podzia czasowy kadego szkolenia - na wykad oraz dyskusj - powinien by zaplanowany
przez osob prowadzc grup samoksztaceniow, nie moe by jednak sztywno i rygorystycznie przestrzegany w kadych okolicznociach. Naley uwzgldni dynamik wasn
zaj - jeeli np. na zajcia grupy jest zaproszona osoba o szczególnej wiedzy i kwalifikacjach merytorycznych, nie naley ogranicza czasu jej wykadu. Zawsze jednak zajcia powinny koczy si dyskusj, która jest jednym z najwaniejszych elementów zaj samoksztaceniowych - uczy poprawnego i zrozumiaego dla innych formuowania wasnych myli,
wymiany pogldów i opinii, przeamania zahamowa zwizanych z publicznym zabieraniem
gosu. Dyskusja jest elementem niezbdnym, dajcym kademu uczestnikowi moliwo
wyraenia wasnej opinii, dotyczcej przedstawionego zagadnienia, jest nauk kultury mówienia i suchania, uczy take tolerancji dla rónorodnoci pogldów.
Formua zaj samoksztaceniowych uwzgldnia - jako jeden z istotnych elementów edukacyjnych - zapraszanie na zajcia osób, które reprezentuj róne rodowiska spoeczne oraz
posiadaj róne kompetencje, umiejtnoci i kwalifikacje. Zdecydowanie naley unika zawania tematyki zaj do kilku wybranych problemów. Zaproszenie do uczestniczenia w
zajciach liderów lokalnych ma dwojak korzy : edukacyjn i spoeczn. Zaproszeni gocie
dziel si swoj profesjonaln wiedz, dotyczc rónych dziedzin ycia, a uczestnicy, poza
poszerzeniem wiedzy, uzyskuj poczucie zmniejszenia wyizolowania spoecznego, wynikajcego ze statusu osoby wykluczonej.
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Z metodologi pracy w grupie samoksztaceniowej zwizany jest brak sztywnego podziau na
wykadowc i ucznia. Role te mog i powinny by traktowane wymiennie. W pocztkowej
fazie cyklu szkoleniowego, z oczywistych wzgldów, rol prowadzcego zajcia przyjmuje na
siebie zazwyczaj lider. Jednake ta sytuacja powinna systematycznie ewoluowa w kierunku
w/opisanej zmiany. Dugotrwae utrzymywanie si podziau na wykadowc i ucznia wiadczy
o braku zintegrowania grupy lub jej inercji, a tym samym nieprawidowej pracy lidera.
Moliwo bycia zarówno wykadowc jak uczniem jest charakterystyczna dla edukacji nieformalnej. Dziki moliwoci samodzielnego prowadzenia zaj uczestnik nabiera przekonania, e nie jest tylko biernym suchaczem, niejako „podmiotem” zaj , ale równie penoprawnym czonkiem grupy samoksztaceniowej – nie tylko tym, który si uczy, ale take tym, który
moe uczy .
Po zakoczeniu cyklu szkoleniowego kady uczestnik grupy samoksztaceniowej powinien
uzyska

certyfikat

wystawiony

przez

organizacj

realizujc

szkolenie

i potwierdzajcy nabyte umiejtnoci i kwalifikacje.

2.

Zadania i obowi zki lidera grupy samoksztaceniowej

Ze wzgldu na znaczenie procesu samoksztaceniowego oraz jego trudny, zrónicowany
tematycznie

program

edukacyjny,

lider

powinien

by

osob

kompetentn

i odpowiedzialn, o duej kulturze osobistej i umysowej oraz winien posiada umiejtno
nawizywania kontaktów midzyludzkich i integrowania osób o rónych cechach osobowociowych i kwalifikacjach intelektualnych.
Lider grupy samoksztaceniowej opracowuje i przechowuje ca dokumentacj formaln
i merytoryczn niezbdn do prowadzenia zaj . Wród dokumentacji naley uwzgldni
m.in.: listy obecnoci z kadego szkolenia, program kadego szkolenia wraz z opisem przebiegu zaj , baz podstawowych danych o uczestnikach grupy, kopie certyfikatów ukoczenia szkolenia przez uczestników, materiay szkoleniowe i dydaktyczne. Materiay szkoleniowe, przygotowane przez lidera lub uczestników grupy, powinny by

opisane

i przechowywane w taki sposób, aby umoliwi ich wykorzystanie w nastpnych cyklach
szkoleniowych.
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Do dokumentacji naley take wczy pisemne relacje uczestników grupy, dotyczce oceny
formalnej i merytorycznej przeprowadzonego cyklu szkoleniowego. Opinie powinny m.in.
zawiera ocen celowoci zaj i ich wkad w rozwój indywidualny, opis przykadów prawidowo i nieprawidowo zorganizowanych spotka, sugestie zwizane z realizowan ofert
tematyczn, opis wizyt studyjnych, ocen przydatnoci zaj w procesie reintegracji spoeczno-zawodowej.
Jednym z najwaniejszych zada lidera jest umiejtno zintegrowania wszystkich uczestników grupy. Ma to duy wpyw na odbudowanie poczucia wasnej wartoci kadego uczestnika, funkcjonowanie grupy jako caoci, a take na kocowy efekt caego cyklu samoksztaceniowego. Jednym z wanych czynników integrujcych jest sposób wprowadzenia do grupy
nowej osoby. Nowoprzyjty uczestnik powinien mie poczucie, e jest akceptowany, a jego
obecno w grupie potrzebna i oczekiwana.
Lider grupy jest zobowizany przygotowa caociowy program edukacyjny, wykazujc jednoczenie otwart postaw wobec ewentualnych propozycji uczestników, którzy mog wyrazi potrzeb uzupenienia przygotowanego programu o dodatkowe zagadnienia. Wspólne
tworzenie programu ma due znaczenie w przyjmowaniu przez uczestników postawy zaangaowanej i twórczej. Materiay szkoleniowe, przygotowywane na kolejne zajcia, uczestnicy
powinni otrzyma z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, wystarczajcym na zapoznanie
si z ich treci. Dziki temu zwiksza si moliwo aktywnego brania udziau w zajciach.
Uczestnikom, gotowym podj si trudu samodzielnego poprowadzenia zaj , lider jest zobowizany pomóc w przygotowaniu materiau, udzieli merytorycznej i organizacyjnej pomocy.Lider, w oparciu o regulamin, wspólnie z uczestnikami okrela ogólne zasady funkcjonowania grupy i dba o ich przestrzeganie. Do jego obowizków naley m.in. czuwanie nad
zachowaniem

w

czasie

spotkania

podstawowych

norm

spoecznych

i waciwych kontaktów midzyludzkich, dbao o kultur dyskusji, umiejtne niwelowanie
niechci i uprzedze, eliminowanie zachowa agresywnych lub dyskryminujcych jakiegokolwiek uczestnika.
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Prawidowo funkcjonujca grupa samoksztaceniowa opiera si na zasadach demokratycznych, dajcych rzeczywiste równe szanse wszystkim uczestnikom grupy, umoliwiajc kademu indywidualny rozwój.

Tematyka zaj
Program edukacyjny grupy samoksztaceniowej obejmuje zagadnienia, których przeanalizowanie i przyswojenie umoliwia realizacj celów, dla których animowana zostaa grupa samoksztaceniowa. Program powinien zatem uwzgldnia rozwój indywidualny uczestnika zaj
oraz nabycie umiejtnoci spoeczno-reintegrujcych.
Proponowane tematy zaj :
1.

Rozwój osobowociowy czowieka:

- duchowo czowieka w yciu indywidualnym i spoecznym,
- znaczenie rozwoju intelektualnego,
- podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii,
- podstawowe zagadnienia z zakresu norm etycznych (indywidualnych i spoecznych),
- rola ksztacenia ustawicznego,
- budowa poczucia wartoci jednostki,
- umiejtno nawizywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejtno formuowania i wypowiadania wasnych opinii,
- aktywno indywidualna i spoeczna – czynniki stymulujce i hamujce;
2. Patologie spoeczne i sposoby zapobiegania:
- najczstsze przyczyny patologii spoecznych,
- bezrobocie, jego konsekwencje i sposoby przeciwdziaania,
- uzalenienia (alkoholizm, narkomania); moliwoci terapii,
- przyczyny wzrastajcej agresywnoci ycia spoecznego i moliwoci przeciwdziaania,
- postpujce ubóstwo i rola organizacji samopomocowych w ograniczaniu tego zjawiska;
3. Podstawowe zagadnienia zwizane z transformacj ustrojow Polski:
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- geneza zmiany systemu polityczno-gospodarczego,
- korzyci i problemy spoeczne, wynikajce z zaistniaych zmian,
- czonkostwo Polski w Unii Europejskiej (korzyci i zagroenia),
- budowa spoeczestwa obywatelskiego,
- proces powstawania obywatelskich organizacji pozarzdowych i ich rola
w yciu spoecznym,
-

wspópraca

organizacji

pozarzdowych

z

instytucjami

samorzdowymi

w promowaniu rozwoju lokalnego;
4. Podstawowe zagadnienia, zwizane z systemem polityczno-spoecznym Polski po
1989
roku:
- zasady funkcjonowania demokracji (prawa i obowizki obywatela, uprawnienia parlamentu, partie polityczne),
- podstawowe przepisy prawne, regulujce ycie polityczne, spoeczne i gospodarcze z
uwzgldnieniem systemu pomocy socjalnej,
- demokracja aktywna,
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (podstawowe zaoenia);
5. Systemy demokratyczne w Europie:
- zasadnicze pojcia zwizane z demokracj,
- ksztatowanie si demokracji w Europie,
- demokracja w Polsce – rys historyczny,
- prawa czowieka w aspekcie najwaniejszych zapisów prawa europejskiego,
- system demokratyczny a moliwo indywidualnego rozwoju obywatela;
6. Historia Europy i Polski:
- zarys historii Polski z uwzgldnieniem dorobku kulturalnego,
- zarys historii Europy z uwzgldnieniem dorobku kulturalnego,
- wyjanienie przyczyn opó nienia kulturalnego i spoeczno-politycznego pastw Europy Wschodniej wobec pastw Europy Zachodniej,
- historia powstania i struktura Unii Europejskiej;
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7.

Ekonomia spoeczna:

- tradycja ruchu spódzielczego w Polsce i w Europie,
- historia ekonomii spoecznej,
- przedsibiorczo spoeczna, czynniki generujce przedsibiorczo ,
- formy gospodarcze ekonomii spoecznej (spódzielnie socjalne, przedsibiorstwa
spoeczne); moliwoci pozyskiwania funduszy,
- podstawowe przepisy ustawodawcze, zwizane z ekonomi spoeczn,
- realizacja ekonomii spoecznej na przykadzie wybranych pastw europejskich (Finlandia, Wochy, Szkocja);
8. Podstawowe przepisy prawa pracy.

Wyej zaproponowane tematy zaj stanowi podstawow ofert edukacyjn, jak naley
realizowa w ramach spotka grup samoksztaceniowych. Prawidowo przeprowadzona realizacja zaj powinna przynie wiksz samowiadomo jednostki, zrozumienie powiza,
zachodzcych pomidzy yciem indywidualnym a spoecznym i przyczyni si do uksztatowania postaw prospoecznych.
Tematyka z zakresu wiedzy ogólnej (psychologia, etyka, historia ogólna i historia kultury,
podstawowe zasady demokracji) pozwala uzupeni braki w wyksztaceniu, natomiast poznanie zagadnie, zwizanych cile z problematyk spoeczn – w tym z ekonomi spoeczn –
umoliwia aktywniejsze funkcjonowanie w rónych strukturach spoeczno-ekonomicznych
oraz konstruktywne wykorzystanie moliwoci, jakie stwarzaj obecne przemiany spoecznogospodarcze.
Jak ju wczeniej powiedziano, dla wikszej przejrzystoci i efektywnoci procesu edukacyjnego wskazane jest podzieli cay cykl szkoleniowy na okrelone tematycznie sesje. W ramach poszczególnych sesji uczestnicy powinni by zapoznawani z okrelon problematyk –
od zagadnie zwizanych z wiedz ogóln po zagadnienia dotyczce procesów i mechanizmów wystpujcych w obszarze ycia spoeczno-gospodarczego.
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Cele edukacyjne i spoeczne zaj samoksztaceniowych
Celem zaj samoksztaceniowych jest:
- uzupenienie i poszerzenie wiedzy ogólnej beneficjentów,
- zmniejszenie nierównoci w dostpie do edukacji poszczególnych grup spoecznych,
- zniwelowanie problemu wykluczenia spoecznego poprzez wczenie osób wykluczonych
spoecznie do uczestnictwa w procesach integracyjnych,
- przygotowanie do funkcjonowania w rónych strukturach spoecznych (rodzina, ssiedztwo,
wspólnota lokalna, organizacja),
- przygotowanie do funkcjonowania w rónych strukturach na rynku pracy (spódzielnia socjalna, samo-zatrudnienie we wasnej firmie, zatrudnienie wspierane, zatrudnienie na otwartym rynku pracy),
- wypracowanie form wspópracy (partnerstwa) pomidzy rodowiskiem osób wykluczonych
spoecznie i spoecznoci lokaln,
- zaktywizowanie rodowisk lokalnych na rzecz przeciwdziaania patologiom spoecznym,

Zajcia samoksztaceniowe powinny wyoni sporód swoich uczestników osoby, których
aktywna i twórcza postawa kreuje na nowych liderów spoecznoci lokalnych. Wyonieni
w trakcie szkole liderzy - wyposaeni w odpowiedni wiedz i kwalifikacje – s przygotowani, organizacyjnie i merytorycznie, do samodzielnego animowania przez nich kolejnych grup
samoksztaceniowych w ich wasnych rodowiskach.
Zapoznanie uczestników zaj z caoksztatem problematyki zwizanej z ekonomi spoeczn
powinno przynie realne skutki - kada organizacja, tworzca grup samoksztaceniow,
zobowizana jest przygotowa uczestników do utworzenia jednej spódzielni socjalnej.
Formua prowadzenia zaj samoksztaceniowych, otwarta i twórcza, wyzwala indywidualne
zdolnoci uczestników procesu edukacyjnego. Szczególnie istotn rol spenia moliwo
prowadzenia zaj przez kadego uczestnika. Osoby wczeniej zdegradowane spoecznie,
odrzucone jako bezwartociowe, mog przyj na siebie odpowiedzialn rol „lidera” grupy.
Daje to moliwo odkrycia w sobie umiejtnoci i zdolnoci – intelektualnych, integracyj-
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nych, organizacyjnych – czsto uprzednio niedostrzeganych, a zatem stwarza szans rzeczywistego rozwoju osobowociowego.
Wanym elementem procesu reintegracyjnego jest zbudowanie, w ramach grupy samoksztaceniowej, przyjaznej i akceptujcej atmosfery wobec kadego uczestnika. Poczucie
bycia akceptowanym przywraca osobom odsunitym na „margines” ycia przynaleno do
okrelonej spoecznoci. Stanowi to dobre podoe do przeksztacenia postawy egoistycznej,
roszczeniowej w postaw bardziej prospoeczn i ukierunkowan na integracj. Aktywizacja
postawy spoecznej powoduje, e wzrasta wiadomo wasnej podmiotowoci oraz gotowoci uczestniczenia w yciu spoecznym. Beneficjenci szkole zaczynaj dostrzega siebie i
lokaln spoeczno w coraz szerszej perspektywie zagadnie spoeczno-gospodarczych, a
ich rozbudzone, twórcze moliwoci generuj autentyczn potrzeb dokonywania zmian w
otaczajcej rzeczywistoci i wiadomego ksztatowania swojego ycia w sposób korzystny dla
nich i otoczenia.
Równo w traktowaniu kadego uczestnika, okrelone zasady funkcjonowania zarówno
indywidualnego jak i grupowego, dyskusje i wymiana pogldów, kontakt z liderami lokalnych
spoecznoci s dobr nauk wiadomych i odpowiedzialnych zachowa obywatelskich
i demokratycznych.

UWAGI KOCOWE
Szkolenia w ramach grup samoksztaceniowych, realizowane w projekcie Inicjatywa Wspólnotowa „Equal”, s niestandardow form edukacyjn, odbiegajc od powszechnie znanych
i stosowanych form ksztacenia. Edukacja nieformalna w grupach samoksztaceniowych jest
organizowana w sposób prawdziwie demokratyczny poprzez dostpno tej formy nauki bez
wzgldu na wiek, pochodzenie, przynaleno

wyznaniow czy status spoeczno-

ekonomiczny osoby, podejmujcej nauk. Projekt IW „Equal” kieruje swoj ofert edukacyjnopomocow przede wszystkim do osób spoecznie najsabszych.
W/okrelone zasady animowania grupy samoksztaceniowej, jej organizacja i funkcjonowanie
s propozycj rozwiza, które mona zastosowa , naley jednak - poza koniecznymi wymo-
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gami, wynikajcymi z podstawowych celów zaj samoksztaceniowych - uwzgldnia

po-

trzeby i specyfik rodowiska, w którym grupa samoksztaceniowa powstaje.
Waciwie dobrany program edukacyjny i zrealizowanie go w sposób, który uczestnikom
szkole pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w zastosowaniach praktycznych (ekonomia spoeczna), umoliwia wczenie si beneficjentów w proces reintegracji
spoeczno-zawodowej i powrót do normalnego ycia.
Zajcia w ramach grup samoksztaceniowych s wanym elementem edukacji nie tylko indywidualnej, ale take spoecznej. Poza uzupenieniem i poszerzeniem wiedzy ucz umiejtnoci korzystania z moliwoci, jakie zaistniay w Polsce po 1989 roku. Uczestniczenie w grupach samoksztaceniowych jest efektywn szko dziaania obywatelskiego – generowania
postawy aktywnej zamiast roszczeniowo-pasywnej i wiadomego wczania si w nurt przemian spoecznych i gospodarczych. Przyswojona wiedza otwiera przed beneficjentami nowe
perspektywy - zakadanie wasnych organizacji, podejmowanie inicjatyw gospodarczych,
odpowiedzialne zagospodarowywanie przestrzeni spoecznej.
Funkcjonowanie grupy samoksztaceniowej, w swoim podstawowym zaoeniu, jest skierowane nie tylko do osób wykluczonych spoecznie, ale take do dziaaczy miejscowych instytucji samorzdowych i organizacji pozarzdowych, liderów miejskich i wiejskich. Dla pracowników samorzdowych uczestniczenie w zajciach samoksztaceniowych jest bardzo uyteczn form zblienia si do lokalnej spoecznoci i poznania jej rzeczywistych problemów.
Tylko taki dobór uczestników zaj umoliwia rzeczywist integracj spoecznoci lokalnej,
stwarzajc przyjazn atmosfer do przeksztacania rodowiska lokalnego i eliminowania z
niego czynników hamujcych rozwój lub patologicznych.
Dla wikszoci osób wykluczonych spoecznie uczestniczenie w zajciach grup samoksztaceniowych jest jedyn moliwoci powrotu do zerwanych wizi spoecznych, uwiadomienia
sobie wasnej wartoci i podmiotowoci, a tym samym stymulujcego wpywu na zdolno do
penoprawnego i penowartociowego zaistnienia w spoeczestwie.
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ROZDZIA III

1. Model funkcjonowania Centrum Ekonomii Spoecznej
Ewa Korzeniowska

W poniszym opracowaniu przedstawione zostan zagadnienia zwizane z dowiadczeniami
funkcjonowania Centrum Ekonomii Spoecznej w maym miecie. Zadaniem tej instytucji jest
wsparcie w tworzeniu podmiotów ekonomii spoecznej, a take dziaanie na rzecz tego sektora poprzez integrowanie i motywowanie rodowiska lokalnego oraz jego podmiotów do
wspólnego dziaania w ksztatowaniu spójnoci spoecznej.

Wprowadzenie
Unia Europejska od dawna szuka optymalnego rozwizania, które byoby kompromisem
pomidzy zasadami wolnego rynku (którego negatywn stron jest generowanie wzrostu
ubóstwa, wywoywanie konfliktów, rozpad wizi spoecznych), a zadaniami pastwa i oczekiwaniami spoeczestwa. W ramach Unii rozwijaj si róne systemy kapitalistyczne: rynkowy
(UK), socjaldemokratyczny(Dania, Finlandia ,Szwecja), ródziemnomorski (Hiszpania , Grecja, Wochy) , zrónicowany kontynentalny (Francja, Belgia, Irlandia, Holandia, Austria). Nowo przyjte pastwa czonkowskie z ich socjalistycznymi pozostaociami, stanowi jeszcze
inny model. Ta rónorodno w organizacji gospodarczej poszczególnych pastw jest pewn
wartoci, ale UE dy do wprowadzenia na swoim obszarze uniwersalnych rozwiza i
powszechnie obowizujcych zasad. Jedn z nich jest koncepcja „zrównowaonego rozwoju”
godzca prawa rynku z odmiennymi prawami funkcjonowania pastwa, opierajca si na
uznaniu trzech wartoci: rozwoju gospodarczego, szacunku do rodowiska naturalnego i

161

sprawiedliwoci spoecznej. Jedn z propozycji wcielenia w ycie tej idei jest „ekonomia spoeczna” okrelana take jako ekonomia solidarnoci lub gospodarka spoeczna. czy ona
nastawion na zysk dziaalno ekonomiczn z aktywnoci na rzecz spoeczestwa. Wane
s zwaszcza dwa jej aspekty: moliwoci stwarzane przez ekonomi spoeczn w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy, jak i jej socjalne ukierunkowanie na potrzeby grup wykluczonych i trudno odnajdujcych si na rynku pracy. Pomijajc wzgldy humanitarne moe to
przynie korzy caemu pastwu poprzez ograniczenie w ten sposób pomocy socjalnej i
zwikszenia wpywów z podatków.
Od niedawna postulaty rozwoju ekonomicznego, sprawiedliwoci spoecznej, redystrybucji
dochodów wysuwa te Bank wiatowy. Zaleca on, aby pastwa poszukiway sposobów na
pogodzenie wzrostu gospodarczego z dziaaniami na rzecz zmniejszania nierównoci spoecznych, twierdzc, e zbyt due rozwarstwienie majtkowe przyczynia si do spowolnienia
tempa wzrostu. Pokrewne idee mona odnale

w spoecznej nauce Kocioa, która akceptu-

je wolny rynek podkrelajc, e dziaalno gospodarcza nie moe by celem samym w sobie, ma ona suy czowiekowi i nie moe uwaszcza jego godnoci. Odwouje si równie
do zasady sprawiedliwoci spoecznej i pomocniczoci, wedug której „spoeczno wyszego
rzdu nie powinna ingerowa w wewntrzne sprawy spoecznoci niszego rzdu, pozbawiajc

je

kompetencji,

lecz

raczej

powinna

j

wspiera

w

razie

koniecznoci

i pomóc w koordynacji jej dziaa z dziaaniami innych grup spoecznych, dla dobra wspólnego”(Jan Pawe II, enc. Centesimus Annus,12).
Powysze stwierdzenia podkrelaj wag rónych form dziaalnoci spoeczestwa obywatelskiego, które stanowi wan si we wspóczesnym pastwie i ley w obrbie zainteresowa
podmiotów ekonomii spoecznej.
Nowe instytucje tworzone w ramach ekonomii spoecznej to przedsibiorstwa spoeczne:
spódzielnie socjalne, CIS (Centra Integracji Spoecznej), KIS (Kluby Integracji Spoecznej),
spóki not – for - profit, kasy zapomogowo-poyczkowe, towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, ZAZ (Zakady Aktywizacji Zawodowej), stowarzyszenia itp. Próbuj one rozwizywa
lokalne problemy gospodarcze, w szczególnoci spoeczne, z którymi nie potrafi efektywnie
poradzi sobie pastwo. Podejmuj dziaania idce w kierunku ograniczenia bezrobocia,
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wykluczenia spoecznego i zawodowego zgodnie z ide „praca zamiast zasiku”, animujc
integracj spoeczn, aktywno , przedsibiorczo , samodzielno , samopomoc. Wyrónia
je zorientowanie na spoeczn uyteczno . Wypracowywana przez nie nadwyka suy
realizacji celu spoecznego i jest inwestowana w dziaalno statutow lub we wspólnot
zamiast maksymalizacji zysku dla wacicieli lub akcjonariuszy. Poszerzanie rynku poprzez
wczanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas wykluczonych jest istotnym elementem
budowania spoeczestwa obywatelskiego. Spoeczestwa wiadomego zaangaowania we
wspólne sprawy, wzmacniajcego w ludziach kapita spoeczny, a wic otwarto , zaufanie,
wspódziaanie, gotowo do pomocy, wspópracy, wyjcie poza partykularne interesy. Dobrze dziaajca demokracja nie istnieje bez wspólnoty obywatelskiej. Kraje o najwyszym
stopniu zaufania publicznego i rozwinitych wspólnotach obywatelskich nale do najbogatszych na wiecie (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
Polska dopiero rozpoczyna rozwój sektora ekonomii spoecznej.
Rozczarowanie, jakie nastao po 1989 r., i pojawienie si wielu problemów spoecznych,
w

tym

szczególnie

wysokiego

bezrobocia,

spowodowao

bardziej

spoeczne

i solidarnociowe nastawienie u obywateli. Wiele organizacji dostrzego problem powikszajcego si ubóstwa i wykluczenia spoecznego. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania ju wczeniej prowadzia dziaania na rzecz integracji spoecznej grup zagroonych
i podlegajcych wykluczeniu spoecznemu, w szczególnoci ludzi pozbawionych pracy
i mieszkania. Odesza ona od tradycyjnego systemu pomocy na rzecz dziaa bliszych
przedsibiorczoci. Polegay one na tworzeniu wspólnot osób wykluczonych, bezdomnych
i bezrobotnych, poszukiwaniu sposobów ich zatrudnienia, rozwoju i edukacji, przejmowaniu
i zagospodarowywaniu majtku po byych PGRach. Podejmowaa równie kroki
w ksztatowaniu polityki spoecznej pastwa poprzez wpyw na ksztat nowych ustaw. Jej
dowiadczenia byy wyjciem do powstania ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Propozycje
i lobbing „Barki” dotyczcy rozwiza prawnych umoliwiajcych wspieranie rozwoju spódzielczoci socjalnej doprowadzi do wprowadzenia do ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy rozdziau o spódzielniach socjalnych a w kwietniu 2006r. do
uchwalenia odrbnej ustawy.
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Osoby bezrobotne stanowi w Polsce cigle du grup spoeczn (1778,5 tys. /11,5% 2008 r.). Otwarcie nowych rynków pracy po wstpieniu do UE spowodowao emigracj zarobkow i obniyo stop bezrobocia, ale gównie dotyczyo to ludzi modych, przedsibiorczych,
aktywnych. Nadal powanym problemem jest zjawisko wykluczenia spoecznego. Pojawia si
ono w wyniku dugotrwaego pozostawania bez pracy i prowadzi do degradacji spoecznej.
Przyczynami tego zjawiska s niskie kwalifikacje, bariery mentalne, nieumiejtno przystosowania si do intensywnych zmian, bierno powikszajca zagroenie marginalizacji spoecznej. Szczególnego wsparcia w zakresie reintegracji spoeczno-zawodowej wymagaj
osoby dugotrwale bezrobotne, bezdomne, byli wi niowie, pracownicy dawnych PGR, osoby
po leczeniu odwykowym, niepenosprawni, kobiety oraz osoby w wieku nie-mobilnym
i o niskich kwalifikacjach. Istniejcy obecnie system prawny stwarza due moliwoci organizowania i prowadzenia instytucji na rzecz aktywizacji spoecznej i zawodowej oraz zatrudniania poprzez podmioty ekonomii spoecznej na otwartym rynku pracy. Najwaniejsze z nich to:
-Ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie-24.04.2004r.
-Ustawa o zatrudnieniu socjalnym-13.06.2003r.
-Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy-20.04.2004r.
-Ustawa o spódzielniach socjalnych-27.04.2006r.
Uruchomienie IW EQUAL w Polsce i moliwo pozyskania duych rodków finansowych
stworzyo szans na realizacj kompleksowego systemu wsparcia inicjatyw ekonomii spoecznej sucych zmianie statusu spoecznego osób wykluczonych. Powstae w tym celu
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Ekonomia Spoeczna w Praktyce ”w ramach projektu IW
EQUAL, administrowane przez Fundacj Pomocy Wzajemnej Barka, testowao rozwizania
pozwalajce na dokonanie istotnych zmian w sytuacji grup dyskryminowanych na rynku pracy. Podejmowano dziaania majce na celu wypracowywanie modelowych rozwiza dla
systemu wspierania i zatrudnienia grup wykluczonych. Obejmoway one wprowadzanie
przedsibiorczoci spoecznej jako elementu rynku (mainstreaming), jak i indywidualn prac
z lud mi w celu przeamania ich biernoci(zasada empowerment). W szczególnoci chodzio
o zmiany postaw, wzmocnienie osobowoci, stworzenie poczucia moliwoci, sprawstwa,
poczucia godnoci osób objtych dziaaniem.
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Jednym z elementów systemu byo utworzenie i przetestowanie dziaalnoci 3 CES w 3 rónych rodowiskach (due miasto – Pozna, mae miasto - Drezdenko, wiejska gmina Kwilcz). Byy to struktury, które w oparciu o idee ekonomii spoecznej uczestniczyy w integracji bezrobotnych z rynkiem pracy, a take animoway powstawanie lokalnych partnerstw.
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2. Centrum Ekonomii Spoecznej w Drezdenku
Ewa Korzeniowska

Analiza spoeczno ekonomiczna otoczenia CES w Drezdenku.
Drezdenko to mae miasto liczce 11 tys. mieszkaców, pooone w pónocno-wschodniej
czci woj. lubuskiego. Wspólnie ze Strzelcami Krajeskimi stanowi stolic powiatu, w którego skad wchodzi 5 gmin. Gmina Drezdenko cznie liczy ok. 17 tys. mieszkaców. Jej teren
stanowi w przewaajcej czci kompleksy lene z licznymi jeziorami i uytki rolne. Rynek
pracy tworzony jest przez mae i rednie przedsibiorstwa o rónych rodzajach dziaalnoci
produkcyjnej, usugowej i handlowej. Na terenie miasta i gminy Drezdenko byo zarejestrowanych na dzie 31.05.2006 r. 1689 podmiotów gospodarczych w zakresie: budownictwa, handlu, transportu i gastronomii .Rozwija si tu przemys drzewny, spoywczy, metalowy i papierniczy co ma istotny zwizek z baz surowcow, jak stanowi blisko lasów. Dodatkowym atutem gminy jest odkrycie na jej poudniowym kracu duych zó gazu i ropy naftowej,
co moe stanowi w przyszoci znaczcy wzrost zatrudnienia. Jeli chodzi o rolnictwo to
gmina posiada gleby niskiej klasy i trudno jest na tym terenie utrzymywa si z dziaalnoci
rolniczej, tym bardziej, e dominuj gospodarstwa mae. Du powierzchni uytków rolnych
stanowi odogi. Poniewa przemys przetwórczy jest sabo rozwinity, nie ma czynnika stymulujcego rozwój produkcji rolnej. Natomiast do istotna jest atrakcyjno gminy pod
wzgldem turystyczno-rekreacyjnym. Due walory przyrodniczo-krajobrazowe, nieskaone
przemysem rodowisko, jeziora stanowi doskonae miejsce rekreacji i wypoczynku. Rozwój
tego sektora jest wpisany w strategi rozwoju gminy i ma due szanse na poszerzenie rynku
pracy w tym kierunku. W chwili obecnej na terenie caego powiatu istnieje 12 pensjonatów
i hoteli oraz 8 gospodarstw agroturystycznych, co przy 104 jeziorach stanowi znikome zaplecze.
Transformacja ustrojowa pastwa oraz przemiany gospodarcze w ostatniej dekadzie dwudziestego

wieku

bardzo

mocno

wpyny

na

tutejszy

lokalny

rynek

pracy

z jego najwikszym problemem: bezrobociem. Zmiany strukturalne w gospodarce skutkoway
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znacznymi przeksztaceniami w zakresie rynku pracy, które nastpoway zarówno w przypadku liczby miejsc pracy, jak i wymaganych kwalifikacji. Zachodzce procesy pozbawiy pracy
wiele osób. Stopa bezrobocia w powiecie w kocu 2005r. ksztatowaa si na poziomie
33,2%, w grudniu, 2006r. wynosia 28%, a na koniec grudnia 2007r. - 22,9%, co wiadczy o
pewnym oywieniu gospodarczym i zwikszonej dziaalnoci inwestycyjnej, niemniej jednak
nadal stanowi istotny problem. Dla porównania w skali kraju (luty 2008 r.) stopa bezrobocia
wynosi 11,5%, w woj. lubuskim wynosi ona 14,2%, a w jego powiatach: subickim 14,4%,
midzyrzeckim 17,7%, w m. Gorzów Wielkopolski 6,0%, a strzelecko - drezdeneckim 23,5%
i jest jedn z najwyszych w województwie. Skala i cechy bezrobocia w powiecie stawiaj je
w rzdzie najwaniejszych problemów ekonomicznych i spoecznych. Dugotrwae bezrobocie
moe powodowa utrat stabilnoci ycia znacznych grup spoecznych oraz marginalizacj
spoeczno-ekonomiczn przedstawicieli grup ryzyka. Stawia to okrelone wyzwania
w zakresie minimalizacji negatywnych skutków bezrobocia.
Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” w Drezdenku, jako jeden z 14 partnerów
IW EQUAL PRR” Ekonomia Spoeczna w Praktyce”, przystpia do projektu w lipcu 2006r.
Projekt by skierowany do grupy osób, któr stanowi bezrobotni, osoby wykluczone spoecznie i zagroone wykluczeniem z uwzgldnieniem osób bezdomnych korzystajcych ze
wsparcia drezdeneckiej fundacji. Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna regionu, jak i struktura
bezrobocia, z wysokim odsetkiem ludzi modych (ponad 30%), niskim poziomem wyksztacenia (67%) oraz du liczb osób dugotrwale bezrobotnych powyej 24 m-cy (25%) wpisywaa
si jak najbardziej do kompleksowego wsparcia i dziaa projektowych ukierunkowanych na
rozwój przedsibiorczoci spoecznej. Tym bardziej, e aktywizacja tych osób na rynku pracy
stanowi powany problem, poniewa szansa znalezienia pracy jest maa, a szkolenie tych
osób, w celu dostosowania do potrzeb rynku, wymaga duych nakadów finansowych.
W zakresie wsparcia osób bezrobotnych i zagroonych wykluczeniem spoecznym na terenie
powiatu prowadz swoj dziaalno instytucje rynku pracy: publiczna suba zatrudnienia
jak jest PUP, Ochotniczy Hufiec Pracy, instytucje szkoleniowe oraz dialogu spoecznego.
PUP - prowadzi szeroki zakres aktywizacji i wsparcia osób bezrobotnych poprzez ofert
miejsc pracy, szkole, stay, przygotowa zawodowych, poradnictwa, dofinansowania dzia-
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alnoci gospodarczej i miejsc pracy ze rodków Funduszu Pracy, a take ze rodków unijnych, w ramach realizowanych projektów.
Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelcach Krajeskich obejmuje swym wsparciem grup ludzi
modych dowiadczajcych problemów.
ZDZ (Zakad Doskonalenia Zawodowego w Strzelcach Krajeskich) zajmuje si organizacj
szkole i doradztwem zawodowym. Wspópracuje z rónymi instytucjami i organizacjami. By
organizatorem szkole branowych na zlecenie CES przy realizacji projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. Organizacje pozarzdowe takie jak: fundacje, stowarzyszenia (32 na
terenie gminy Drezdenko) 11, organizacje pracodawców (Cech Rzemios Rónych) i zwizki
zawodowe pracowników poszczególnych grup zawodowych (3) to w gównej mierze instytucje
dialogu spoecznego nie majce jednak istotnego wpywu na dziaania samorzdu lokalnego i
rozwizywanie problemów rodowiska (dziaaj w pojedynk bez wspólnej strategii
i wzajemnego wsparcia). Brak agencji zatrudnienia (najblisza prywatna znajduje si w Gorzowie), jak równie instytucji partnerstwa lokalnego, nie sprzyja budowie zaplecza do rozwizywania problemów bezrobocia i dziaa na rzecz dobra wspólnego. Cho naley wspomnie o Lokalnej Grupie Dziaania ,„Fundacji Kraina Podgrzybka”, skupiajcej 9 gmin,
a majcej swoj siedzib w Skwierzynie. Dziaa ona na rzecz obszarów wiejskich, a powstaa
w wyniku realizacji pilotaowego programu „LEADER+”.
Instytucje publiczne wspierajce dziaania na rzecz aktywizacji zawodowo-spoecznej bezrobotnych i wiadczce pomoc osobom w trudnych sytuacjach yciowych to dziaajce przy
Urzdzie Miasta i Gminy: OPS (Orodek Pomocy Spoecznej), CIS (Centrum Integracji Spoecznej realizujce od maja 2005 r. program aktywizacji spoeczno-zawodowej dla dugotrwale bezrobotnych), GCI (Gminne Centrum Informacji) posiadajce baz internetow, wspópracujce przy szkoleniach, przekazywaniu informacji, ofert pracy itp. Dziaa take PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) przy Starostwie Powiatowym. Problemami grup zagroonych wykluczeniem zajmuj si take organizacje pozarzdowe. W Drezdenku dziaa midzy innymi Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” zajmujca si osobami bezdomnymi i wykluKluby sportowe (10 ),stowarzyszenia zwizane z kultur (7),osobami niepenosprawnymi (5),pomocowe (5)- m.in.
Caritas , Klub Abstynenta, Fundacja Dom Wspólnoty „Barka”.
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czonymi, Towarzystwo Przyjació Koo Pomocy Dzieciom Niepenosprawnym wspierajce t
grup, a take Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepenosprawnych Intelektualnie „Wizi”.
Reasumujc, w momencie przystpienia Fundacji do projektu sytuacja na rynku pracy bya
bardzo niekorzystna. Analiza obszaru wykluczenia wskazywaa na niski poziom aktywnoci
lokalnej i niech do zmian w zakresie tworzenia spoeczestwa obywatelskiego, jak równie
spoeczne niedostosowanie i bezsilno w walce o wasny, lepszy byt. Ankiety przeprowadzone w Drezdenku wród respondentów potwierdziy, e najbardziej dostrzeganym, a wic
realnie istniejcym problemem jest bezrobocie, alkoholizm i ubóstwo. Bezdomno bya postrzegana jako problem bardziej marginalny. Biorc pod uwag fakt braku skutecznych metod
rozwizania problemu bezrobocia, sab infrastruktur przemysow, a take dotychczasowy
pasywny model pomocy spoecznej, wprowadzenie nowej formy reintegracji osób wykluczonych z rynku pracy byo jak najbardziej uzasadnione. Wprowadzenie zmiany w podejciu do
rozwizywania

problemów

oparte

o

idee

ekonomii

spoecznej

i dowiadczenia Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” zaowocoway powstaniem przedsibiorstw spoecznych oraz partnerstw lokalnych tworzcych przestrze dla podejmowania
nowatorskich dziaa spoecznych.

Struktura organizacyjna CES
Jednym z gównych zada strategii projektu byo powoanie CES (Centrum Ekonomii Spoecznej) – instytucji poredniczcej w integracji z rynkiem pracy osób dugotrwale bezrobotnych poprzez dziaania wspierajce samozatrudnienie w przedsibiorstwach spoecznych,
w tym spódzielniach socjalnych oraz firmach komercyjnych. Misj CES byo wsparcie polskiego modelu gospodarki spoecznej poprzez doprowadzenie do integracji spoeczno–
zawodowej osób objtych projektem oraz tworzenie mechanizmów i narzdzi umoliwiajcych wzmocnienie tego sektora.
Poniewa fundacja nie dysponowaa lokalem, w którym mógby dziaa CES, korzystaa
z uyczonego przez prywatnego przedsibiorc budowlanego budynku. By to dawny internat
szkoy medycznej, w którym zamieszkiway osoby ze wspólnoty. Parter budynku zosta odpatnie udostpniony na biura CES i pomieszczenia klubu integracji. Po adaptacji, któr prze-
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prowadzono ze rodków projektu IW EQUAL, we wrzeniu 2006 roku CES rozpocz swoja
dziaalno . Zatrudniona do realizacji zada w projekcie kadra skadaa si z 4osób: kierownika CES z dowiadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi i znajcy te rodowiska, psychologa jako asystenta kierownika, wspierajcego procesy reintegracji spoeczno-zawodowej
beneficjentów ostatecznych, pracownika administracyjno-finansowego odpowiedzialnego za
sprawozdawczo , monitoring i rozliczenia finansowe oraz specjalist do spraw spódzielni
socjalnych wywodzcego si z grupy wspólnoty i majcego za zadanie animowanie dziaa
samopomocowych i przedsibiorczych wród beneficjentów programu. Zgodnie ze strategi
projektu, CES mia by instytucj prowadzc szeroki zakres dziaa na rzecz wsparcia podmiotów gospodarki spoecznej i ich rozwoju.
Zadania te dotyczyy gównie:
- analizy i rozeznania lokalnego rynku pracy z jego zasobami i infrastruktur;
- wypracowania metod powoywania i funkcjonowania przedsibiorstw spoecznych (w tym
gównie spódzielni socjalnych);
- wsparcia finansowego podmiotów ES poprzez konkursy grantowe;
- animowania dziaa przedsibiorczych;
- prowadzenie konsultacji i doradztwa dla grup inicjatywnych spódzielni socjalnych;
- organizowania szkole branowych, warsztatów, stay;
- propagowania ekonomii spoecznej i idei partnerstwa lokalnego;
- organizowania dziaa integracyjnych z grupami osób wykluczonych.

W zwizku z du iloci i specyfik zada podjto decyzj o zatrudnieniu na umow zlecenie konsultanta ds. przedsibiorczoci spoecznej. W procesie powoywania spódzielni socjalnej potrzebna okazaa si osoba z dowiadczeniem i wiedz dotyczc przedsibiorczoci
(analiz rynku, tworzeniem biznes planów, sporzdzaniem rachunku zysków i strat, przygotowaniem statutu i dokumentów rejestracyjnych, znajomoci przepisów prawa itp.).
Aby osign zamierzone cele, konieczne byo zbudowanie takiej struktury organizacyjnej
CES, która umoliwiaby realizacj wyznaczonych w projekcie zada.
Wypracowana zostaa struktura, funkcjonujca jako:
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1.

Agencja rekrutacji i informacji:

Zorganizowano nabór beneficjentów do programu, informowano o projekcie i ekonomii spoecznej, jej zasadach i funkcjach, przeprowadzono ankiety , dotyczce beneficjentów ostatecznych i na ich podstawie diagnozowano potrzeby ludzi i lokalnego rynku pracy przy wspópracy z PUP, CIS, OPS, lokaln TV.
2.

Agencja szkole i poradnictwa zawodowego:

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia ze szczególnym uwzgldnieniem szkole branowych oraz szkole dotyczcych zakadania i prowadzenia spódzielni socjalnych, bdcych
szans na trwae miejsce pracy dla beneficjentów ostatecznych. Wspópracowano z ZDZ Zakadem Doskonalenia Zawodowego w Strzelcach Krajeskich, firm „Audit” z Gorzowa
zajmujca si porednictwem pracy i doradztwem personalnym, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie, lokalnymi przedsibiorcami).
3.

Agencja Rozwoju:

Miaa za zadanie zbudowanie lokalnego rynku dla spódzielni socjalnych. Testowano róne
moliwoci wspópracy z innymi podmiotami, wspierano grupy inicjatywne, integrowano rodowiska. Prowadzono doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii spoecznej
i poszukiwano moliwoci ich finansowania (listy intencyjne UMiG, rozmowy z burmistrzem,
przedsibiorcami, wspópraca z organizacjami infrastrukturalnymi Verte-Zielona Góra, RO
EFS, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, projekt OWSS ,projekt „Najtrudniejszy pierwszy krok”).
4.

Fundusz grantowy:

Wspiera dziaania ekonomii spoecznej w lokalnym rodowisku poprzez organizowanie konkursów grantowych dla spódzielni i przedsibiorstw spoecznych (z projektu IW Equal przyznano grant w wysokoci 200 000 z., z OWSS 80 000 z.).
5.

Animator procesu budowania Partnerstw Lokalnych:

Prowadzono szkolenia i warsztaty w ramach Szkoy Liderów Ekonomii Spoecznej. Organizowano spotkania partnerstwa lokalnego, spotkania integracyjne w Klubie Integracyjnym,
spotkania wyjazdowe w soectwach, wyjazdy integracyjne, konferencje, wyjazdy studyjne,
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targi aktywnoci spoecznej, giedy dobrych praktyk. Inicjowano i wspierano powstawanie
nowych stowarzysze.

Jak wskazyway ewaluatorki z PAN, wród kadry CES zabrako osoby odpowiedzialnej za
promocj oraz organizowanie spotka partnerskich i szkole branowych. Takie dziaania
szczególnie dotyczce beneficjentów ostatecznych wymagaj nie tylko kompetencji, ale
gównie osobistego zaangaowania, komunikatywnoci i umiejtnoci w podejciu do kadego z potrzebujcych i uczestniczenia w procesie ich przemiany. CES mia trudnoci ze zbudowaniem stabilnego zespou. Zmiany kadrowe, brak pynnoci finansowej projektu, wejcie
w nowy obszar dziaa byo powanym utrudnieniem w wypracowywaniu metod skutecznego
dziaania. Wikszo zada realizowana bya wspólnie, poniewa zespól by may, a dodatkowo znacznie oddalony od pozostaych partnerów w projekcie. Uniemoliwiao to zbyt czste
kontakty, utrudniajc sprawne dziaanie i zmniejszajc skuteczno . Tym bardziej, e fundacja i jej pracownicy nie mieli wczeniej dowiadczenia w realizacji duych projektów. Posiadanie bliskiego zaplecza, moliwo konsultowania na bieco dziaa oraz wsparcie organizacyjne jest bardzo istotnym elementem w zbudowaniu sprawnie dziaajcego i kompetentnego zespou. Dodatkowo w pocztkowej fazie realizacji projektu istniay trudnoci w wykorzystaniu komunikacji miedzy partnerami poprzez sie intranetu, co nie sprzyjao nawizywaniu wspópracy i korzystania z dowiadcze partnerów. Mimo tych trudnoci udao si jednak
osign zamierzone rezultaty i zrealizowa wikszo zada. Na podstawie posiadanych
dowiadcze wskazane byoby w podobnym przypadku pooenie wikszego nacisku na
dobór osób wchodzcych do zespou. Niezbdny jest kierownik bdcy menagerem i koordynatorem dziaa z dowiadczeniem w projektach i zarzdzaniu. Konieczna jest osoba odpowiedzialna za przepyw informacji i promocj. Do jej obowizków naleaaby obsuga sieci
i strony internetowej, umieszczanie i pozyskiwanie informacji zwizanych z realizacj projektów, komunikacj pomidzy partnerami, monitorowanie podejmowanych dziaa i ich promocj. Wany jest take udzia dobrze przygotowanego psychologa i doradcy zawodowego bez
oporów
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identyfikacj

z
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w realizacj projektu identyfikujcego si z ide ES. Dodatkowo potrzebna jest osoba komu-
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nikatywna, dyspozycyjna z pewnym autorytetem, odpowiedzialna za proces budowania partnerstwa lokalnego i animujca aktywno wród lokalnej spoecznoci. Specjalista do spraw
przedsibiorczoci i spódzielczoci socjalnej, znajcy tematyk konkursów i posiadajcy
umiejtno pisania wniosków aplikacyjnych oraz pracownik administracyjno-finansowy odpowiedzialny za sprawozdawczo , finanse i stron organizacyjn. Taki zespó ma szanse
skutecznie realizowa wymienione wczeniej zadania projektowe i wspomaga proces replikowania tych dziaa w coraz wikszym obszarze.

CES a PUP
Projekt by skierowany do grupy osób, któr stanowi bezrobotni, osoby wykluczone spoecznie i zagroone wykluczeniem.
Oprócz mieszkaców wspólnoty, przy wspópracy z PUP do projektu zostay wczone osoby
bezrobotne z terenu miasta i gminy Drezdenko. Pozyskiwanie beneficjentów odbywao si
poprzez akcje informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty, informacje w regionalnej stacji TV),
wspóprac z OPS, Centrum Integracji Spoecznej i innymi organizacjami, wspierajcymi
osoby bezrobotne.
Dziaania w projekcie wymagay nie tylko dotarcia do jak najwikszej iloci beneficjentów, ale
równie do znalezienia sposobu skutecznego wspódziaania, czenia wiedzy, dowiadcze
i zasobów, prowadzenia wspólnych dugofalowych dziaa w celu osignicia zakadanych
rezultatów projektu.
Gównym partnerem CES w pozyskaniu, aktywizacji i szkoleniu osób bezrobotnych by PUP filia w Drezdenku. Podpisanie umowy o wspópracy, polegajcej na cotygodniowym przysyaniu grupy bezrobotnych na spotkania do CES, byo kluczowe, jeli chodzi o pozyskanie beneficjentów do projektu i dalsze podejmowane z nimi dziaania szkoleniowo–integracyjne.
Pierwsze dziaania w tym kierunku CES zainicjowa ju w listopadzie 2006 r. Odbyo si spotkanie z kierownikiem PUP i kierownikiem OPS. Urzd Pracy bardzo chtnie wczy si
w nasze dziaania tym bardziej, e sam realizuje wiele projektów i koordynuje dziaania
w organizowaniu szkole, stay, praktyk.
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PUP rozpocz wspóprac CES w momencie uruchomienia pierwszej edycji SLES (Szkoy
Liderów Ekonomii Spoecznej) w Drezdenku. W spotkaniach szkoy liderów braa udzia kierowniczka
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i dziaaniami w projekcie. PUP dostrzeg szans na dodatkowe ródo finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia i moliwo dodatkowej aktywizacji osób bezrobotnych. Tworzenie spódzielni socjalnych uzna za skuteczny instrument w walce z bezrobociem tym
bardziej, e ta forma aktywizacji nie bya dobrze znana i stosowana. Ustalono form wspópracy polegajc na kierowaniu do CES 10-30 osobowych grup bezrobotnych na cotygodniowe spotkania, w trakcie których informowano uczestników o dziaaniach w projekcie, idei
ekonomii spoecznej, spódzielniach socjalnych, moliwociach wsparcia i uczestniczenia
zarówno w szkoleniach, kursach, warsztatach, jak równie uczestniczenia w SLES i dziaaniach Klubu Integracji. Podpisano porozumienie i sporzdzono harmonogramy spotka, które
odbyway si w kady pitek o godz. 10.00 i prowadzone byy przez pracownika CES. W tym
czasie w PUP byo zarejestrowanych ok. 2000 bezrobotnych, w tym 60% dugotrwale. Dziaania przygotowawcze do podjcia pracy przez osoby zagroone wykluczeniem prowadzone
przez CES byy doskonaym uzupenieniem dziaa PUP i daway szanse na zaktywizowanie
wikszej grupy BO (beneficjentów ostatecznych) tym bardziej, e nie wszystkie osoby wymagajce pomocy mogy by zarejestrowane jako bezrobotne i korzysta ze wsparcia PUP.
Dotyczy to osób korzystajcych z opieki spoecznej, których dochód przekracza 500 z, niepenosprawnych majcych wiadczenia z ZUS, wykluczonych i bezdomnych bez meldunku i
dokumentów.
W okresie realizacji projektu (tj. od listopada 2006 do grudnia 2007) udzia w takich spotkaniach wzio 515 osób. W sumie 223 osoby weszy do programu uczestniczc w rónego typu
podejmowanych dziaaniach (w tym ok. 40 osób z domu wspólnoty). Okoo 80% beneficjentów projektu to osoby bezrobotne ze rodowiska lokalnego.
Efektywno tych wspólnych dziaa, jak wynika z ewidencji PUP, bya dua. PUP skierowa
take
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w pracach CES, uczestniczyy w dziaaniach zarówno Fundacji, jak te Klubu Integracji dzia-

175

ajcego w obszarze edukacji i integracji spoecznej BO. Jedna z nich zostaa potem zatrudniona na umow o prac. Z CES wspópracowao take 2 wolontariuszy.
Wspópraca z fili PUP w Drezdenku przynosia obopólne korzyci. Wiedza na temat form
dziaa urzdu pracy i jego moliwoci bya bardzo przydatna przy opracowaniu wasnych
propozycji wsparcia i organizacji szkole zawodowych. Szczególnie istotna bya wymiana
wiedzy z zakresu przygotowania i zakadania spódzielni socjalnych. Wzajemnie przekadalimy teori na praktyk i szukalimy najlepszych rozwiza.
Moliwo przyznawania przez PUP wsparcia finansowego w wysokoci 3 krotnej redniej
krajowej (ok.7300z) dla kadego czonka-zaoyciela spódzielni socjalnej by istotnym elementem w przygotowaniu i opracowaniu planu finansowego caego przedsiwzicia. Zabezpieczenie tych rodków przez PUP i wybór form porczenia lea w gestii kierownictwa PUP.
W momencie powoania pierwszej grupy zaoycielskiej spódzielni socjalnej PUP zabezpieczy rodki na jej doinwestowanie. Niestety, takiej dotacji spódzielnia nie otrzymaa ze wzgldu na ostateczn zmian ustale, dotyczcych zabezpieczenia (porczenie osób fizycznych
dla kadego z czonków) i rozwizanie si grupy zaoycielskiej. Innym problemem byo ustalenie, kiedy czonek-zaoyciel spódzielni traci status bezrobotnego? Czy z chwil wpisu do
KRS jak utrzymywa PUP, czy w momencie nawizania stosunku pracy ze spódzielni?
Ostatecznie na wniosek CES Departament Rynku Pracy przy Ministerstwie Pracy i Polityki
Spoecznej przysa wyjanienie rozstrzygajce w/w wtpliwoci. W wietle ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba traci status bezrobotnego z dniem uprawomocnienia si postanowienia o wpisie do KRS, gdy z t dat spódzielnia nabywa osobowo
prawn, a co za tym idzie moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Natomiast
wykrelenie
z rejestru bezrobotnych czonka przystpujcego nastpuje w momencie podpisania z nim
spódzielczej umowy o prac, któr spódzielnia socjalna powinna zawrze niezwocznie po
podjciu uchway o jego przyjciu w poczet czonków. Poniewa spódzielnia socjalna, jako
nowy podmiot ekonomii spoecznej by mao znany (ustawa wesza w ycie 27.04.2006),
wiedza w tym zakresie i poszukiwanie wspólnych rozwiza przez róne podmioty byo niezwykle wane. Tym bardziej, e upowszechnianie tej formy samozatrudnienia ma kapitalne
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znaczenie dla rozwoju przedsibiorczoci, spódzielczoci i powrotu na rynek grup marginalizowanych.
PUP wspópracuje z ok. 50 firmami z terenu miasta i gminy oferujc bezrobotnym miejsca
pracy, moliwoci stay, przygotowa zawodowych, doposaajc stanowiska pracy, refundujc wiele kosztów. Prowadzi szkolenia, poradnictwo zawodowe, porednictwo pracy, usugi
EURES. Przydziela rodki finansowe na podjecie dziaalnoci gospodarczej. Aktywizuje take
osoby korzystajce z pomocy spoecznej poprzez zawieranie porozumie z gminami na organizacj prac spoecznie uytecznych i ich realizacj. I w tym zakresie koordynacja dziaa
ma istotne znaczenie we wprowadzaniu przedsibiorczoci spoecznej jako elementu rynku
i udziale w nim osób niewykwalifikowanych.
Wspópraca z PUP w Drezdenku okazaa si tym bardziej cenna, e nie koczya si tylko na
dziaaniach wspierajcych bezrobotnych w znalezieniu miejsca pracy, ale take zgodnie
z ide ES wspódziaa w procesie budowania gospodarki spoecznej, partnerstwa lokalnego
i wzmacniania kapitau spoecznego.

CES a CIS
Centrum Integracji Spoecznej dziaa w Drezdenku od maja 2005 roku jako gospodarstwo
pomocnicze Urzdu Miasta i Gminy w oparciu o ustaw o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r.
Ustawa ta daje szans do tworzenia warunków dla rozwoju nowych programów edukacyjnych, przedsibiorczych i wspópracy z wieloma partnerami. Gównym celem CIS jest prowadzenie zaj w obszarze reintegracji spoecznej i zawodowej gownie wród grup wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym, a od niedawna (czerwiec.2007) take osób
niepenosprawnych.
Swoje zadania CIS realizuje poprzez indywidualny program zatrudnienia socjalnego trwajcy
12 m-cy. Obejmuje one warsztaty psychologiczne, indywidualne oraz grupowe poradnictwo
zawodowe, nauk wspópracy w grupach roboczych przy wykonywaniu okrelonych zada,
teoretyczne i praktyczne zajcia zawodowe, szkolenia oraz kursy podnoszce kwalifikacje
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zawodowe czyli kompleksowe dziaania prowadzce do usamodzielnienia i powrotu na rynek
pracy.
Dziaajcy w Drezdenku CIS obejmuje swoim programem niewielkie grono 17osób. Dodatkowym mankamentem s warunki w nim uczestniczenia, a mianowicie pozostawanie w cigu
ostatnich 2 lat przez co najmniej 12 miesicy w rejestrze PUP jako osoba bezrobotna.
Uczestnictwo w CIS jest atrakcyjn form wsparcia nie tylko ze wzgldu na wiadczenie
integracyjne w wysokoci 100% zasiku dla bezrobotnych (530z), wliczaniu okresu pobytu
w CIS do emerytury (odprowadzane s skadki na fundusz rentowy i emerytalny), posiek,
ubranie, rodki czystoci, ale gównie ze wzgldu na uczestniczenie w programach integracyjnych, umoliwiajcych nabycie umiejtnoci pracy w grupie, wzajemnej pomocy w pokonywaniu lków i stereotypów.
Nowe metody pracy z BO stosowane ju wczeniej przez Fundacje Pomocy Wzajemnej
Barka, a realizowane w ramach programu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce,, których przykadem mog by grupy samoksztaceniowe, s zblione do dziaa CIS. Prowadzone
w oparciu o wspólne warsztaty grup wykluczonych z pracownikami socjalnymi, psychologami,
instruktorami, mogy by istotnym wsparciem w wymianie dowiadcze i wiedzy pomidzy
kadr CIS a CES. Mogyby pomóc w doskonaleniu metod pracy i stworzeniu skutecznego
programu edukacji, ale do takiej wspópracy niestety nie doszo.
CIS jest nowym podmiotem ekonomii spoecznej realizujcym program reintegracji w oparciu
o wspóprac z wieloma partnerami (administracj samorzdow, PUP, OPS, pracodawcami), gdzie wana jest nie tylko skuteczno dziaa, ale odpowiedzialno za losy uczestniczcych w nim osób. Tym dziwniejszy wydaje si fakt, e mimo pocztkowego uczestniczenia
w SLES kierowniczki CIS nie udao si doprowadzi do wspólnych dziaa partnerskich.
Takie wspódziaanie wydaje si oczywiste i wrcz konieczne. Realizacja nowej formy edukacji i pracy socjalnej, jak jest przygotowanie osób w niej uczestniczcych do powrotu na rynek
pracy i zakadania spódzielni socjalnych, wie si ze wsparciem nie tylko ze strony biznesu,
jako potencjalnych pracodawców korzystajcych z zatrudnienia wspieranego, ale wszystkich
podmiotów mogcych pomóc w odbudowie zaufania, rozpoznaniu moliwoci, budowaniu
poczucia wasnej wartoci, motywowaniu do aktywnoci i usamodzielnienia si.
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Ustawa o spódzielniach socjalnych jest realizowana przez CIS-y w bardzo niewielkiej skali,
i mao które przygotowuj uczestników do zakadania spódzielni socjalnych.
Istnienie CES, którego gównym zadaniem byo wspieranie tej formy zatrudnienia, posiadanie
merytorycznego wsparcia i funduszu grantowego na rozwój spódzielni dawao szans na
rozwój tych wanie podmiotów. Jest to szczególnie wane, gdy w CIS ludzie przez okres 1
roku maj szans dobrze si pozna , dobra w odpowiednie grupy i wtedy by przygotowywani do zaoenia spódzielni. Mona by w tym celu wykorzysta moliwo przeduenia
pobytu dla takich osób w CIS (w tej chwili istnieje moliwo przeduenia pobytu o ½ roku,
ale tylko w uzasadnionych przypadkach) i dalej z nimi pracowa . Innym rozwizaniem jest
„przejcie” przez CES grupy po CIS i prowadzenie dalszego systemu wsparcia, edukacji,
szkole z przedsibiorczoci, doradztwa, czego efektem byoby doprowadzenie do zarejestrowania spódzielni. Moe to by tym bardziej korzystne, e ze wsparcia CES korzystaj nie
tylko osoby dugotrwale bezrobotne, ale take aktywne, przedsibiorcze, chcce podnie
swoje kwalifikacje, wiedz i umiejtnoci w wejciu na rynek pracy. One mogyby by wczone do grup zaoycielskich lub jako czonkowie spódzielni wspiera je i motywowa , dajc
wiksze szanse na ich rozwój i powodzenie.
CIS w Drezdenku nie prowadzi dziaa skierowanych na zakadanie spódzielni socjalnych.
Wprowadza
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pracy
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oferty
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i zatrudnienie wspierane (Ustawa O zatrudnieniu Socjalnym), to znaczy, e w zamian za
zobowizanie pracodawcy do zatrudnienia takiej osoby przez okres 18 m-cy otrzymuje on
czciowy zwrot kosztów wynagrodzenia tego pracownika. Przez okres 3 m-cy 100% zasiku
(530zl), przez kolejne trzy 80 % i pozostae 60 %.Ta forma zatrudnienia nie jest chtnie podejmowana przez przedsibiorców. Dowiadczenie wskazuje, e czsto te osoby maj problemy z wypenieniem swoich zobowiza wobec pracodawcy. Dlatego te wol oni ubiega
si o dofinansowanie na konkretne stanowisko pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i nie martwi si faktem porzucenia pracy lub nie wywizywaniem
z obowizków. Mog wtedy zatrudni na to stanowisko kolejnego uczestnika CIS. Dlatego
wane jest organizowanie systemu stay, w których pracodawca mógby lepiej przyjrze si
potencjalnemu pracownikowi, a pracownik mógby skonfrontowa swoje umiejtnoci i wy-
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obraenia z stawianymi przed nim zadaniami. Oczywicie nie sposób nie zauway , e aktywizacja i wsparcie uczestników CIS koczy si w momencie zakoczenia udziau w programie.
Wsparcie w procesie zakadania przez jego uczestników spódzielni socjalnych nie tylko daje
szanse na ich „uwaszczenie”, zmian relacji pracodawca – pracownik, wspódziaanie
i wspóuczestniczenie w dziaalnoci przedsibiorstwa, ale take daje wiksz szans monitorowania ich postpów i dalszego wspierania przez podmioty takie, jak np. CES. Nasze dowiadczenia w tym wzgldzie potwierdzaj fakt, e powrót na rynek pracy osób dugotrwale
bezrobotnych wymaga dugiego czasu, odpowiedniego przygotowania zarówno kadry,
jak i osób wymagajcych wsparcia.
Nawet po przejciu procesu przygotowawczego i zarejestrowaniu w KRS nadal potrzebne jest
wsparcie merytoryczne i organizacyjne, by mogli skutecznie funkcjonowa a do momentu
osignicia penej samodzielnoci. Pozostawienie ich samym sobie czsto skutkuje powrotem do poprzedniego stanu.

CES i programy wsparcia
Udzia w projekcie brali nie tylko beneficjenci ostateczni, tzn. osoby bezrobotne
i wykluczone, ale take tzw. beneficjenci poredni, tj. osoby aktywne, podejmujce inicjatywy,
przedstawiciele instytucji, organizacji, przedsibiorcy.
W momencie przystpienia BO (beneficjenta ostatecznego) do programu, móg on skorzysta
z rónego rodzaju wsparcia. CES chcc w sposób jak najbardziej peny wspiera BO wyzwalajc ich moliwoci w znalezieniu swojego miejsca, poczuciu uczestnictwa i powrocie na
rynek pracy, prowadzi programy edukacyjne, integracyjne i szkoleniowe. Dziaania te miay
charakter aktywizujcy, zmierzajcy do osobistego zaangaowania w poczuciu odpowiedzialnoci za wspóln przyszo .
Jednym z narzdzi integracji i aktywizacji spoecznej by SLES. By to program edukacji liderów ekonomii spoecznej przygotowany przez Szko Barki w ramach podprojektu „Edukacja”
i mia przygotowa kadry do wiadomych i niezalenych dziaa w ramach rónych instytucji
ekonomii spoecznej. Mia on integrowa osoby z lokalnego rodowiska, wykorzystywa wza-
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jemny potencja, zdobyte umiejtnoci, minimalizowa i rozwizywa problemy spoeczne.
W programie omawiano wiele zagadnie, midzy innymi zagadnienia dotyczce ekonomii
spoecznej, rozwoju przedsibiorczoci w krajach Europy, procedury zakadania spódzielni
socjalnych
i stowarzysze. Przedstawiano sposoby na pozyskiwanie rodków finansowych (szczególnie
funduszy europejskich), omawiano mechanizmy powstawania grup samoksztaceniowych
jako nowej formy integracji osób wykluczonych, metody pracy samoksztaceniowej, umiejtnoci funkcjonowania publicznego. W pierwszej edycji SLES (lipiec –wrzesie 2006) wzili
udzia pracownicy i liderzy partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. Edukacja przebiegaa w 16 sesjach i uczestniczyli w niej wszyscy pracownicy Fundacji w Drezdenku.
W jej wyniku 4 osoby otrzymay certyfikat Lidera Ekonomii Spoecznej.
Kolejne 2 edycje byy zorganizowane dla liderów lokalnych (przedstawicieli instytucji, przedsibiorców lokalnych, czonków spódzielni, osób aktywnych, wspierajcych inicjatywy lokalne, a take osób dowiadczonych problemami), którzy po zakoczeniu programu dziaaliby
na rzecz rozwoju ekonomii spoecznej i wspomagali powstawanie lokalnych porozumie.
Pierwsza edycja prowadzona bya w formie odrbnych zaj o charakterze teoretycznym i nie
przyniosa oczekiwanych rezultatów. Osoby w niej uczestniczce nie podjy dziaa w swojej
spoecznoci lokalnej. Dlatego te drug edycj poczono ze spotkaniami partnerskimi, co
w efekcie skutkowao wiksz aktywnoci osób w niej uczestniczcych i powoaniem trzech
wiejskich stowarzysze.
W ramach edukacji szkoy liderów zorganizowano wyjazdy studyjne do partnerów zagranicznych w Finlandii, Woszech i Szkocji. Wizyty te odegray wan rol, gdy ich uczestnicy mieli
okazj zapozna si z dobrymi praktykami, a jednoczenie stanowiy one inspiracj do podejmowania podobnych dziaa u siebie. W wyjazdach uczestniczyo 16 osób z Drezdenka,
które bray udzia w SLES. Warto zaznaczy , e udzia w tych wyjazdach u czterech czonków
wspólnoty w Drezdenku spowodowa wiksz otwarto , zwikszenie ich wiary we wasne
moliwoci
i umiejtnoci, co zaowocowao zaoeniem Stowarzyszenia Samopomocowego „Rodzina”,
którego stali si liderami.
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Inn form bya edukacja nieformalna w grupach samoksztaceniowych SAS (Szkoa Animacji
Socjalnej) skierowana gównie do ludzi wykluczonych, znajdujcych si w najbardziej trudnej
sytuacji. Spenia ona, poza celami edukacyjnymi zwizanymi z poszerzaniem wiedzy ogólnej,
jak równie poznaniem zagadnie dotyczcych ekonomii spoecznej, rol integracyjn,
wzmacnianie poczucia przynalenoci do okrelonej spoecznoci. Spotkania miay na celu
zwikszenie u beneficjentów zdolnoci do samodzielnego wiadczenia pracy, animowania
wasnej edukacji, zwikszenia rónorodnych umiejtnoci, wymiany dowiadcze, aktywnoci
i samopomocy. Zajcia odbyway si w formie regularnych spotka, co najmniej 1 raz w tygodniu, i prowadzone byy przez pracowników CES oraz specjalistów z zewntrz. Udzia w nich
brali gównie mieszkacy wspólnoty mimo, e w zaoeniu skierowane byy one take do
spoecznoci lokalnej. Dlatego podjto dziaania w celu wczenia wikszej liczby osób
z zewntrz i uatrakcyjnienia spotka. Organizowano spotkania integracyjne, np. wieczór
meksykaski z muzyk i slajdami z Peru i Meksyku, grille plenerowe, wizyty w muzeum na
wystawach fotografii i malarstwa, spotkania z ciekawymi lud mi. Odbyway si równie spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a dla najmodszych prowadzone byy poranki filmowe organizowane pod nazw „Spotkania z bajk”. Wszystkie te dziaania zmierzay
do tego, by promowa Klub Integracji i zachca do udziau w SAS. W zaoeniu miay spowodowa wczanie si ludzi ze rodowisk zagroonych do aktywnego wspóuczestniczenia
w yciu spoecznym i zawodowym. Jak pokazao dowiadczenie, efekt dziaa w tym obszarze w duej mierze zaley od skutecznych dziaa psychologa i przemylanej tematyki spotka.
Inn forma wsparcia dotyczc integracji zawodowej byy szkolenia z przedsibiorczoci
prowadzone przez konsultanta CES. Po spotkaniach informacyjnych organizowanych przy
wspópracy z PUP dziesicioosobowe grupy zainteresowane udziaem w projekcie mogy
uczestniczy w szkoleniu z przedsibiorczoci. Cykl zaj trwa 60 godzin i prowadzony by
metod warsztatow. Omawiane w toku zaj zagadnienia dotyczyy spódzielczoci socjalnej
i przedsibiorczoci, tworzenia biznes planu, sporzdzania rachunku zysków i strat, zasad
konkurencji, wypeniania i prowadzenia dokumentacji. Udzia w nich wzio 51 osób, a efektem byo zaoenie przez kilka osób wasnych firm, powstanie 2 grup zaoycielskich spó-
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dzielni socjalnej, a w efekcie jeszcze dalszych dziaa powoanie spódzielni socjalnej „Drze”
i przedsibiorstwa spoecznego przy stowarzyszeniu samopomocowym „Rodzina”. Forma ta
wydaa si by skutecznym narzdziem w mobilizowaniu do podejmowania inicjatyw, upowszechnianiu wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania spódzielni socjalnych, a w konsekwencji powrotu na rynek pracy. W cykl zaj wczono psychologa i doradc zawodowego.
Byo to bardzo wane ze wzgldu na konieczno wzmacniania w ludziach poczucia wasnej
wartoci, odkrywania potencjau i preferencji, pokonywania strachu, stereotypów i wiary we
wasne moliwoci.
Niezalenie od szkole z przedsibiorczoci, pracownicy CES prowadzili równie szkolenia
dla nowopowstajcych grup inicjatywnych spódzielni z objanieniem zasad zakadania
i funkcjonowania spódzielni socjalnych.
W trakcie realizacji projektu nawizane zostay kontakty z Zakadem Doskonalenia Zawodowego. W wyniku wspópracy z ZDZ w Strzelcach Krajeskich zorganizowano szkolenia branowe przeprowadzajc wczeniej ocen predyspozycji zawodowych uczestników i przy
wspópracy z firm „Audit” z Gorzowa i lokalnymi pracodawcami zapotrzebowanie rynku. Byy
to nastpujce szkolenia:
- Nowoczesne techniki sprzeday i obsuga kas fiskalnych 17.05 -12.06.2007 r. (uczestniczyo
12 osób);
- Kurs spawaczy - spawanie elektryczne w osonie gazów metod MAG 11.04 -23.05.2007 r.
(uczestniczyo 8 osób);
- Kurs operatorów wózków jezdniowych z napdem silnikowym w transporcie wewntrzzakadowym 02.07 – 20.07.2007 r. (uczestniczyo 11 i 9 osób - 2 edycje) - ju w trakcie szkolenia
na operatorów wózków widowych firma „Kappa” z Drezdenka chciaa zatrudni jej uczestników.
Zorganizowano nabór kandydatów na kurs komputerowy, odbyo si 13 edycji dla 106 osób
(poziom podstawowy i rozszerzony) w tygodniowych 30 - godzinnych cyklach dla kadej
z grup.
CES sfinansowa take kurs prawa jazdy dla 5 osób oraz podwyszenie kategorii dla 1 osoby.
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Na podstawie przeprowadzonych programów wspierajcych mona mówi o moliwoci
przejcia rónych cieek przez osoby uczestniczce w programie. Osoby wykluczone spoecznie i dugotrwale bezrobotne potrzebuj kompleksowego wsparcia zarówno w procesie
integracji spoecznej, jak i zawodowej. Ich droga jest najdusza i rozpoczyna si procesem
wczenia w dziaania klubu integracji: udzia w spotkaniach integracyjnych, imprezach, wyjazdach, nastpnie uczestnicz w zajciach SAS, grupach samoksztaceniowych, grupach
wsparcia, SLES, spotkaniach partnerskich. Poznaj ludzi i rodowisko, w którym yj, tematyk ekonomii spoecznej, wkraczaj do programu szkole branowych i zwizanych ze spódzielczoci, by w kocowym etapie móc podj prac lub stworzy wasne przedsibiorstwo
w postaci spódzielni socjalnej. Inne osoby, bardziej otwarte i aktywne, wchodziy bezporednio do szkole z przedsibiorczoci i branowych, znajdujc miejsce pracy w firmach lub
przedsibiorstwach komercyjnych. Jeszcze inne, szczególnie mode, wchodziy do konkretnego szkolenia i na tym koczyy swój udzia. Bywao i tak, e proces udziau w projekcie
dotyczy tylko czci integracyjnej i w niewielkim stopniu udziau w SAS. Poniewa celem tych
dziaa jest promocja przedsibiorczoci spoecznej, rozwój zaplecza i wsparcia wokó nowo
powstajcych podmiotów ma zasadnicze znaczenie w procesie budowania efektywnie dziaajcego partnerstwa.

CES i partnerstwo
Partnerstwo lokalne jest z jednej strony elementem systemu wsparcia podmiotów ekonomii
spoecznej, a z drugiej organizuje lokaln spoeczno w celu realizowania wspólnych planów.
W ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” podjto prób wypracowania metod
i form wspópracy midzy organizacjami, instytucjami, firmami oraz osobami prywatnymi,
gotowymi dziaa na rzecz ekonomii spoecznej, szczególnie w celu ograniczenia bezrobocia
i budowania sieci wzajemnego wsparcia i rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak
i ponad lokalnym. Wspópracowano z instytucjami, które wspieray t sam grup beneficjentów, tj. OPS, PUP, MOPR, Kluby AA, CIS. Prowadzono dziaania zwizane z realizowaniem
rónych inicjatyw, np: policja wspópracowaa z Fundacj przy dziaalnoci punktu informacyj-
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nego dla ofiar przemocy domowej, wspólnie z bibliotek realizowano akcj „Caa Polska czyta
dzieciom”, Sanepid realizowa cykl spotka w Klubie Integracji zwizanych z promocj zdrowego stylu ycia i profilaktyk chorób. Muzeum, Dom Kultury, Pracownia Plastyczna i Gimnazjum nr 1w Drezdenku wspieray dziaania integracyjne, edukacyjne i kulturalne, a PUP prowadzi sta wspóprac z CES. Byy to spotkania z bezrobotnymi, nabór do szkole branowych, informacja o spódzielniach, stae, udzia w konferencjach, spotkaniach itp. Szpital,
firma Victaulic, Meprozet i Urzd Miasta i Gminy zlecay prace dla bezrobotnych mieszkaców domu wspólnoty.
Szukano równoczenie moliwoci rozwoju i wspópracy. W ten sposób Fundacja Dom
Wspólnoty „Barka” wesza do projektu „Activite lubuskie” realizowanego przez Fundacj na
Rzecz Collegium Polonicum w Subicach, a dotyczcego wzmocnienia roli i znaczenia organizacji pozarzdowych na terenie województwa lubuskiego. Uczestniczya w Targach Aktywnoci Spoecznej Lubuskich NGO, gdzie promowaa swoje dziaania i zdobywaa nowe kontakty. RO EFS w Zielonej Górze i Gorzowie wspiera merytorycznie, wspópracowa przy
szkoleniach zwizanych z pozyskiwaniem rodków z EFS i promocj ekonomii spoecznej.
Kontakty te s pocztkiem budowania porozumienia ponad lokalnego, wspierajcego rozwój
organizacji pozarzdowych i wypracowania systemu wsparcia dla inicjatyw spoecznych.
Oczywicie, aby powstao silne partnerstwo, potrzebni s liderzy. Aby przygotowa takie
kadry do dziaa w ramach rónych instytucji ES realizowano program edukacji liderów
SLES. W wikszoci partnerstw naturalnym liderem jest samorzd, który swoim autorytetem
i moliwociami mobilizuje inne podmioty. W Drezdenku do dziaa partnerskich samorzd
si nie wczy i to mimo przedstawienia jego celów, zarówno burmistrzowi, jak i grupie radnych. Realizowane w Drezdenku 2 edycje programu SLES, cotygodniowe spotkania partnerstwa lokalnego doprowadziy do zawizania nieformalnego porozumienia. Deklaracj przystpienia do niego podpisay 22 podmioty*.
Aktualnie w partnerstwo aktywnie zaangaowane s trzy nowo powoane (z inicjatywy sotysów i przy wsparciu CES) stowarzyszenia wiejskie „Drawa” w Drawinach, „Nasza Przyszo ”
w

Goszczanowie

i

„Stowarzyszenie

na

Rzecz

Rozwoju

Wsi”

w Goszczanowcu, a take Stowarzyszenie Samopomocowe „Rodzina”, wielobranowa spó-
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dzielnia socjalna „Drze”, PUP, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia i dora nie przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych.
CES by inicjatorem spotka partnerstwa i na nim spoczywao inicjowanie dziaa
i podejmowanie decyzji. Z dowiadczenia wiemy, e tylko wspólna realizacja konkretnego
zadania lub projektu ma szans zmieni nastawienie i wyzwoli w ludziach wol wspódziaania. Nieokrelona perspektywa zmian w organizacji czy rodowisku nie jest wystarczajc
motywacj, mimo zrozumienia istoty problemu i wartoci paktów spoecznych. Poniewa
proces budowania partnerstwa trwa dugo i przebiega nie bez trudnoci, nie udao si zrealizowa wspólnego projektu, który zmotywowaby do wspólnych dziaa. Mieszkacy tych
terenów to w wikszoci ludno napywowa z wielu regionów Polski. Wzajemnym kontaktom
towarzyszy czsto nieufno , uprzedzenia, niepewno . Przejawia si to w braku aktywnoci
i postawie wyczekiwania. Przekada si to równie na obraz tradycji wspólnotowych, które
zamykaj si najczciej w obrbie rodziny. Powoanie partnerstwa wydaje si niezwykle
wane dla stworzenia silnego zaplecza wspierajcego nowo powstae podmioty ES takie jak:
stowarzyszenia, spódzielnie, przedsibiorstwa spoeczne.
.
*1 .Starostwo powiatowe w Strzelcach Krajeskich 2.PUP w Drezdenku 3.Muzeum Puszczy
drawskiej i Noteckiej 4.Gimnazjum Publiczne nr1 5.Zespó Szkó im H.Sienkiewicza 6.Bank
Spódzielczy 7.Komisariat Policji 8.Sanepid 9.Nadnoteckie Towarzystwo Kultury 10.ZNP
sekcja Emerytów i Rencistów 11.PGKiM 12.PCPR 13.Hurtownia Materiaów Budowlanych
STROP 14.Victaulic 15.WSS „Drze”16.Piekarnia HERT 17.Gospodarstwo Szkókarskie
Czulak i Urbanek 18.Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Gorzów 19.Biblioteka Publiczna
20.Fundacja pomocne Donie 21.Fundacja Dom Wspólnoty Barka 22.Dom Kultury

Udzia w partnerstwie tak rónych podmiotów, jak samorzd, organizacje spoeczne, instytucje poytku publicznego, firmy i indywidualni przedsibiorcy daje szans stworzenia sieci
wzajemnej wymiany dóbr i usug, wiedzy i dowiadcze, które umoliwiaj wspólnocie lokalnej podjcie dziaa na rzecz integracji spoecznej i dobra wspólnego.
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Przedsibiorstwa spoeczne
CES mia by wsparciem w procesie tworzenia przedsibiorstw spoecznych i budowy wokó
nich przyjaznego rodowiska.
Spódzielnia socjalna to nowa forma prawna okrelana jako przedsibiorstwo spoeczne. Aby
j zaoy potrzeba piciu osób, w których gronie mog si znale

osoby bezrobotne, nie-

penosprawne lub te, które ukoczyy program CIS. Czonkami spódzielni mog zosta te
osoby, które nie speniaj wyej wymienionych wymogów, a które posiadaj specjalistyczne
kwalifikacje brakujce pozostaym czonkom spódzielni. Obecnie liczba tych osób nie moe
by wiksza ni 20% ogólnej liczby czonków spódzielni. Przedmiotem dziaalnoci spódzielni jest prowadzenie wspólnego przedsibiorstwa, które funkcjonuje w oparciu o osobist
prac jej czonków i dziaa na rzecz ich spoecznej i zawodowej reintegracji. Wypracowana
nadwyka budetowa powinna by przeznaczana na cele spódzielni (fundusz zasobowy,
dziaalno spoeczn i edukacyjn).
CES w Drezdenku organizowa, wdraa i nadzorowa proces zakadania i prowadzenia spódzielni socjalnych.
Proces ten realizowany by przez CES w kolejnych etapach:
- wyonienie sporód osób uczestniczcych w programie grupy inicjatywnej spódzielni socjalnej;
- przeprowadzanie szkole;
- prowadzenie spotka i konsultacji, na których omawiano pomys na dziaalno - przeprowadzano analiz rynku, omawiane byy szanse i zagroenia przedsiwzicia (analiza SWOT);
- powoanie grupy zaoycielskiej spódzielni socjalnej;
- przygotowanie biznes planu i strategii dziaania;
- przygotowanie statutu spódzielni socjalnej;
- zoenie deklaracji czonkowskich;
- zwoanie zebrania zaoycielskiego (powoanie spódzielni, przyjcie statutu i powoanie
Zarzdu);
- przygotowanie kompletu dokumentów do KRS;
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- przygotowanie wniosku do CES o przyznanie grantu;
- rejestracja.
Pierwsza grupa inicjatywna zoona z 9 osób skorzystaa z caego przygotowanego cyklu
wsparcia (zaj motywacyjnych, warsztatów, cykli szkoleniowych, udziau w spotkaniach
partnerskich, wyje dzie integracyjno-szkoleniowym do Karpacza i zagranicznych wyjazdach
studyjnych do Woch, Szkocji i Finlandii). Jednak bezporednio przed rejestracj w KRS
osoby te zoyy rezygnacj, uzasadniajc j zym stanem zdrowia, kopotami, powodami
osobistymi, itp. Te wahania obserwowalimy ju wczeniej, kiedy wycofay si trzy osoby, ale
wydawao si, e jest to moment przejciowy i podjcie dziaa naprawczych problem rozwie. Naley jednak wzi pod uwag fakt, e proces przygotowawczy trwa bardzo dugo (7 mcy) i mimo przyznania rodków grantowych duo wczeniej, nie mona byo rozpocz dziaa ze wzgldu na wstrzymanie przelania kolejnej transzy pienidzy. Analizujc sytuacj
doszlimy do wniosku, e osoby te nie byy przygotowane do samodzielnego dziaania i wzicia za nie odpowiedzialnoci. Pomimo tego, e to my zebralimy informacje do koncepcji
biznesowej, podpowiedzielimy pomys, przygotowalimy biznes plan i komplet dokumentów
rejestracyjnych, zostalimy obarczeni win, e nie dotrzymujemy terminów, nie zaatwiamy
wszystkiego tak, jak trzeba, nie dziaamy efektywnie. Potwierdzio to fakt, e aby spódzielnia
socjalna moga powsta i zaistnie na rynku, musi skada si z osób majcych motywacj
i postaw przedsibiorcz. Osoby dugotrwale bezrobotne, bierne, posiadajce niski poziom
motywacji mog by jej czonkami, ale w sytuacjach krytycznych mog stanowi najsabsze
ogniwo zespou. Jego trzon musz stanowi osoby odpowiedzialne, zmotywowane, cechujce si zaangaowaniem i aktywnoci.

Konkursy grantowe.
W listopadzie 2006 r. zosta ogoszony konkurs grantowy na projekty dotyczce wsparcia
finansowego nowo tworzonych i ju istniejcych spódzielni socjalnych oraz przedsibiorstw
spoecznych w gminie Drezdenko pt. „Ekonomia Spoeczna szans na lepsze jutro”. Przeprowadzenie konkursu wymagao opracowania systemu procedur i dokumentacji konkursowej
(wytycznych konkursu, regulaminu, zasad, formularzy wniosku aplikacyjnego, umowy, wnio-
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sków o patno , sprawozda). Trzeba byo opracowa procedury wypaty i rozliczenia grantu. Poniewa nie mielimy w tym zakresie wczeniejszych dowiadcze, skorzystalimy
z dokumentów i procedur opracowanych przez partnerów z Poznania i zaadoptowalimy je na
nasze potrzeby. Dodatkow trudnoci bya konieczno

pomocy spódzielcom

na kadym etapie realizacji przedsiwzicia objtego wnioskiem grantowym. Do CES wpyn
1 wniosek o dofinansowanie realizacji przygotowanego projektu w ramach funduszu grantowego grupy inicjatywnej Wielobranowej Spódzielni socjalnej „Drze” na kwot 180 000 z.
CES w ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” dysponowa funduszem grantowym w wysokoci 200 000z. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej powoana 07.12.2006
r. komisja grantowa, zoona z 5 osób, dokonaa pozytywnej oceny merytorycznej wniosku.
Obniya jednak kwot przyznanych rodków do 140 000 z w zwizku z przewidywan dotacj z Funduszu Pracy (przyznawan przez PUP), uznajc jednoczenie, e jest to kwota
wystarczajca do zrealizowania planowanych dziaa. W skad komisji wchodzili:
- przedstawiciel administratora projektu,
- przedstawiciel PUP,
- przedstawiciel partnerstwa,
- przedstawiciel stowarzyszenia rozwoju przedsibiorczoci,
-przedstawiciel przedsibiorców.
Przyznane dofinansowanie dotyczyo planu uruchomienia przez spódzielni dziaalnoci
wielobranowej: poligraficznej, dziaalnoci usugowo-remontowej i porzdkowej oraz dziaalnoci rachunkowo-ksigowej. Zabezpieczeniem przyznanych rodków mia by

weksel

in blanco podpisany przez czonków zaoycieli.
Po zoeniu rezygnacji i rozwizaniu si grupy zaoycielskiej spódzielni „Drze” istniao
zagroenie niezrealizowania projektu. Zaczlimy przygotowywa drug grup, ju wczeniej
wyselekcjonowan, owiadczylimy jednak, e pomoc bdzie ograniczona do pewnego zakresu dziaa. Zebranie informacji, przygotowanie planu przedsiwzicia i dokumentacji konkursowej to by zakres czynnoci, które musiaa wykona grupa inicjatywna. Na tym etapie
realizacji projektu CES kontrolowao przedstawian dokumentacj, udzielao wskazówek
i wskazywao na ewentualne bdy czy konieczne poprawki. Naley doda , e osoby tworz-
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ce t grup aktywnie uczestniczyy w spotkaniach partnerstwa i organizowanych szkoleniach.
Byy odpowiedzialne, przedsibiorcze i wykazyway wraliwo i postawy prospoeczne.
W maju wystpiy do CES o podtrzymanie decyzji przyznania w caoci grantu dla WSS
„Drze”. Poinformoway jednoczenie, e na walnym zebraniu zaoycielskim powoana zostaa ju nowa spódzielnia, która zobowizuje si do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem
pozytywnie rozpatrzonym przez komisj grantow, jak równie spenia wszystkie warunki
okrelone w zasadach konkursu.
Poniewa nowa grupa bya dobrze merytorycznie przygotowana do realizacji przedsiwzicia,
a jej czonkowie posiadali kwalifikacje minimalizujce ryzyko niepowodzenia, CES w porozumieniu z administratorem wyrazili zgod. Przesunity zosta (na wniosek nowej grupy)
w zwizku z przeduajcym si procesem rejestracji ustalony wczeniej termin zakoczenia
realizacji projektu z 30.06.2007r. na 30.09.2007r.
31 lipca 2007spódzielnia socjalna WSS „Drze” otrzymaa wpis do KRS i moga rozpocz
swoj dziaalno . Dnia 08.08.2007 r. podpisana zostaa z ni umowa o dofinansowanie
projektu, a 29.08.2007r. zostay przekazane nowo powstaej spódzielni socjalnej przyznane
wczeniej rodki w wysokoci 140 000 z na zakup maszyn i urzdze do uruchomienia dziaalnoci poligraficznej. W dalszej kolejnoci wsparcie CES dotyczyo negocjacji zwizanych
z zakupem sprztu, nieodpatnym uyczeniem lokalu na dziaalno , organizowaniem specjalistycznych szkole zwizanych z obsug maszyn i programów komputerowych, obsug
ksigow i pozyskiwaniem zlece dla spódzielni.
Powoanie i prowadzenie spódzielni socjalnej wymaga wiele trudu, wiedzy i dowiadczenia.
Tego zazwyczaj brakuje osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym. Osoby te potrzebuj wsparcia m.in. w zakresie przygotowania koncepcji biznesowej, prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, ksigowoci czy pozyskiwania zlece. Trzeba te sprosta wielu wymogom
okrelanym kolejno przez statut, ustawy, rozporzdzenia, co nie zawsze jest moliwe. Np.
przeszkod w uzyskaniu rodków z Urzdu Pracy jest zaduenie osób najczciej z powodów niepacenia alimentów. Inn kwesti s porczenia i gwarancje na zabezpieczenie przyznanych rodków. Dlatego wane jest, aby wród jego czonków znalazy si osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejtnoci, mogce wspiera innych, jednocze-
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nie zapewniajc wiksz efektywno dziaa spódzielni. Wielobranowa Spódzielnia Socjalna „Drze” prowadzi dziaalno poligraficzn i zatrudnia na umow o prac 4 czonkinie.
Dziki swojemu zaangaowaniu i wspópracy w ramach partnerstwa wypracowano ju pierwsze zyski i jest dua nadzieja na jej dalszy samodzielny rozwój.

Przy wspópracy z CES w zakresie szkole, edukacji i wsparcia organizacyjnego zostao
powoane w dniu 08.06.2007 r. Stowarzyszenie Samopomocowe „Rodzina”. W jego skad
wchodzi 17 czonków zaoycieli, mieszkaców domu wspólnoty Barka. Zarzd Stowarzyszenia, przy wsparciu ze strony CES w zakresie konsultacji i doradztwa w aspektach merytorycznych, zgodnych z programem” Ekonomia Spoeczna w Praktyce”, przygotowa plan uruchomienia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przedsibiorstwa spoecznego.
19 czerwca 2007 r. CES ogosi II edycj konkursu grantowego „Ekonomia Spoeczna szans
na lepsze jutro”, na który 20.07.2007 r. wpyn jeden wniosek grupy inicjatywnej Przedsibiorstwa Spoecznego „Rodzina” przy Stowarzyszeniu Samopomocowym „Rodzina w Drezdenku.
W dniu 13.08.2007 r. Komisja Grantowa powoana przez CES, w której skad wchodzili:
- przedstawiciela administratora,
- przedstawiciela OZIS (Ogólnopolskiego Zwizku Organizacji na rzecz Integracji Spoecznej),
- przedstawiciela PUP,
- przedstawiciela partnerstwa lokalnego,
- przedstawiciela przedsibiorców
dokonaa oceny merytorycznej wniosku przyznajc dofinansowanie w wysokoci 60 000 z.
Dofinansowanie przyznano w formie dotacji na zakup maszyn i urzdze do dziaalnoci
usugowej przedsibiorstwa zwizanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, uprawami
rolnymi, sprztaniem i czyszczeniem ulic i obiektów oraz dziaalnoci pokrewn.
W dniu 13.11.2007 r. Stowarzyszenie Samopomocowe „Rodzina” otrzymao wpis do KRS
i przystpio do realizacji przedsiwzicia. 30.11.2007 r. zostaa podpisana umowa o dofinansowanie projektu i przekazane zostay rodki grantowe w wysokoci 60 000 z. Ze rodków
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tych zakupiono kosiark samojezdn z zestawem elementów wymiennych, kosiarki i pilarki
spalinowe oraz narzdzia pomocnicze. Przedsibiorstwo jest jeszcze w fazie rozruchu. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi zleceniodawcami prac i dziaania promocyjno-reklamowe.
Planowane jest zatrudnienie rotacyjne od 5 do 10 osób, zalenie od zapotrzebowania na
usugi oraz od wielkoci przychodu. W fazie pocztkowej pracownicy bd zatrudniani w
formie umów zlece, umów o prac na czas okrelony w kierunku zatrudnienia na stae.
Przedsibiorstwo bdzie si koncentrowa na usugach na rzecz miasta i klientów indywidualnych w zakresie prac porzdkowych. Obejmowayby one przede wszystkim koszenie terenów wielkopowierzchniowych, poboczy i trawników, oczyszczanie rowów, koryta i brzegów
Noteci, przycinanie drzew i krzewów, a zim - odnieanie i odladzanie cigów komunikacyjnych. Du zalet stanowi wyspecjalizowany i profesjonalny sprzt firmy STIHL, gwarantujcy wysok jako wykonywanych usug. Zagroeniem zwizanym z powodzeniem przedsiwzicia jest dua rotacja ludzi, brak dowiadcze i umiejtnoci przedsibiorczych oraz moliwo powrotu do naogu osób w nim zatrudnionych. Niemniej jednak staralimy si zminimalizowa zagroenia poprzez organizowane spotka i szkole (dwóch czonków zarzdu ukoczyo szkolenie z podstaw przedsibiorczoci oraz organizacji i funkcjonowania przedsibiorstw,

dwóch

czonków

odbywa

kurs

prawa

jazdy,

7

osób

uczestniczyo

w szkoleniu dotyczcym podstaw zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji finansowej przedsibiorstwa spoecznego).
Wydaje si, e przedsibiorstwo spoeczne wymaga jeszcze dugiego procesu wsparcia
szczególnie dotyczcego poszukiwania zlece, motywowania jego czonków i procesu edukacyjno – szkoleniowego, ma ono przecie reintegrowa spoecznie i zawodowo osoby wykluczone i stanowi dla nich rynek pracy.

Uzyskane efekty
W wyniku dziaa CES mona mówi o uzyskaniu zakadanych rezultatów w projekcie PRR
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
Dziaaniami w projekcie objtych zostao 235 osób.
W spotkaniach klubu Integracji uczestniczyo cznie 109 osób.
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Ze spotka grup samoksztaceniowych SAS odbywajcych si raz w tygodniu skorzystao 40
osób.
W kursach przedsibiorczoci (5 edycji po 60 h) wzio udzia 51 osób.
Z kursów komputerowych skorzystao 106 osób.
Z piciu kursów branowych - 42 osoby.
W rezultacie tych dziaa na otwartym rynku pracy znalazo zatrudnienie ok. 56 osób.
Wasn dziaalno gospodarcz uruchomio 8 osób.
Rozpocza dziaalno 1 spódzielnia socjalna WSS ”Drze”, zatrudniajc na umow o prace
4 osoby.
Rozpoczo dziaalno Przedsibiorstwo Spoeczne przy Stowarzyszeniu Samopomocowym
„Rodzina”.
Powoano 4 nowe stowarzyszenia, w tym 3 wiejskie skupiajce 57 osób i 1 samopomocowe
skupiajce 17 osób.
Jeden z uczestników projektu, zaoyciel i prezes spódzielni socjalnej w wyniku udziau
w szkoleniach zdecydowa si na napisanie pracy magisterskiej na temat: Wielobranowa
Spódzielnia Socjalna „Drze” jako skutek aktywizacji osób dugotrwale bezrobotnych po roku
2006.

Nowym podmiotom ekonomii spoecznej udzielono wsparcia w wysokoci 200 000 z ze rodków IW EQUAL bdcymi pomoc de minimis oraz 80 000z ze rodków Ministerstwa Pracy
i Polityki Spoecznej w ramach realizowanego projektu Orodka Wsparcia Spódzielczoci
Socjalnej (OWSS).

CES wspópracowa take przy realizacji innych projektów Fundacji Dom Wspólnoty „Barka”.
Byy to:
1. Najtrudniejszy Pierwszy Krok - wspófinansowany ze rodków Urzdu Marszakowskiego
wspierajcy zadania CES.
2. Orodek Wsparcia Spódzielczoci Socjalnej (OWSS) ze rodków MPiPS.
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3. Punkt informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie i projekt „Wychodzenie z bezdomnoci”
wspófinansowany ze rodków wojewody lubuskiego.
4. Projekt „Activite lubuskie” realizowany przez Fundacj na Rzecz Collegium Polonicum
w Subicach.

Opisane powyej dziaania generuj do wysokie koszty, przede wszystkim granty, szkolenia zawodowe i zatrudnienie kadry. Pozyskanie czci rodków na dalsze funkcjonowanie
CES powinno pochodzi od partnerstwa i samorzdu. Reszta mogaby pochodzi z funduszy
europejskich i usug wiadczonych przez CES. Niestety z braku trwaego partnerstwa i sabego zaangaowania samorzdu nie ma moliwoci wsparcia finansowego. Zbyt maa liczba
podmiotów ekonomii spoecznej take nie daje w chwili obecnej szansy na wiadczenie odpatnych usug przez CES. Moliwo skorzystania ze rodków unijnych jest na razie jedyna
szans na kontynuowanie dziaalnoci CES w Drezdenku.
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3. Centrum Ekonomii Spoecznej jako instrument rozwoju lokalnego i instrument rynku pracy. Na przykadzie dziaa w
gminie Kwilcz i Lwówek

Krystyna Dorsz

UTWORZENIE CENTRUM EKONOMII SPOECZNEJ

Centrum Ekonomii Spoecznej jest inicjatyw oddoln. Mog j wspótworzy lokalne stowarzyszenia, dziaajce w sferze ekonomii spoecznej.
W ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” w gminie Kwilcz i Lwówek przetestowano dwa modele tworzenia Centrum Ekonomii Spoecznej.
W gminie Kwilcz inicjatywa naleaa do stowarzyszenia ROSE, co wynikao ze strategii realizowanego projektu. CES powstao w marcu 2006 r. jako struktura tworzona w ramach programu finansowanego z PIW EQUAL. Decyzje co do wyboru kadry, miejsca oraz sposobu
realizacji naoonych zada naleay do stowarzyszenia, ale byy determinowane zarówno
obowizujc strategi, jak i dziaaniem w Partnerstwie.
Natomiast CES we Lwówku powstao jako filia Centrum Kwileckiego, powoana
w pocztkach 2007 r. w wyniku dziaania tworzcego si partnerstwa lokalnego.
W tworzeniu filii niebagatelne znaczenie mia fakt, e przez rok przetestowano ju pewne
rozwizania. W ten sposób mona byo wybiera optymalne rozwizania. Ponadto, w znacznie wikszym stopniu moliwe byo ju ujcie oczekiwa lokalnych partnerów.
Na terenie gminy Lwówek dziaaa ju wówczas jedna spódzielnia socjalna skadajca si
z dwóch oddziaów - w Marszewie i Posadówku, a kolejna we Wadysawowie bya w trakcie
rejestracji. Ponadto przy Stowarzyszeniu Integracji Spoecznoci Lokalnych „WIELKOPOMOC” tworzyo si przedsibiorstwo spoeczne. Dodatkowym czynnikiem, który determinowa
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dziaania partnerstwa lokalnego, bya analiza „Problemów spoecznych o najwyszym stopniu
dotkliwoci w gminie Lwówek”.

1.

STRUKTURA CES

1.

Zarzdzanie CES – kierownik,

2.

Dzia rekrutacji,

3.

Porednictwo pracy - na wolnym rynku oraz samozatrudnienia,

4.

Dzia

ekonomii

spoecznej

(szkolenia,

szkolenia

branowe

i doradztwo dla grup inicjatywnych oraz dziaajcych spódzielni, przedsibiorstwa spoeczne, pomoc w budowaniu wizerunku,),
5.

Fundusz pomocowy (Fundusz grantowy, OWSS, PUP) – zadaniem dziau
jest uzyskanie wsparcia finansowego dla powstajcych lub dziaajcych
podmiotów ekonomii spoecznej w zalenoci od aktualnych moliwoci
danego rodowiska, pomoc w pozyskiwaniu zlece,

6.

Bezpatne usugi biznesowe – tu pomoc moe uzyska lokalny biznes informacja.
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KierownikCES

Dziarekrutacji

Bezpatneusugi
biznesowe

Porednictwo
pracy

Fundusz
pomocowy

DziaEkonomii
Spoecznej

2.

ZADANIA CES

Z powyszej struktury wynikaj nastpuj ce zadania:
I. Zadania kierownika CES:
A. Zarzdzanie kapitaem spoecznym:
-

identyfikacja i inwentaryzacja biznesowych podmiotów prawnych, organizacji poza-

rzdowych, kapitau spoecznego w gminie, zasobów lokalowych, infrastruktury analiza lokalnego rynku pracy i systematyczna inwentaryzacja zasobów gminy;
B. Zarzdzanie wybranym zespoem;
C. Monitoring realizowanych zada;
II . Zadania dziau rekrutacji:
A. Opracowanie zasad uczestnictwa - i odpowiednich dokumentów - w CES – kto, kiedy i na
jakich zasadach; przygotowanie podstawowych informacji o dziaalnoci CES, czym jest CES,
do kogo jest skierowana oferta, jaka to oferta;
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B. promocja dziaa CES – przygotowanie lokalnych spotka, rozpowszechnienie informacji;
C. nawizanie wspópracy z istniejcymi podmiotami ekonomii spoecznej (rekrutacja podmiotów prawnych);
D. Nabór Beneficjentów Ostatecznych do CES – tworzenie grup inicjatywnych spódzielni,
kwalifikowanie osób na szkolenia;
III Porednictwo pracy – zbieranie ofert od lokalnych przedsibiorców, kierowanie do firm
osób poszukujcych pracy.
Jest to wany dzia Centrum Ekonomii Spoecznej. Jednak na terenach wiejskich porednictwo miao znaczenie marginalne. Wynika to z niewielkiego rynku pracy, maej liczby nowo
powstajcych miejsc pracy, std maej liczby ofert. Dominuj tu firmy rodzinne, do wyjtków
nale natomiast wiksze firmy zatrudniajce ponad 50 osób. Poszukiwani s specjalici
z wysokimi kwalifikacjami, a takie osoby z kolei nie korzystay z pomocy CES.
IV Dzia ekonomii spoecznej – najwaniejszy dzia Centrum Ekonomii Spoecznej, nastawiony na wszechstronn prac w zakresie reintegracji zawodowej:
A. REINTEGRACJA - dzia ten zajmuje si prac reintegracyjn z osobami zmarginalizowanymi na rynku pracy. Proponuje szkolenia dotyczce ekonomii spoecznej, czyli wprowadzenie do zagadnie zwianych z tworzeniem warunków dotyczcych powstawania spódzielni
socjalnych i wczenia osób wykluczonych w struktur rynku. Szkolenia powinny dotyczy
szerokiego uczestnictwa osób bezrobotnych w rynku pracy i budowania integracji spoecznej
B. TWORZENIE SPÓ DZIELNI SOCJALNYCH I PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH szkolenia „Jak zakada i prowadzi spódzielni socjaln oraz przedsibiorstwo spoeczne”,
pomoc w formalnociach zwianych z rejestracj i rozpoczciem dziaalnoci, testowanie
metod tworzenia i funkcjonowania spódzielni socjalnych oraz przedsibiorstw spoecznych.
Zarówno w gminie Kwilcz, jak i Lwówek, przeprowadzano szkolenia z zakresu zakadania
i prowadzenia spódzielni socjalnych.

C. Szkolenia branowe dla osób podejmujcych dziaalno w formie spódzielni socjalnej
oraz przedsibiorstwa spoecznego.
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W trakcie realizacji projektu Ekonomia Spoeczna w Praktyce przeprowadzono szereg rónorodnych szkole, byy to take szkolenia indywidualne dostosowane do konkretnych potrzeb
i oczekiwa uczestników projektu.
1.

Szkolenie ogrodniczo – sadownicze: 13 osób,

2.

Szkolenie hotelarskie: 9 osób,

3.

Warsztat gastronomiczny: 9 osób,

4.

Szkolenie z zakresu produkcji tradycyjnej ywnoci: 2 osoby,

5.

Szkolenia z zakresu produkcji ekologicznej: 9 osób,

6.

Szkolenia z zakresu produkcji makaronu: 4 osoby,

7.

Szkolenie komputerowe: 29 osób,

8.

Szkolenie z zakresu rkodziea: 13 osób,

9.

Szkolenie z zakresu obsugi kasy fiskalnej: 9 osób,

10. Szkolenie HACCP – 8 osób,
11. Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i potrzebujcymi pomocy – 9 osób,
12. Szkolenie drwal – pilarz – 3 osoby,
13. Kurs traktorzysty – 1 osoba,
14. Szkolenie z zakresu obsugi kasy fiskalnej – 6 osób,
15. Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i potrzebujcymi pomocy – 6 osób,
16. Szkolenie z zakresu prowadzenie dziaalnoci gospodarczej Spódzielni Socjalnej „EkoFarma” oraz promocji dziaa – 5 osób,
17. Szkolenie z zakresu prowadzenie dziaalnoci handlowej, Spódzielnia Socjalna Kram –
5 osób,
18. Szkolenie z zakresu rkodziea i bukieciarstwa – 12 osób,
19. Szkolenie z zakresu wikliniarstwa – 5 osób,
20. Szkolenie z zakresu pielgnacji terenów zielonych – 4 osoby.

D. Kreowanie wizerunku przedsibiorczoci spoecznej w lokalnym rodowisku:
– Pomoc w tworzeniu standardów dziaalnoci podmiotów ekonomii spoecznej - ksigowo ,
jako usug, biznes plany, strategie rozwoju, marketing i zarzdzenie spódzielni,
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- Promocja dobrych przykadów w zakresie dziaa lokalnych podmiotów ekonomii spoecznej,
- Wczenie w proces wspópracy lokalnych instytucji i biznesu.

IV Fundusz pomocowy (Fundusz grantowy, OWSS, PUP) – zadaniem dziau jest uzyskanie
wsparcia finansowego dla powstajcych lub dziaajcych podmiotów ekonomii spoecznej
w zalenoci od aktualnych moliwoci danego rodowiska, a take pomoc w pozyskiwaniu
zlece dla przedsibiorstw ekonomii spoecznej.
Zadaniem CES jest przygotowanie powstajcych podmiotów do pozyskania rodków niezbdnych na rozpoczcie lub prowadzenie dziaalnoci.
Podstawowym zadaniem powinno by rozpoznanie moliwoci uzyskania dotacji z PUP.
Kolejnym - wskazanie innych róde finansowania, np. poprzez Orodki Wsparcia Spódzielczoci Socjalnej, rodki unijne w programie Kapita Ludzki lub inne fundusze grantowe, ewentualnie poyczkowe. W ramach projektu ESP testowano rónego rodzaju wsparcie dla spódzielni.
W gminie Kwilcz spódzielnie zaczy powstawa w drugiej poowie 2005 r. Spódzielnia Socjalna wit, Spódzielnia Socjalna Kram zarejestrowane zostay we wrzeniu 2005 r. adna
z nich nie uzyskaa dotacji na rozpoczcie dziaalnoci z Powiatowego Urzdu Pracy.
To samo dotyczyo te Spódzielni Socjalnej Marszewo, zarejestrowanej w listopadzie 2005 r.
Gówn przeszkoda okazaa si wówczas interpretacja przepisów. Spódzielnie nie uzyskay
odpowiedniej informacji na etapie rejestracji, co uniemoliwio im ju po zarejestrowaniu ubiega si o rodki. Aktualnie podstawowym problemem jest brak odpowiednich zabezpiecze
dotacji z PUP.
W przypadku Kwilcza i Lwówka moliwoci pozyskania wsparcia z PUP testowane byy na
przykadzie jednej ze spódzielni, zarejestrowanej w lipcu 2007 r. Aby otrzyma kapita na
rozpoczcie dziaalnoci, spódzielcy powinni mie odpowiednie zabezpieczenie rodków,
co w przypadku osób dugotrwale bezrobotnych na ogó jest niemoliwe. Take Fundusze
Porczeniowe nie podejmuj (w ich mniemaniu) do ryzykowanych transakcji z podmiotami,
jakimi s spódzilenie socjalne. W ten sposób istotny element wsparcia rozwoju ekonomii
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spoecznej w postaci dotacji na rozpoczcie dziaalnoci jest dla spódzielni socjalnej na
obecnym etapie prawnym - przepisem martwym.

Majc na uwadze konieczno wsparcia powstaych spódzielni, Partnerstwo projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” przetestowao przyznawanie rodków poprzez Konkurs Grantowy.
Konkurs Grantowy obejmowa nastpuj ce procedury:
1.

Regulamin konkursu;

2.

Zasady konkursu;

3.

Karta weryfikacji formalnej (wypeniana przez pracownika CES);

4.

Karta oceny merytorycznej (wypeniana przez czonków Komisji
Grantowej).

Wniosek konkursowy skadany prze zainteresowane podmioty obejmowa:
a)

formularz wnioskowy;

b)

biznesplan;

c)

harmonogram rzeczowo finansowy;

d)

zacznik do formularza wnioskowego, okrelajcego aktualn sytuacj prawno-

ekonomiczn wnioskodawcy. Tymi dokumentami w zalenoci od podmiotu skadajcego
wniosek s:
1) statut potwierdzony za zgodno z oryginaem (w przypadku grup – czonków
zaoycieli spódzielni socjalnej – podpisany przez wszystkich czonków);
2) deklaracja (owiadczenia) chci przystpienia do spódzielni (w przypadku grup
osób – czonków zaoycieli spódzielni socjalnej);
3) aktualny wycig z Krajowego Rejestru Sdowego (dla zarejestrowanych spódzielni),
4) zawiadczenia lub kopie zawiadcze potwierdzone za zgodno z oryginaem z
Powiatowego Urzdu Pracy, Centrum Integracji Spoecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o fakcie, i czonkowie zaoyciele spódzielni socjalnej s osobami uprawnionymi do jej zaoenia, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26
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pa dziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbdnych do utworzenia spódzielni
socjalnej (Dz.U. Nr 240, poz.2412) (dla grup zaoycielskich spódzielni socjalnych);
e)

sprawozdanie finansowe za ostatni rok dziaalnoci (jeli spódzielnia posiada);

f)

owiadczenia o niezaleganiu ze skadkami do ZUS i podatkami do Urzdu Skar-

bowego (dla zarejestrowanych spódzielni);
g)

owiadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;

h)

owiadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu ze rodków w ramach pomocy

publicznej w okresie ostatnich 3 lat liczc od daty podpisania umowy z Funduszem. W przypadku korzystania ze rodków w ramach pomocy publicznej wymagane jest zawiadczenie o
wysokoci i rodzaju otrzymanej pomocy wydanej przez organ, który udzieli pomocy;
i)

owiadczenie ubiegajcego si o dofinansowanie o kwalifikacji VAT;

j)

zobowizanie, i rodki zostan wydatkowane zgodnie z Regulaminem Funduszu

Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu.

Po zatwierdzeniu przyznania pomocy podpisywana bya umowa.

Na wsparcie spódzielni i przedsibiorstw spoecznych CES Kwilcz dysponowa kwot 800
tys. z. W ramach funduszu przeprowadzono dwie tury konkursu.
Konkurs by o tyle istotny, i spowodowa, e CES przepracowa w sposób systematyczny
zasady udzielania wsparcia podmiotom ekonomii spoecznej.
Konkurs przeprowadzono z zachowaniem wszelkich niezbdnych zasad udzielania wsparcia
z wykorzystaniem rodków publicznych.
Informacja o konkursie zostaa zamieszczona na stronach internetowych Partnerstwa,
w wyznaczonym terminie zoone zostay wnioski wraz dokumentacj konkursow, to znaczy
opracowanym biznesplanem, a take dokumentami okrelajcymi kondycj finansow spódzielni (w przypadku istniejcych ju podmiotów). Po opracowaniu formalnym przez pracowników CES Kwilcz wnioski trafiy do oceny merytorycznej Komisji Grantowej, która przyznawaa wsparcie. W skad Komisji Grantowej obok przedstawicieli Administratora Projektu weszy znaczce osoby ze rodowiska lokalnego.
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Decyzj Komisji Grantowej przyznano rodki nastpujcym podmiotom:
a.) Spódzielnia Socjalna wit – Centrum konferencyjno-hotelowe. rodki w wysokoci 180
tys. z na uruchomienie dziaalnoci hotelarsko – gastronomiczno-konferencyjnej.
b.) Spódzielnia Socjalna wit – Inwestycja w zakresie produkcji ekologicznego makaronu –
70 tys. z przeznaczono na przygotowanie i wyposaenie pomieszcze do produkcji makaronu ekologicznego.
c.) Spódzielnia Socjalna Kram – Centrum Ogrodnicze w Kwilczu. Za kwot 97.900 z uruchomiono sklep ogrodniczy.
d.) Spódzielnia Socjalna Marszewo – Inwestycja w zakresie usug na rzecz zieleni miejskiej.
121.700 z wydatkowano na sprzt i wyposaenie warsztatu wiadczcego usugi pielgnacyjne zwizane z utrzymaniem terenów zielonych w gminie Lwówek.
e.) Spódzielnia Socjalna Marszewo (oddzia w Posadówku) – Inwestycja w zakresie produkcji
drewna opaowego i handlu uywan odzie oraz uywanym sprztem. Spódzielnia otrzymaa dotacj w wysokoci 106.900 z z przeznaczeniem na zakup samochodu do zbierania
uywanych sprztów oraz narzdzi i urzdze do produkcji drewna opaowego.
f.) Spódzielnia Socjalna Eko-Farma otrzymaa dotacj 77100 z na doposaenie inwestycyjne
do rozpoczcia dziaalnoci. Spódzielnia wiadczy usugi pielgnacyjne dla osób starszych.
g.) Przedsibiorstwo Spoeczne „Jezioraki” otrzymao dotacj na program „Udany wypoczynek tylko w Prusimiu”. Za kwot 46330 z Jezioraki zakupiy 2 domki kempingowe rozszerzajc baz noclegow w orodku wypoczynkowym w wiosce Prusim.
h.) Kwilecka Spódzielnia Socjalna – Wdraa projekt usug gastronomicznych dla Gminy
Kwilcz. Dotacj 105500 z przeznaczono na remont i wyposaenie bazy niezbdnej do prowadzenia dziaalnoci gastronomicznej.

Wszystkie podmioty zoyy przed otrzymaniem rodków weksle in blanco jako zabezpieczenie dotacji. rodki byy przekazywane w transzach, co uatwio kontrol wydatkowania pienidzy przez grantobiorców. Pracownicy Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu przeprowadzili kontrol wydatkowania rodków poprzez weryfikacj nie tylko dokumentacji finansowej, ale
sprawdzenie rzeczowe. W ten sposób potwierdzono zgodno wydatkowania rodków
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wszystkich podmiotów. Z kontroli w terenie sporzdzano protokó, ewentualne niecisoci
byy wyjaniane przez zainteresowanych.
Zaczone dokumenty pokazuj procedury towarzyszce przyznawaniu pomocy finansowej
w postaci grantów dla spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych.
Konkurs grantowy by bardzo wanym elementem programu. Pozwoli w konkretny sposób
wesprze podmioty ekonomii spoecznej. Wymusi te niejako standardy pracy spódzielni,
które maj obowizek prowadzenia penej ksigowoci. Na tym etapie wszystkie obsugiwane
s przez biura rachunkowe, co gwarantuje rzetelno i odpowiedni jako prowadzenia
ksig rachunkowych.
Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu oraz we Lwówku pomogo take spódzielniom
w uzyskaniu wsparcia na dziaalno ze rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej
przekazywanego przez Orodki Wsparcia Spódzielni Socjalnych.

Istotnym elementem dziaalnoci CES w zakresie wspierania podmiotów ekonomii spoecznej
jest budowanie lokalnego rynku usug. W jaki sposób tworzy si lokalny rynek moemy przeledzi na przykadzie Lwówka.
Powstae na terenie gminy Lwówek podmioty ekonomii spoecznej weszy w skad partnerstwa lokalnego. W trakcie podjtej wspópracy pomidzy czonkami partnerstwa okazao si,
e wiele zada publicznych mog wykonywa czonkowie spódzielni socjalnych.
-

Urzd Miasta i Gminy Lwówek zleci Spódzielni Socjalnej Marszewo prace porzd-

kowe na terenie miasta Lwówek;
-

Miejsko Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Lwówku zleci Spódzielni Socjalnej

Marszewo utrzymanie terenów zielonych przynalenych do orodka;
-

Wielobranowa Spódzielnia Socjalna „Eko-Farma” wygraa konkurs na wiadczenie

usug opiekuczych na terenie gminy Lwówek i podpisaa umow z Miejsko Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej;
-

Wielobranowa Spódzielnia Socjalna „Eko-Farma” podpisaa umow o wspópracy

z MGOPS-Lwówek i OPS-Kulin przy realizacji projektu systemowego i wiadczy usugi
transportowe oraz przygotowuje posiki regeneracyjne dla uczestników projektu;
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-

Nowe stowarzyszenia powstae w trakcie budowy partnerstwa uzyskay zlecenie na

organizowanie spotka partnerskich oraz rozszerzyy swoje dziaania poprzez pozytywne
wyniki konkursów grantowych wzmacniajcych dziaalno lokaln.

V Bezpatne usugi biznesowe – ten komponent by w niewielkim stopniu wykorzystywany
w trakcie realizacji projektu, aczkolwiek jest istotny ze wzgldu na to, e wcza w dziaania
lokalny biznes. Na tym etapie w CES mona byo otrzyma informacje w zakresie moliwoci
uzyskiwania rodków finansowych ze róde UE, informacje o dziaajcych na rynku podmiotach ekonomii spoecznej, mogcych by podwykonawc dla miejscowych firm. Poprzez
podmioty ekonomii spoecznej moliwe byo take kierowanie osób bezrobotnych na stae
do firm.

3.

KADRA I JEJ KOMPETENCJE

Pracownikiem Centrum Ekonomii Spoecznej powinny by osoby posiadajce co najmniej
wyksztacenie rednie, podane wysze kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami i umiejtnociami (np. animacyjnymi, pedagogicznymi, w zakresie ksigowoci, tworzenia biznesplanów, itp.). Osoby zatrudnione w Centrum s zobowizane do przestrzegania zasady: jednoosobowego kierownictwa,
- poszanowania godnoci ludzkiej,
- odpowiedzialnoci,
- kompetencji,
- zachowania tajemnicy subowej,
- zaufania,
- wspódziaania.
Liczba pracowników CES zaley od struktury Centrum, podjtych zada oraz moliwoci
finansowych. Zatrudniona kadra musi spenia podstawowe wymogi dotyczce pracy w zakresie reintegracji spoecznej i zawodowej .
Na przykadzie CES Kwilcz moemy okreli , i wród zatrudnionej kadry powinny znale
si nastpujce osoby:
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a.

kierownik – wskazane wysze wyksztacenie, dowiadczenie w kierowaniu zespo-

em,
b.

kadra rekrutujca – socjolog, pracownik socjalny, psycholog (osoba pracujca

w niepenym wymiarze czasu ),
c.

kadra z zakresu porednictwa pracy – doradca zawodowy lub porednik pracy

(osoba pracujca w niepenym wymiarze czasu ),
d.

Dzia ekonomii spoecznej – wskazane zatrudnienie osób z dowiadczeniem

w pracy animacyjnej i ekonomicznej – 2 osoby,
e.

Fundusz pomocowy – osoby z dowiadczeniem z zakresu ksigowoci

i umiejtnociami budowy biznesplanu – 1 osoba.
W CES kwileckim i lwóweckim pracowao cznie od 5 do 10 osób.
Generalnie trzeba powiedzie , e kadra z trudem odnajdowaa si w obszarze ekonomii
spoecznej. W trakcie projektu zmieniaa si zarówno kadra zarzdzajca, jak i wykonawcza.
Tylko nieliczne osoby speniay wymogi tego typu pracy, gdzie trzeba czy wiedz teoretyczn z prac z czowiekiem.

4.

POMOC PUBLICZNA

rodki przekazane na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej dla spódzielni czy przedsibiorstw spoecznych s objte pomoc publiczn. Wsparcie udzielane podmiotom prowadzcym dziaalno gospodarcz spenia kryteria ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej.
Do pomocy de minimis zaliczane s take wszelkie szkolenia, jakie otrzymuj czonkowie
spódzielni socjalnych, zarówno szkolenia branowe, jak i szkolenia dotyczce prowadzenia
spódzielni, jeli obejmoway czonków zarejestrowanych spódzielni.
Nie jest pomoc publiczn szkolenie przeprowadzone dla osób tworzcych spódzielni socjaln przed jej zarejestrowaniem.
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6. WSPÓPRACA CES W RODOWISKU LOKALNYM
Podstawowym partnerem dla CES jest gmina wraz z jednostkami jej podlegymi, czyli np.
szkoy, OPS, domy kultury, ZOMZ, orodki sportu, itp.
Zasad powinna by wspópraca partnerska, czyli respektowanie wzajemnych oczekiwa
i interesów. CES powinien budowa wszechstronne relacje w rodowisku lokalnym. W jaki
sposób? Mona to rozpatrzy na przykadzie zrealizowanego projektu ESP.
Filia CES-Lwówek w sposób cisy wspópracowaa zarówno z Urzdem Miasta
i Gminy we Lwówku, jak i z jednostkami podlegymi to jest z:
-

Urzd Miasta i Gminy we Lwówku jest na bieco informowany o wszystkich wyda-

rzeniach oraz o dziaaniach, jakie s podejmowane w ramach partnerstwa lokalnego.
-

Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spoecznej we Lwówku jest najbardziej aktywn

jednostk samorzdow w dziaaniach partnerstwa lokalnego, bierze czynny udzia w pracach na rzecz ekonomii spoecznej, w sposób cigy monitoruje zmiany w sytuacji najwaniejszych problemów spoecznych gminy.
-

Dom Kultury jest organizatorem wikszoci spotka partnerstwa lokalnego oraz

realizuje dziaania zwizane z promocj.
-

Miejsko Gminny Orodek Sportu i Rekreacji zleca prace zwizane z utrzymaniem

terenów zielonych przynalenych do orodka.
-

Referat Owiaty UMiG w Lwówku bra czynny udzia w realizacji programu praktyk

modziey francuskiej na terenie gminy, ponadto przygotowuje analizy zwizane z poziomem
wyksztacenia i dostpnoci do edukacji, które s niezmiernie wane dla budowy strategii
rozwoju gminy.
-

Jedn z najbardziej aktywnych grup spoecznych na terenie gminy Lwówek s

sotysi i Rady Soeckie.
CES wspópracuje z CIS – wskazujc np. osobom speniajcym kryteria moliwo uczestniczenia zajciach. Wspópracuje z biznesem kierujc bezrobotnych na praktyczne przyuczenie
zawodowe, zlecenia ze strony biznesu, porozumienia o wspópracy itp.
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W dziaaniach Centrum Ekonomii Spoecznej na terenie Kwilcza i Lwówka niewielk rol
odgrywa Powiatowy Urzd Pracy, natomiast wiksza jest rola Centrum Integracji Spoecznej
oraz Orodka Pomocy Spoecznej. O wiele mniejsze znaczenie ni w miastach ma ukierunkowywanie beneficjentów na podjcie pracy w przedsibiorstwach komercyjnych. Wie si
to z mao mobilnym, sabo rozwinitym rynkiem pracy. Std te wynika niewielka rola planowanego porednictwa pracy. W tym kontekcie natomiast silny nacisk zosta pooony na
rozwój rónych form przedsibiorczoci spoecznej, zwaszcza spódzielni socjalnych.
Centrum Ekonomii Spoecznej powinno by poddane ocenie lokalnego partnerstwa, które
w istotny sposób moe kreowa dziaalno tej instytucji w lokalnym rodowisku.
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4. Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu

Przemysaw Piechocki

1. Diagnoza problemu.

Stowarzyszenie na Rzecz Spódzielni Socjalnych w Poznaniu - partner w projekcie pn. „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” - byo odpowiedzialne za utworzenie Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu - instytucji poredniczcej w integracji z rynkiem
pracy osób wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym. Stowarzyszenie powstao w ramach systemu dziaa Fundacji Barka w 2005 roku jako samodzielny podmiot,
aby kontynuowa dziaania na rzecz rozwoju przedsibiorczoci spoecznej, w tym spódzielni
socjalnych umoliwiajcych osobom z grup wykluczonych wejcie na rynek pracy.
W trakcie Dziaania I 12 w ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” zdiagnozowano, e osoby bezrobotne potrzebuj wsparcia komplementarnych programów socjalno-edukacyjno-przedsibiorczych. Z jednej strony naley odpowiedzie na potrzeby socjalne osób bezrobotnych (pomoc w postaci dachu nad gowa, wyywienia, opieki medycznej,
pomocy prawnej), z drugiej naley wzi pod uwag ich potrzeby psychiczne, tj. konieczno
„zakorzeniania” w konkretnych miejscach i grupach, potrzeb wczania w programy edukacyjne i wydarzenia sportowo-kulturalne we wspólnocie lokalnej, nastpnie we wspózarzdzanie i udzia w dochodach przedsibiorstw spoecznych. Dostrzeono równie, e wci
brakuje rozwinitych programów tworzenia miejsc pracy. Dowiadczenia organizacji partnerskich z Europy Zachodniej, jak równie dowiadczenia Partnerów projektu pokazuj, i najskuteczniejsz form wejcia na rynek pracy jest praktykowanie przez samych bezrobotnych
rónych form aktywnoci, samopomocy i przedsibiorczoci.

Realizacja Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski podzielona bya na trzy etapy. Dziaenie 1 polegao na zawizywaniu partnerstw na rzecz rozwoju, dziaanie 2 – realizacja zada, dziaanie 3 - promocja

12

209

W projekcie osoby z grup wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem spoecznym uczestniczc w zajciach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych w klubach integracyjnych,

praktykujc

w

rónych

formach

przedsibiorczoci,

„dojrzewaj”

do zakadania swoich wasnych przedsibiorstw spoecznych (np. spódzielni socjalnych).
Aby dziaalno tych przedsibiorstw moga sta si wanym instrumentem gospodarki wymaga dalszego wsparcia zarówno poprzez formy instytucjonalne, jak i nie instytucjonalne. W
trakcie Dziaania I stwierdzono, e brakuje instytucji, które wzmacniayby na rynku powstawanie
i rozwój przedsibiorczoci spoecznej, w tym spódzielni socjalnych. W projekcie „Ekonomia
Spoeczna w Praktyce” role takich instytucji miay peni modelowe Centra Ekonomii Spoecznej (CES). Tworzenie lokalnych Centrów Ekonomi Spoecznej jako instytucji poredniczcych w integracji z rynkiem pracy dla osób bezrobotnych wyraa specyficzne podejcie do
rozwizywania problemu bezrobocia. CES zaprojektowano jako nowe spoeczne instytucje
rynku pracy, funkcjonujce we wspólnocie lokalnej w oparciu o tworzone partnerstwa lokalne,
rozwijajce róne formy wspópracy z sektorem biznesu i innymi instytucjami oraz budujce
przestrze do dziaa przedsibiorczych - powstajcych spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych. (wedug Strategii Partnerstwa Ekonomia Spoeczna w Praktyce).
Diagnoza problemu bezrobocia wskazuje, e wystpuje niedostatek modeli, metod
i instytucji wspierajcych bezrobotnych w procesie dostosowywania si do wymogów wspóczesnego rynku pracy. Partnerstwo podejmuje wiec wyzwanie tworzenia skutecznych form
integracji z rynkiem pracy w rodowisku lokalnym osób wykluczonych i zagroonych wykluczeniem. spoecznym. Do tej pory realizowany by mao skuteczny model pastwowych biur
pracy bardziej przygotowanych do rozdzielania zasików ni animowania nowych zjawisk na
rynku pracy. W wyniku dziaania CES i powstaego partnerstwa lokalnego planowano testowanie rónych formy wspópracy w rodowisku lokalnym oraz rónych form przedsibiorczoci spoecznej (m.in. spódzielnie socjalne, dziaalno gospodarcza w ramach stowarzysze). Zaoono, e mechanizmy te doprowadz do wzrostu zatrudnienia osób wykluczonych
i ich reintegracji z rynkiem pracy oraz bd zapobiega dalszemu ich wyczaniu. W projekcie
zaoono równie utworzenie sieci wspópracy we wspólnocie lokalnej w celu promocji,
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sprzeday oraz wymiany produktów przedsibiorstw spoecznych (towarów i usug) na poziomie krajowym i europejskim.

2. Zaoenia, struktura, zadania i sposób finansowania dziaalnoci Centrum Ekonomii
Spoecznej.
Zgodnie z zapisami strategii projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” zadaniem
CES-ów miaa by : organizacja i prowadzenie szkole dla beneficjentów ostatecznych projektu pod ktem zapotrzebowania we wspólnocie lokalnej, udzielanie informacji prawnych, finansowych, ksigowych, pomoc w tworzeniu i realizacji biznes planów, opieka i wsparcie grup
inicjatywnych zakadajcych spódzielnie socjalne oraz poszukiwanie moliwoci zatrudnienia
w istniejcych na rynku firmach. Po zakoczeniu Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal
CES-y bd prawnie autonomiczne (np. w formie stowarzysze) i czciowo lub cakowicie
niezalene finansowo. Bd funkcjonoway jako spoeczne instytucje rynku pracy. 13

Zgodnie z Umow o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju zadania Partnera odpowiedzialnego za
„zbudowanie

praktycznego

modelu

dziaania

Centrum

Ekonomii

Spoecznej

w duym miecie” polegay na:
a)

przeprowadzeniu analizy kapitau, infrastruktury - podmiotów ekonomii spoecznej potencjalnych partnerów dziaajcych w obszarze funkcjonowania CES,

b)

opracowaniu i wdroeniu systemu oraz procedur dofinansowania przedsibiorstw
spoecznych, w tym spódzielni socjalnych na podstawie przedstawionych biznesplanów (przeprowadzenie konkursów grantowych) - wsparcie spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych,

c)

prowadzeniu dziaalnoci informacyjno-doradczej i szkoleniowej, w tym szkole
branowych majcych doprowadzi do samozatrudnienia osób bezrobotnych np.
w spódzielni socjalnej, przedsibiorstwie spoecznym,

d)

wypracowaniu konkretnych programów wsparcia i doprowadzeniu do wpisania ich
w lokalne strategie rozwoju, w tym szczególnie rozwiza dotyczcych:

Strategia i opis realizacji projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”, str. 2. Dokument dostpny na stronie
www.ces.net.pl

13
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 moliwoci zatrudnienia i zlece dla spódzielni socjalnych,
 uatwie w dzierawie lokali i prowadzeniu dziaalnoci przez podmioty
ekonomii spoecznej,

 utworzenia lokalnego programu finansowania podmiotów gospodarki spoecznej (lokalny fundusz wspierania gospodarki spoecznej),

 inicjowania lokalnych porozumie ekonomicznych o charakterze krótkoi dugofalowym,

 diagnozowania sytuacji dotyczcej lokalnego bezrobocia oraz monitoringu zmian i procesów zwizanych z rynkiem pracy i aktywizacj zawodow,

 „wyprzedzajcych” negatywne tendencje dotyczce rynku pracy,
 propozycji nowych rozwiza legislacyjnych w zakresie przedsibiorczoci spoecznej,
e)

przejciu do samofinansowania Centrum po zakoczeniu realizacji projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.

Zgodnie z zapisami strategii projektu na struktur Centrum Ekonomii Spoecznej
skada si kilka dziaów zwanych agencjami oraz fundusz pomocowy. Dziay te zostay opisane w poprzednich opracowaniach dotyczcych funkcjonowania CES w Kwilczu i Drezdenku,
w zwizku z tym zostan w tym opracowaniu pominite.

5.

Finansowanie dziaalnoci Centrum Ekonomii Spoecznej

Model CES utworzony w ramach projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” by finansowany ze rodków publicznych. Ze wzgldu na istniejce moliwoci pozyskania takich
rodków (dotacje, granty z budetów samorzdów, fundusze publiczne i prywatne) przyjty
model bdzie mona atwo uruchomi w wielu innych miejscach. Zaoono jednak, e CES
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ma by instytucj samofinansujc si. Dlatego jednym z jej zda byo okrelenie zasad, form
oraz moliwoci przyszego finansowania dziaalnoci CES, w tym:
a) opracowanie moliwoci wspópracy z biznesem dotyczcej:
- wspófinansowania programów szkoleniowych dla przyszych pracowników,
- porednictwa pracy i usug dla pracodawców (analiza aspektów formalnoprawnych),
b) odpatne wykonywanie zlece organów samorzdowych dotyczcych:
- realizacji programów aktywizacji zawodowej i szkole,
- przeprowadzania szkole dla pracowników samorzdowych i organizacji pozarzdowych,
c) opracowywanie i sprzeda materiaów szkoleniowych, publikacji,
d) obnienie kosztów dziaalnoci (koszty lokalu, pracowni) poprzez nawizanie
wspópracy z samorzdem,
e) odpatna dziaalno doradczo-szkoleniowa dla istniejcych spódzielni socjalnych,
f)

finansowanie niektórych form dziaalnoci w ramach nowych projektów

6.

Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu – dziaalno w ramach projektu
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”

7.
Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu rozpoczo swoj dziaalno w marcu 2006
roku jako wydzielona organizacyjnie i finansowo jednostka Stowarzyszenia na Rzecz Spódzielni Socjalnych. Zgodnie z zaoeniami budetu projektu w Centrum pracowao sze
osób: kierownik, zastpca kierownika, specjalista ds. przedsibiorczoci spoecznej, specjalista ds. poradnictwa zawodowego i szkole, specjalista ds. informacji i obsugi beneficjentów
oraz specjalista ds. administracyjno-finansowych zastpiony, po rozpoczciu konkursów
grantowych dla spódzielni socjalnych, przez koordynatora ds. rozlicze dotacji.
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Schemat obrazuj cy umiejscowienie Centrum Ekonomii Spoecznej na drodze osoby
bezrobotnej d  cej do powrotu na otwarty rynek pracy
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W realizacji zada Centrum wspierane byo równie przez konsultantów – specjalistów z rónych dziedzin, m.in. prawa, kontroli wewntrznej, oceny wniosków o dotacj.
W miar realizacji projektu stanowiska pocztkowo okrelone w budecie ewaluoway, ale
dopiero w skadzie okrelonym powyej Centrum byo w stanie sprosta zadaniom wynikajcym ze strategii, a szczególnie z wyznaczonej struktury organizacyjnej.

Realizacja zada przez Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu
Budowanie przyjaznego rodowiska
CES poprzez wspóprac z lokalnym rodowiskiem miao dy do tworzenia lokalnych partnerstw oraz szerzy ide ekonomii spoecznej, a take promowa projekt w rodowisku lokalnym. Na terenie miasta Poznania miay powsta trzy partnerstwa: ródka, Darzybór i Pitkowo - Winogrady.

DZIA ANIA CES W PARTNERSTWIE RÓDKA
Charakterystyka obszaru dziaania partnerstwa: wikszo obszaru ( ródka, Ostrów Tumski)
zostaa odseparowana od miasta Poznania, zdegradowana zostaa substancja mieszkaniowa. Na tym obszarze kumuluj si niekorzystne zjawiska spoeczne w tym:
> wyszy od przecitnej poziom bezrobocia,
> alkoholizm,
> bierno spoecznoci lokalnej.
CES mia tu peni rol biura partnerstwa. Jednake zakres dziaa lokalnych by
znacznie szerszy. Prowadzono tu dziaalno w zakresie bezpatnych porad i informacji
prawnych skierowanych do ubogich i bezrobotnych mieszkaców Poznania oraz spódzielców
socjalnych. Gros spraw, z którymi zgaszali si potrzebujcy pomocy prawnej, dotyczya
problematyki prawa rodzinnego i opiekuczego, zabezpieczenia spoecznego i ochrony praw
lokatorów.
W ramach dziaa na rzecz spoecznoci lokalnej CES by wspóorganizatorem
wita Ssiada (w 2006 r. i 2007 r. ) na poznaskiej ródce. W tworzenie programu obchodów zaangaowao si, obok Rady Osiedla i CES, wiele instytucji i organizacji majcych tu
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swoje siedziby oraz prowadzcych dziaalno na rzecz mieszkaców tej dzielnicy. W pomieszczeniach Klubu Integracyjnego "ródka" przy Stowarzyszeniu na rzecz Spódzielni
Socjalnych zorganizowano wspólnie z Rad Osiedla wystawy „Historia ródki” i "ródka
w fotografii". Natomiast w siedzibie Centrum Ekonomii Spoecznej przy Rynku ródeckim
mona byo obejrze wystaw prac plastycznych dzieci i modziey ze szkó ródeckich
"ródka moich marze". Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia czuwali nad sprawnym
przebiegiem poszczególnych wydarze, informowali mieszkaców ródki oraz goci
o prowadzonych w ramach projektu dziaaniach. Przejazdy riksz dla dorosych i dzieci zapewnia, utworzona we wspópracy z CES, Spódzielnia Socjalna "Riksza".
W dniach 5-7 pa dziernika 2007 r. odbyy si dni Ostrowa Tumskiego
i ródki zorganizowane przez Rad Osiedla Ostrów Tumski - ródka - Zawady
i Urzd Miasta Poznania. Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu wzio czynny udzia
w uroczystociach, wykadach i spotkaniach zorganizowanych z tej okazji.
Dnia 5 pa dziernika odbya si w auli Wydziau Teologicznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza konferencja popularno - naukowa pt.: "Tu si Polska zacza... Dni
Ostrowa Tumskiego i ródki". Prelegenci przedstawili m. in. nastpujce tematy: najstarsze
dzieje Poznania, Pozna jako miasto stoeczne i rezydencjalne, rola Ostrowa Tumskiego
i ródki w aglomeracji poznaskiej, Pozna - Pomnik Historii z Traktem Królewsko - Cesarskim od w. Jana do w. Floriana, plany zagospodarowania Ostrowa Tumskiego i ródki
oraz moliwoci wykorzystania potencjau Ostrowa Tumskiego i ródki dla celów rozwoju
turystyki kulturowej. Dodatkow atrakcj byy wycieczki dla dzieci i modziey szkolnej pt.
"Odkrywamy tajemnice Ostrowa Tumskiego i ródki" oraz "Przechadzki po Ostrowie Tumskim i ródce". Natomiast w siedzibie Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu odbyy si
"Warsztaty ceramiczne" oraz "Warsztaty malarskie" dla dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie rodek wiata. Warsztaty cieszyy si bardzo duym zainteresowaniem mieszkaców ródki i goci z caej Polski , a take z zagranicy.
CES zaangaowa si take w problematyk rewitalizacji miasta Poznania,
a szczególnie osiedla ródka. W siedzibie Centrum Ekonomii Spoecznej (CES) mieszkacy
zapoznawali si ze wstpn spoeczn koncepcj zagospodarowania ródki, przygotowan
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w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji przez Rad Osiedla Ostrów Tumskiródka-Zawady. Pracownicy Centrum Ekonomii Spoecznej byli wspóautorami dokumentu
„Rewitalizacja spoeczna rodowisk lokalnych” przyjtego przez Rad Miasta Poznania.
Ukoronowaniem pewnego etapu dziaalnoci CES na ródce byo otwarcie 7 grudnia 2007 roku Mostu Jordana nad Cybin . Liczymy na to, i most tchnie w te okolice nowe
ycie i przyczyni si do wzrostu atrakcyjnoci tego rejonu i przyspieszy dziaania okrelone
w planie rewitalizacji zaniedbanej ródki.

DZIA ANIA CES W PARTNERSTWIE DARZYBÓR
Charakterystyka obszaru dziaania partnerstwa: obszar poprzemysowy; ssiedztwo
pilotaowego projektu partnerstwa publiczno – spoeczno – prywatnego, w ramach którego
powstao osiedle socjalne Darzybór; ssiedztwo wielu organizacji dziaajcych na rzecz
integracji spoecznej (Stowarzyszenie Pogotowie Spoeczne prowadzce Centrum Integracji
Spoecznej, Monar).
Podobnie jak na ródce CES mia w ramach partnerstwa peni funkcj biura partnerstwa, ale równie tutaj zakres dziaania okaza si nieporównanie szerszy. Prowadzono
szkolenia z zakresu przedsibiorczoci spoecznej oraz z zakresu obsugi komputera. Udzielono pomocy w rejestracji spódzielni socjalnych i pomocy finansowej dla spódzielni z funduszu grantowego. Na terenie partnerstwa Darzybór 70 osób objtych byo programem wsparcia. Trzydzieci osób podjo sta prac, w tym 16 w spódzielniach socjalnych. Na terenie
Darzyboru swoj siedzib maj 2 spódzielnie socjalne. Udzielano konsultacji mieszkacom
terenów partnerstwa, zorganizowano 10 spotka informacyjno-konsultacyjnych. CES by
pomysodawc utworzenia Stowarzyszenia Mieszkaców „Osiedla Darzybór”. Rola CES
polegaa te na przygotowaniu projektów zwizanych z popraw infrastruktury dziaa kulturalnych i edukacyjnych na terenie osiedla Darzybór. Z okazji pierwszego roku istnienia osiedla socjalnego dnia 15 wrzenia 2007 roku CES wspóorganizowa wraz ze Stowarzyszeniem
Pogotowie Spoeczne, Stowarzyszeniem Mieszkaców Osiedla „Darzybór”, Spódzielni
Socjaln "Maxtyl" imprez integracyjn „Piknik na Darzyborze". Podczas pikniku zaprezento-
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wano midzy innymi film dokumentalny o spoecznoci osiedla oraz inscenizacj „Kopciuszka” przygotowan przez dzieci mieszkaców osiedla.

DZIA ANIA CES W PARTNERSTWIE WINOGRADY - PITKOWO
Charakterystyka obszaru dziaania partnerstwa: osiedla mieszkaniowe. Dzielnica
Pitkowo – liczca ok. 50 tys. mieszkaców – i Winogrady – ok. 60 tys. – to wielkie „sypialnie”
Poznania - blokowiska zamieszkane w czci przez osoby dugotrwale bezrobotne, starsze,
samotne. Wiele z nich nie potrafio odnale

si w nowej gospodarczej rzeczywistoci po

okresie transformacji z powodu niskich kwalifikacji. Na terenie Pitkowa dziaa lokalne Centrum Integracji Spoecznej Pitkowo – filia Stowarzyszenia Szkoa „Barki”.
W ramach realizacji zada przez CES na terenie osiedli przeprowadzono spotkania
informacyjno - konsultacyjne z mieszkacami, prowadzono szkolenia „Zakadamy Spódzielni Socjaln” oraz udzielano indywidualnych porad i konsultacji dla mieszkaców.
Przedstawiciele CES aktywnie uczestniczyli w rozmowach zwizanych z organizacj i rozwojem spódzielni socjalnych na Pitkowie midzy innymi z Dyrekcj Szkoy Podstawowej nr 15 i MOPR; przeprowadzali szkolenia, konsultacje ze spódzielcami; udzielali pomocy w procesie rejestracji oraz w uzyskaniu dotacji z Funduszu Grantowego (biznesplan, dokumentacja) pierwszej dziaajcej na Pitkowie Gastronomicznej Spódzielni Socjalnej „Artsmak”. Spódzielnia prowadzi nie tylko stoówk szkoln na os. J. III Sobieskiego, ale take,
na zlecenie Szkoy „Barki”, przygotowuje posiki dla uczestników programu Centrum Integracji
Spoecznej na Zawadach.Drug powsta na tym terenie spódzielni socjaln jest Spódzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”, która dziki wsparciu m.in. pracowników CES oraz CIS
uzyskaa dugoterminowy kontrakt od Poznaskiej Spódzielni Mieszkaniowej na pielgnacje
terenów zielonych na jednym z osiedli na Pitkowie. Wicej informacji o dziaalnoci spódzielni mona znale
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w kolejnym rozdziale powiconym spódzielniom socjalnym.

6. Centrum Ekonomii Spoecznej a spódzielnie socjalne
Wsparcie grup inicjatywnych spódzielni socjalnych oraz istniejcych spódzielni socjalnych poprzez udzielanie informacji prawnych, finansowych, ksigowych, pomoc w tworzeniu i realizacji biznes planów, prowadzenie dziaa zmierzajcych do rozwoju i edukacji
czonków spódzielni socjalnych, organizacja i nadzorowanie Konkursu Grantowego to podstawowe zadania CES skierowane do spódzielni socjalnych, ich czonków i grup inicjatywnych.

Wsparcie finansowe
Bez wtpienia najwaniejszym i najbardziej oczekiwanym przez spódzielnie socjalne instrumentem wsparcia ich dziaalnoci by Fundusz Grantowy. Wysoko rodków jak
przeznaczono na granty dla spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych wynosia
780 tys. zotych.
Jesieni 2006 roku Centrum Ekonomii
Spoecznej ogosio konkurs w ramach Funduszu
Grantowego dla miasta Poznania i powiatu
poznaskiego. Celem konkursu byo wyonienie
i

dofinansowanie

projektów

dotyczcych

wsparcia finansowego dla nowo tworzonych
i istniejcych ju spódzielni socjalnych oraz
przedsibiorstw

spoecznych.

Informacja

o konkursie ukazaa si na stronie internetowej
Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju, Stowarzyszenia
prowadzcego CES oraz w siedzibie CES.
Kompletne

wnioski

(wraz

z zacznikami, o których mowa w poprzednich
rozdziaach) byy skadane w siedzibie Centrum
Ekonomii Spoecznej, gdzie pracownicy oceniali je pod wzgldem formalnym. Nastpnie
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wnioski byy oceniane pod wzgldem merytorycznym przez komisj skadajc si z przedstawicieli kadry CES-u, administratora projektu, partnerów projektu, Powiatowego Urzdu
Pracy.
Na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 28 grudnia 2006r. przyznano dofinansowanie dla 7 podmiotów: - Spódzielni Socjalnej "Maxstyl", Wielobranowej Spódzielni Socjalnej "Karinus", Spódzielni Socjalnej "Przysta", Gastronomicznej Spódzielni Socjalnej
"ArtSmak", oraz Grup Inicjatywnych Spódzielni "Riksza", "CooP" i "Elita". W dniu 29 grudnia
2006 roku zostay podpisane pierwsze umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze:
a)

Spódzielni Socjaln "Przysta",

b)

Spódzielni Socjaln "Maxstyl",

c)

Gastronomiczn Spódzielni "ArtSmak",

d)

Wielobranow Spódzielni Socjaln "Karinus".
Podpisanie umów z grupami inicjatywnymi nastpio po uzyskaniu przez nie wpisu

do KRS – zim i wiosn 2007 roku.
W ramach II edycji Funduszu Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu Komisja Grantowa przyznaa granty na dofinansowanie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej dla Wielobranowej Spódzielni Socjalnej „Sylka” oraz
‘”WitajPL”, a take dla Orodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Orzechowo” Sp. z o.o.
na wsparcie rozwoju dziaalnoci gospodarczej w formie przedsibiorstwa spoecznego.

Wsparcie szkoleniowe
W ramach realizacji swoich zada CES Pozna prowadzi dziaalno szkoleniow
skierowan do osób zamierzajcych utworzy spódzielnie socjalne, jak i dla czonków ju
istniejcych spódzielni socjalnych. Przyszli czonkowie spódzielni uczestniczyli w kilkumiesicznym cyklu zaj przygotowujcych ich do zaoenia, a nastpnie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej. Program szkole obejmowa m.in. zagadnienia zwizane z okrelaniem nisz rynkowych, przygotowaniem biznesplanu oraz dokumentów
niezbdnych do rejestracji spódzielni. Na szczególn uwag zasuguje pomoc pracowników
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Centrum w przeprowadzeniu procesu rejestracji spódzielni w Krajowym Rejestrze Sdowym,
wcznie z reprezentowaniem czonków spódzielni w kontaktach z pracownikami sdu.
Dla kandydatów na czonków spódzielni oraz pracowników spódzielni zorganizowano równie szereg szkole branowych. Szkolenia te byy zwizane gównie z profilem
dziaalnoci spódzielni, a dotyczyy m.in. obsugi klienta, klasyfikacji surowców wtórnych,
produkcji myda, produkcji witray, systemu HACCP oraz kurs ogólnobudowlany.
Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne
Cz szkole, cieszcych si najwiksz popularnoci wród uczestników projektu, przyja form wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych. Gównym celem organizowanych
wyjazdów – poza zdobyciem nowej wiedzy niezbdnej w codziennej pracy spódzielni – bya
integracja spódzielców i umoliwienie im wzicia udziau w wydarzeniach, na które dotychczas, z racji swojej sytuacji materialnej, wielu z nich nie mogo sobie pozwoli .
Pierwsze takie spotkanie zorganizowano w czerwcu 2007 roku w orodku szkoleniowym nad morzem. Tematem spotkania byo przyblienie uczestnikom:
a)
b)

problematyki prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,
róde i metod pozyskiwania funduszy na dziaalno gospodarcz i reintegracj
spoeczno-zawodow,

c)

propozycji zmian w ustawie o spódzielniach socjalnych.
Dostrzegajc zalety takiej formy edukacji (uczestnicy skupiaj si na udziale w za-

jciach nie mylc o biecych sprawach, które zaprztay ich uwag podczas codziennych
spotka w siedzibie CES) podjlimy decyzj o organizacji kolejnych szkole wyjazdowych.
Tym razem postanowilimy jednak rozszerzy program wyjazdu o bardziej aktywne
formy integracji spódzielców socjalnych. W pa dzierniku 2007 roku nasi beneficjenci wyjechali na Mazury. Szkolenie odbyo si w Centrum Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk
w Wierzbie k/Rucianego Nida. Program szkoleniowy obejmowa m.in. zajcia z zakresu obsugi administracyjno-finansowej spódzielni socjalnej oraz organizacji imprez kulturalnoturystycznych i sportowych w ramach funduszu reintegracyjnego tworzonego przez spódzielnie socjalne. Ponadto dla uczestników spotkania przewidziano wiele atrakcji m.in.: wycieczk
aglówkami, zwiedzanie leniczówki „Pranie”, w której mieci si muzeum K.I. Gaczyskie-
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go, zwiedzanie Galindii - krainy historycznego plemienia Galindów pooonej na pówyspie
u ujcia rzeki Krutyni do Jeziora Bedany, wieczorne ognisko, które byy moliwe do zrealizowania dziki nawizanej przez nas wspópracy z warszawskim Stowarzyszeniem KulturalnoTurystycznym.
Równie w ramach podsumowania realizacji projektu "Ekonomia Spoeczna w Praktyce" zorganizowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla spódzielców socjalnych, korzystajcych z usug CES w Poznaniu. Wyjazd odby si w dniach 13 - 16 grudnia, a jego uczestnicy w czci integracyjnej mieli moliwo m.in. zwiedzenia Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Zakopanego. Bardziej odwani mogli spróbowa swoich si w nauce jazdy na nartach. W czci szkoleniowej natomiast podsumowano realizacje
projektu oraz omówiono formy wspópracy po jego zakoczeniu.

Podmioty planuj ce uruchomienie Centrum Ekonomii Spoecznej lub jakiejkolwiek
innej jednostki, w ramach której bd udziela wsparcia spódzielniom socjalnym,
szczególnie w postaci dotacji pochodz cych ze rodków publicznych powinny bezwzgldnie zapozna si z przepisami dotycz cymi pomocy publicznej.

7. Centrum Ekonomii Spoecznej a instytucje rynku pracy
Stowarzyszenie na Rzecz Spódzielni Socjalnych, a take afiliowany przy nim CES,
od pocztku swej dziaalnoci wspópracowao z Powiatowym Urzdem Pracy w Poznaniu
majc na wzgldzie pomoc dla spódzielców socjalnych w otrzymaniu dotacji z Funduszu
Pracy. Moliwo powizania aspektów teoretycznych z praktycznymi ma ogromne znaczenie dla tworzonych oraz ju istniejcych spódzielni socjalnych, dla których gównym ródem
wsparcia finansowego – poza rodkami unijnymi oraz pochodzcymi z budetu np. Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej – s rodki z Funduszu Pracy rozdysponowywane wanie
przez Powiatowe Urzdy Pracy. Stay kontakt pracowników CES z dyrekcj
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i pracownikami PUP w Poznaniu sprawi, e problematyka spódzielni socjalnych i ich czonków jest w peni zrozumiaa przez t instytucj rynku pracy.
Ukoronowaniem udanej wspópracy z Powiatowym Urzdem Pracy w Poznaniu byo zaproszenie w 2007 r. przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu przedstawicieli Centrum do poprowadzenia szkolenia dla dyrektorów wielkopolskich urzdów pracy. Spotkanie powiecone zostao zagadnieniom zwizanym z tworzeniem i funkcjonowaniem
spódzielni socjalnych oraz ródami finansowania ich dziaalnoci.
W dniu 17 grudnia 2007 r. w siedzibie PUP miao miejsce podpisanie umowy
o przyznanie rodków na utworzenie spódzielni socjalnej. Tym razem jej stron bya
Spódzielnia Socjalna „Sylka” kolejny podmiot ekonomii spoecznej utworzony przy wsparciu
i duym zaangaowaniu pracowników CES. Wszyscy czonkowie spódzielni uczestniczyli
w kilkumiesicznym cyklu zaj przygotowujcych ich do zaoenia, a nastpnie prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej. Kilka tygodni wczeniej otrzymali
równie dotacj w ramach Funduszu Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej. rodki
zostay przeznaczone na zakup samochodu. Gówny profil dziaalnoci spódzielni to usugi
remontowo-budowlane oraz usugi parkingowe.

8. Co dalej z CES ? Rekomendacje

Na podstawie dwuletniej dziaalnoci CES Pozna naley stwierdzi , e CES winien skupi si na aspekcie ekonomicznym
funkcjonowania

instytucji

ekonomii

spoecznej (pomoc w przygotowaniu biznes
planów, wyszukiwanie zlece dla spódzielni
socjalnych itp.). CES powinien o wiele bardziej

skupi

si

na

dziaalnoci

ekonomicznej i edukacyjnej (np. wspieranie
spódzielni, organizacja rynku zbytu, rozszerzeniu z samorzdem i biznesem). Funkcje CES
/propozycje/:
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x

Prowadzenie edukacji ekonomicznej.

x

Animacja i szkolenie grup inicjatywnych spódzielni socjalnych.

x

Przygotowanie i wsparcie spódzielni socjalnych (rejestracja, pomoc w dokumentacji i rozwizywanie biecych problemów i konfliktów w spódzielniach).

x

Udzielanie dotacji, poyczek dla spódzielni socjalnych.

x

Wspópraca z biznesem i instytucjami rynku pracy.

x

Prowadzenie kursów i szkole branowych.

x

Budowanie wiadomoci dotyczcej ekonomii spoecznej w instytucjach pastwowych, m. in. poprzez wspóprac z instytucjami zewntrznymi, np. PUP,
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej.

x

Doradztwo, np. porady prawne, ksigowe.

Umiejscowienie CES
Dowiadczenie krajów Europy Zachodniej wskazuje, e w przypadku pracy z osobami dugotrwale bezrobotnymi oraz zagroonymi wykluczeniem spoecznym bardzo wane
jest objcie takich osób staym systemem opieki jednej instytucji zajmujcej si wsparciem
i doradztwem zawodowym. W Polsce w obecnym systemie instytucjonalno – prawnym wyra nie takiego spójnego i kompleksowego sytemu brakuje. Owszem, istniej poszczególne
instytucje zajmujce si prac z osobami zagroonymi wykluczeniem spoecznym, w tym
Powiatowe Urzdy Pracy, Miejskie Orodki Pomocy Spoecznej, organizacje pozarzdowe
podejmujce szerok gam dziaa na rzecz reintegracji zawodowej i spoecznej. Brakuje
jednak zintegrowanych dziaa, których celem powinna by pena samodzielno ich beneficjentów, wyjcie poza ten zamknity system instytucji pomocowych. Niestety, w praktyce,
dziaania tych instytucji nie s skoordynowane, a osoby potrzebujce pomocy i wsparcia
biernie przechodz z jednej instytucji do drugiej w wielu przypadkach nie osigajc samodzielnoci. Pierwszym elementem systemu na rzecz usamodzielnienia s Centra Integracji
Spoecznej, które odgrywaj istotn rol w reintegracji osób z powanymi problemami spo-
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ecznymi, które wymagaj dugoterminowych oddziaywa. Centra Ekonomii Spoecznej s
kolejnym ogniwem, który wspiera osoby w uruchomieniu dziaalnoci ekonomicznej.
Osoby, które prowadz dziaalno w formie spódzielni socjalnej, zwracaj take
uwag na powane trudnoci zwizane w codziennym funkcjonowaniem spódzielni,
w szczególnoci rozpoznanie potrzeb rynku, prowadzenie ksigowoci, zatrudnianie pracowników, zdobywanie zlece oraz ich sprawnej realizacji. S to kwestie wymagajce umiejtnoci, wiedzy i dowiadczenia, których brakuje u osób dugotrwale zagroonych wykluczeniem
spoecznym. Z tego wzgldu proponujemy, aby CES by miejscem doradztwa ekonomiczno-prawnego dla przedsibiorców, w tym przede wszystkim dla przedsibiorców spoecznych (spódzielnie socjalne, przedsibiorstwa spoeczne czy nawet dziaalno
w formie samozatrudnienia ). Wydaje si susznym wprowadzenie tej instytucji do
ustawowego katalogu instytucji rynku pracy. Mogyby by one tworzone na wniosek
partnerstwa/ organizacji spoecznej. Status Centrum przyznawa by wojewoda .
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5. Analiza stanu prawnego moliwoci tworzenia i funkcjonowania Centrum Ekonomii Spoecznej oraz propozycja zmian
legislacyjnych

Mirosaw Maciejewski

Wprowadzenie:

Tworzenie Centrów Ekonomii Spoecznej jest moliwe bez specjalnego utrudnienia przez
organizacje pozarzdowe jako jeden z realizowanych projektów w ramach obowizujcych
przepisów.
Na podstawie dowiadcze Partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” najkorzystniejsze
dla rozwoju spoecznego jest utworzenie CES-u w dwóch moliwych formach, tj. wyodrbnionej jednostki organizacyjnej przy Zwizku Stowarzysze oraz przez Partnerstwo utworzone
na podstawie umowy o partnerstwie (Konsorcjum).
CES funkcjonujcy w takiej formule suy umacnianiu rónorodnych relacji pomidzy czonkami stowarzyszenia czy przedstawicielami partnerstwa, które stawiaj sobie za zadanie
wczenie najsabszych czonków spoecznoci lokalnej w sie

wzajemnych powiza

w rodowisku lokalnym.
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Katalog form prawnych dziaania CES
4.

Wyodrbniona jednostka organizacyjna Zwi zku Stowarzysze.

Rys.1 Opracowanie wasne.

Powstanie Partnerstwa:

Partnerstwo powstaje na podstawie art. 22 ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855) jak Zwizek Stowarzysze.
Po zdefiniowaniu problemu lokalnego podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, inne osoby prawne (tj. spódzielnie socjalne, spóki non - profit) nie nastawione na osignicie zysku –
mog utworzy Zwizek Stowarzysze.
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Naley wskaza , i firma (nazwa Zwizku) nie musi zawiera nazwy „Zwizek Stowarzysze”.
Zwizek moe posiada nazw dowoln.
Partnerzy przyjmuj statut zwizku, w którym obligatoryjnym unormowaniem, w przypadku
chci utworzenia przez Partnerstwo CES-u, jest moliwo tworzenia wyodrbnionych organizacyjnie oraz finansowo jednostek organizacyjnych.
Centrum Ekonomii Spoecznej utworzone przez Zwizek Stowarzysze – funkcjonuje jako
wyodrbniona organizacyjnie i finansowo jednostka organizacyjna Zwizku. W tym przypadku
CES nie posiada odrbnej osobowoci prawnej.

5.

Partnerstwo utworzone na podstawie umowy Konsorcjum.

Rys.2 Opracowanie wasne.

229

Bardziej skomplikowanym jest utworzenie i prowadzenie Centrum Ekonomii Spoecznej
w ramach Partnerstwa utworzonego na podstawie umowy Konsorcjum. Zalet tak utworzonego Partnerstwa jest okoliczno , i w Partnerstwie mog uczestniczy wszystkie podmioty
bez ogranicze prawnych.
Podobnie jak w przypadku Partnerstwa utworzonego w formie Zwizku Stowarzysze, naley
zdefiniowa problem lokalny. Nastpnie Partnerstwo podpisuje umow o Partnerstwie (umowa konsorcjum).
W celu utworzenia Centrum Ekonomii Spoecznej Partnerstwo powierza utworzenie CES-u
jednemu ze swoich partnerów – stowarzyszeniu bd fundacji. Podmioty te tworz CES
w formie wyodrbnionej organizacyjnie oraz finansowo jednostki organizacyjnej.
W celu powierzenia podmiot, który bdzie organizowa CES, zawiera umow wielostronn
o realizacj projektu Centrum Ekonomii Spoecznej. Umowa ta jest zawierana ze wszystkimi
Partnerami.
Zalet tej formuy prowadzenia CES-u jest to, e CES bdzie prowadzony przez rónorodne
podmioty jednake tylko porednio, gdy nie ma moliwoci, i Partnerstwo bdzie mogo
prowadzi samodzielnie CES. Partnerstwo utworzone w formie Konsorcjum nie ma moliwoci prowadzenia jako Konsorcjum jakiejkolwiek dziaalnoci, gdy samodzielnie nie jest podmiotem praw i obowizków. Podmiotami praw i obowizków s zawsze poszczególni partnerzy uczestniczcy w partnerstwie utworzonym na podstawie umowy Konsorcjum.

Propozycje zmian ustawowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania Centrum Ekonomii Spoecznej

Wydaje si, e dla sprawnoci dziaania oraz realizacji zada przewidzianych dla CES-u
waciwe jest umieszczenie przepisów o CES-ach w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08.69.415). Nie jest waciwym tworzenie odrbnej ustawy o Centrach Ekonomii Spoecznej, jedynie naley wprowadzi niewiel-
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kie nowelizacje w ju istniejcych ustawach, przede wszystkim w/w ustawie o promocji zatrudnienia.
Centrum Ekonomii Spoecznej powinno funkcjonowa jako instytucja rynku pracy, poniewa
zakres dziaania CES-u jest uzupenieniem (np. tworzenie i koordynowanie Przedsibiorstw
Spoecznych), a w niektórych przypadkach wzmocnieniem organów pastwa realizujcych
polityk zatrudnienia (uatwianie powrotu do aktywnoci zawodowej osobom bezrobotnym
i poszukujcym pracy, w tym: modym, starszym, z deficytami kwalifikacji, z dug przerw
w zatrudnieniu).
Naleaoby wprowadzi nastpujc zapis w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy:
1.

w art. 6 ust 1 dodatkowy punkt 7 o treci:

7) Gminne Centrum Ekonomii Spoecznej – tworzone przez Partnerstwa Lokalne
2.

w art. 21 dodatkowy punkt 4 o treci:

4) Gminne Centrum Ekonomii Spoecznej
3.

w art. 24 dodatkowy punkt 7 o treci:

7) Gminne Centrum Ekonomii Spoecznej
4.

dodatkowy art. 32a i 32b o nastpujcej treci:

Art. 32a. 1. Centrum Ekonomii Spoecznej, zwane dalej "CES", jest jednostk organizacyjn
prowadzc nastpujce dziaania:
1. skierowane do osób bezrobotnych bd zagroonych wykluczeniem spoecznym:
- organizacja szkole, konsultacji i doradztwa zwizanego z procesem zakadania
i prowadzenie spódzielni socjalnej lub samodzielnej dziaalnoci gospodarczej,
- porednictwo pracy w zakresie zatrudnienia w przedsibiorstwach komercyjnych lub przedsibiorstwach spoecznych,
- organizowanie i kierowanie na stae, praktyki oraz szkolenia w podmiotach prowadzcych
dziaalno gospodarcz oraz w przedsibiorstwach spoecznych,
2. dziaania dotyczce przedsibiorstw spoecznych:
- wsparcie organizacyjne i finansowe dla powstajcych przedsibiorstw spoecznych,
- koordynacja wspólnych przedsiwzi gospodarczych przedsibiorstw spoecznych,
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- utworzenie lokalnego programu finansowania przedsibiorstw spoecznych.

3. Centrum Ekonomii Spoecznej moe by tworzone przez:
Stowarzyszenia oraz podmioty okrelone w przepisach art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, które w liczbie co najmniej
trzech mog utworzy partnerstwo lokalne dla realizacji zada w obszarach, o których mowa
w art. 4 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zaoycielami
i czonkami partnerstwa mog by take inne osoby prawne, jednostki samorzdu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanym dalej partnerstwem lokalnym.
1)

Zwizek Stowarzysze.

Centrum Ekonomii Spoecznej bdzie prowadzone jako wyodrbniona organizacyjnie i finansowo jednostka organizacyjna. W przypadku tworzenia CES-u przez podmiot nie bdcy
Zwizkiem Stowarzysze, Partnerstwo lokalne winno powierzy organizowanie i prowadzenie
CES-u podmiotowi bdcemu czonkiem partnerstwa lokalnego, który dziaa w formie prawnej
stowarzyszenia bd fundacji na podstawie stosownej umowy o prowadzeniu CES-u.

Centrum Ekonomii Spoecznej ma na celu integracj rodowiska lokalnego i tworzenie lokalnego rynku usug i produktów, który jest szans dla powstajcych podmiotów ekonomii spoecznej, tj. przedsibiorstw spoecznych, w tym spódzielni socjalnych.
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ZACZNIKI:
1. Fundusz grantowy - zasady konkursu

Centrum Ekonomii Spoecznej
w Kwilczu

Fundusz Grantowy
Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz
Dla gminy Kwilcz i Lwówek

Zasady konkursu

Czerwiec 2007r.
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.

Informacje ogólne

1.

Wprowadzenie – idea spódzielczoci socjalnej

Poszukiwanie oraz promowanie nowych formu postpowania wobec osób korzystajcych
z rónego rodzaju wiadcze socjalnych, w tym szczególnie z zasików w czasie pozostawania bez
pracy, ukierunkowane jest obecnie na zmian podejcia w relacjach midzy dwoma kategoriami ekonomicznymi, jakimi s „praca” oraz „zasiek”. Chodzi o odwrócenie stwierdzenia „brak pracy – zasiek”
i jego zamian na „praca zamiast zasiku”.
Dziaania zmierzajce w kierunku powyszej zmiany mieszcz si w obszarze pojcia definiowanego
jako ekonomia spoeczna lub przedsibiorczo spoeczna.
Na licie podmiotów dziaajcych w obszarze ekonomii spoecznej - które przejmuj coraz czciej
od pastwa pewne sfery ycia spoecznego i gospodarczego - znajduj si organizacje non-profit,
kierujce si zasad realizacji celów spoecznych, których osignicie stawiane jest przed celami ekonomicznymi. Wród tych podmiotów odnale

mona organizacje spoeczne, stowarzyszenia, fundacje,

organizacje poytku publicznego, a take spódzielnie socjalne. Te ostatnie, wpisywane s na list
podmiotów ekonomii spoecznej przede wszystkim ze wzgldu na swoj spoeczn misj jak realizuj
wobec potrzeb swoich czonków – zwaszcza ze wzgldu na ich znaczenie w procesie reintegracji
spoecznej.
Przedsibiorstwa ekonomii spoecznej angauj w swoich dziaaniach m.in. grupy spoeczne czsto
pomijane na lokalnych rynkach pracy oraz udzielaj pomocy osobom bezrobotnym w samozatrudnianiu.
Umoliwiaj osobom o niskich lub niewystarczajcych kwalifikacjach powrót na rynek pracy przeciwdziaajc ich marginalizacji i wykluczeniu spoecznemu.
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Kraje Unii Europejskiej w 1994 roku w tzw. Biaej Ksidze, powiconej zagadnieniom wzrostu gospodarczego, konkurencji oraz zatrudnieniu (White Paper on Growth, Competitiveness and Employment)
uznay rozwój ekonomii spoecznej za jeden z priorytetowych kierunków integracji spoecznej. Wedug
szacunkowych danych, w krajach UE w trzecim sektorze, w którym dziaaj gospodarczo wanie organizacje pozarzdowe, zatrudnionych jest 10 mln ludzi, czyli 6,6% ogóu zatrudnionych w tych gospodarkach. W Polsce ilo miejsc pracy tworzonych przez organizacje pozarzdowe jest znikoma (wg szacunkowych danych nie przekracza 2% liczby tworzonych miejsc pracy w gospodarce).
Ekonomia spoeczna czy efektywno gospodarcz ze spoeczn odpowiedzialnoci przedsibiorstw, a wic wskazuje nie tylko jak wanym celem jest przetrwanie na rynku i osignicie zysku, ale
te jak wanym spoecznie jest utrzymanie miejsc pracy oraz wiadczenie usug na rzecz lokalnej spoecznoci. Jest to zgodne z zaoeniami Strategii Lizboskiej.
Ekonomia spoeczna dopiero niedawno zaistniaa w polskim dyskursie o polityce spoecznej. Jej podstawy filozoficzne wpisuj si ju jednak w polskie rozwizania legislacyjne, co dotyczy midzy innymi
takich aktów prawnych uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jak: (a) ustawa z 13 dnia
czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z pó n. zm), (b) ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 roku o organizacjach poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) oraz
(c) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,
poz.1001) – zwaszcza w czci dotyczcej zagadnie zwizanych z tworzeniem spódzielni socjalnych.
Nowej na rynku pracy instytucji, pod nazw spódzielnia socjalna przypisuje si obecnie szczególn
misj, która w swym charakterze powinna czy - jak ju wspomniano wczeniej - problematyk spoeczn z zagadnieniami gospodarczymi. Powstae w wyniku realizacji zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a take poprzez zmian (w art.127), ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 roku – Prawo spódzielcze (Dz.U. 2003r., Nr 188, poz. 1848), spódzielnie
socjalne powinny przyczyni si do tworzenia nowych miejsc pracy oraz umoliwi osobom o niskich
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lub niewystarczajcych kwalifikacjach powrót na rynek pracy. Spódzielnie socjalne powinny sta si dla
nich szans na znalezienie zatrudnienia, a wic wyjcie ze sfery marginalizacji i wykluczenia spoecznego.
Zrealizowanie tej misji przez spódzielnie socjalne wymaga jednak odpowiednich rodków finansowych
na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej.
Dla uatwienia procesu tworzenia spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych, przygotowano
system bezzwrotnych dotacji, tzw. grantów majcych wesprze nowo tworzone i istniejce przedsiwzicia spoeczne, finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach PIW
EQUAL.
Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. Zgodnie
z zapisami Strategii ww. projektu za przeprowadzenie Konkursu Grantowego odpowiedzialne jest Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu przy Stowarzyszeniu Regionalny Orodek Socjalno-Edukacyjny
„Dla Ludzi i rodowiska” . Centrum Ekonomii Spoecznej jest instytucj, która z zaoenia ma zadanie
wspiera róne formy przedsibiorczoci spoecznej, w tym spódzielnie socjalne.
Projekt „Ekonomia Spoeczne w Praktyce”, którego Administratorem jest Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka, jest wspófinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz w 25 % z budetu pastwa.

2.

Podstawowe definicje

Spódzielnia socjalna

-

W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku
o spódzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Przedsibiorstwo Spoeczne

-

To przedsibiorstwo tworzone przez stowarzyszenia samopomocowe lub fundacje, które zatrudnia osoby bezrobotne –
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BO Programu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”, majce na
celu reintegracj spoeczna i zawodow tyche osób a zyski
przeznaczone s na rozwój przedsibiorstwa i teje spoecznoci; lub oddzielna osoba prawna, która spenia nastpujce
warunki:
- daje miejsca pracy osobom bezrobotny - BO programu
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”,
- uzyskane zyski wracaj na jej rozwój,
- wobec osób zatrudnionych nie moe by stosowany wyzysk
finansowy,
- zatrudnione osoby musz mie wpyw na dziaalno przedsibiorstwa a produkowane produkty nie mog stanowi
zagroenia dla ludzi i rodowiska.
Grant = dotacja

-

rodki programu EQUAL w formie dotacji dla przedsibiorstw
spoecznych i spódzielni socjalnych przyznawanych przez
komisje konkursow zgodnie z Regulaminem Funduszu
Grantowego w ramach Partnerstwa „Ekonomia spoeczna
w praktyce”

Organizator konkursu = Gran-

-

todawca

Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz przy Stowarzyszeniu
Regionalny Orodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i rodowiska”

PIW EQUAL

-

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Wniosek

-

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu

Koszt kwalifikowany

Koszt poniesiony przez wnioskodawc w trakcie realizacji
projektu od daty podpisania umowy do dnia 30 wrzenia 2007
r. i wydatkowane zgodnie z zasadami zapisanymi w umowie.
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Bezrobotny

-

Osoba bezrobotna w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001,z pó n. zm.)

Beneficjent pomocy = Granto-

-

biorca

Naley przez to rozumie Wnioskodawc, z którym Organizator Konkursu Grantowego podpisze umow o udzielenie
grantu.

PRR

-

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Ekonomia Spoeczna
w Praktyce”

Administrator Projektu PRR

-

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z siedzib w Poznaniu

„Ekonomia Spoeczna w Praktyce

3.

Podstawy prawne
Regulamin konkursu zosta opracowany na podstawie obowizujcych aktów prawnych

i w kadym przypadku zmiany tych przepisów, niniejszy dokument take ulega bdzie zmianom. Ponadto jakiekolwiek rozbienoci pomidzy tym dokumentem a przepisami prawa, rozstrzyga naley na
podstawie aktów prawnych.

Regulacje krajowe:
1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spódzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651),

2.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
z pó n. zm.),

3.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz
zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776),

239

4.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.),

5.

Ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r. – prawo spódzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024),

6.

Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807),

7.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó n. zm.),

8.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó n.
zm.),

9.
10.
11.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.
1206),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pó n. zm.),
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla
Polski 2004-2006, Zacznik do rozporzdzenia: Program operacyjny - Program

12.

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006,
Rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 wrzenia 2004 roku w sprawie
przyjcia Uzupenienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006 (wraz z zacznikiem: Uzupenienie programu

13.

operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006),
Dokument „Pomoc publiczna udzielana w ramach programu operacyjnego – Program
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Ministerstwo Gospodarki
i Pracy – 2005),

Regulacje wspólnotowe
1.

Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajce przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
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2.

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Spoecznego

3.

Rozporzdzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis,

4.

Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadcze o pomocy
de minimis.

4. Cel konkursu

4.1

Cel konkursu

1.

Celem konkursu jest wyonienie projektów dotyczcych wsparcia finansowego nowo

tworzonych i istniejcych ju spódzielni socjalnych oraz przedsibiorstw spoecznych.
2.

Celem dofinansowania jest umoliwienie podmiotom ubiegajcym si o dotacje rozwój

przedsibiorstwa, które powinno doprowadzi do zwikszenia zatrudnienia.

4.2

Harmonogram dziaa organizacyjnych dla realizacji konkursu:

Dziaania organizacyjne w ramach konkursu

Okres realizacji

Ogoszenie konkursu

14.06.2007

Termin skadania wniosków

14.06.2007 – 04.07.2007

Rozpatrywanie wniosków, decyzja przyznania
dotacji

05.07.2007 – 12.07.2007

Ogoszenie wyników

12.07.2007

Procedura odwoawcza

13.07.2007 – 19.07.2007

Podpisanie umów

20.07.2007

Realizacja projektów wyonionych w konkursie

20.07.2007 –30.09.2007

Podsumowanie i rozliczenie projektów

01.10.2007 –14.10.2007

4.3

Spodziewane efekty
Organizator Konkursu zakada, i w wyniku przeprowadzonych dziaa zostan wyonione

projekty grup inicjatywnych spódzielni socjalnych lub projekty organizacji pozarzdowych tworzcych
przedsibiorstwa spoeczne, które otrzymaj wsparcie w formie dotacji na rozpoczcie ww. dziaalnoci,
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w tym na zakup rodków trwaych niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci, dotacji na szkolenia pracowników tych przedsibiorstw spoecznych oraz subwencjonowania kosztów pracy nowo tworzonych
miejsc w wyniku projektu. Utworzenie spódzielni socjalnej przyczyni si ma do utworzenia nowych
miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Dodatkowo Organizator Konkursu planuje udzielenie wsparcia
finansowego funkcjonujcym ju na rynku spódzielniom socjalnym i przedsibiorstwom spoecznym,
które powstay w ramach realizacji Projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. Efektem kocowym
powinien by wzrost zatrudnienia netto w porównaniu do okresu przed dofinansowaniem dziaajcych
podmiotów.
Dziaania obejmuj trzy komponenty:
I.

Komponent - wsparcie inwestycyjne.

II.

Komponent – usugi doradczo – szkoleniowe.

II. Zasady ubiegania si o dofinansowanie

1.

Podmioty uprawnione do udziau w konkursie

Do skadania wniosków w ramach konkursu uprawnione s :
1.

spódzielnie socjalne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym,

2.

organizacje pozarzdowe tworzce przedsibiorstwo spoeczne

3.

grupy (inicjatywne) czonków zaoycieli spódzielni socjalnych 14,

Beneficjentem nie mog by :
-

podmioty, które:



posiadaj zalegoci z tytuu nalenoci publiczno – prawnych,



pozostaj pod zarzdem komisarycznym bd znajduj si w toku likwidacji, postpowania upa-

dociowego lub postpowania naprawczego.

2. rodki przeznaczone na realizacj konkursu
rodki przeznaczone na realizacje konkursu w ramach Funduszu Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz wynosz 168.930 PLN.
Ze rodków Funduszu udzielane bd granty wysokoci od 10.000 do 80.000 PLN.

14 Przekazanie rodków moe nastpi po uzyskaniu wpisu do KRS, w przypadku przekroczenia terminu realizacji
projektu rodki nie zostan wypacone
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3. Wkad wasny Wnioskodawcy
Wkad wasny nie jest wymagany. Przy ocenie wniosku Komisja Konkursowa przyznaje dodatkowe pkt
zgodnie z kryteriami i zasadami oceny wniosków (zacznik nr 4)

4. Okres realizacji projektu
Projekty realizowane w ramach konkursu mog:
x

rozpocz si po podpisaniu umowy z organizatorem konkursu.

x

dziaania w ramach projektu musz zakoczy

si nie pó niej ni 30 wrzenia 2007 r.,

a projekt musi zosta rozliczony nie pó niej ni do dnia 14 pa dziernika 2007 roku.

5. Przechowywanie dokumentów dotycz cych udzielonej pomocy
Wnioskodawca zobowizany jest do przechowywania dokumentów dotyczcych udzielonej pomocy
publicznej w ramach Konkursu Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz do dnia 31 grudnia
2013 roku, zgodnie z dokumentem „Pomoc publiczna udzielana w ramach programu operacyjnego –
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Ministerstwo Gospodarki i Pracy –
2005), Beneficjent pomocy jest równie zobowizany do poinformowania Organizatora Konkursu
o zmianie adresu przechowywania ww. dokumentacji. W przypadku zakoczenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w postaci spódzielni socjalnej Beneficjent pomocy zobowizany jest do przekazania
wszystkich dokumentów dotyczcych udzielonej pomocy do biura Organizatora Konkursu.
Jednoczenie Organizator Konkursu jest zobowizany, w myl dokumentu „Pomoc publiczna udzielana
w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006
(Ministerstwo Gospodarki i Pracy – 2005),

do przechowywania dokumentacji dotyczcej Konkursu

Grantowego.

Kwalifikowalno kosztów

1.

Koszty kwalifikowane

Planujc kosztorys (budet) projektu bierze si pod uwag jedynie koszty kwalifikowane. Wszystkie
pienine i rzeczowe wydatki poniesione przez Wnioskodawc w trakcie realizacji projektu musz
spenia kryteria kwalifikowalnoci.
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Uwzgldnienie we wniosku wydatków niekwalifikowanych jest moliwe jedynie jako dodatkowy element
budetu, finansowany wycznie ze rodków wasnych beneficjenta ponad zobowizanie wynikajce
z warunków uzyskania dofinansowania. Wydatki niekwalifikowane nie s brane pod uwag przy ocenie
wniosku.
Za kwalifikowane uznaje si koszty speniajce nastpujce podstawowe warunki:
-

s niezbdne do realizacji projektu;

-

s przewidziane w budecie;

-

s zgodne z zasadami rzetelnej gospodarki finansowej (np. ich warto nie zostaa przeszacowa-

na);
-

zostay faktycznie poniesione przez Wnioskodawc w okresie wdraania projektu okrelonym

w formularzu wniosku (za wyjtkiem zabezpieczenia umowy, którego zakupu mona dokonywa wczeniej) i s poparte stosownymi dokumentami ksigowymi (faktury, rachunki, noty ksigowe, sprawozdania ksigowe, dowody zapaty itp.).
Wydatkami kwalifikujcymi si do objcia dofinansowaniem w ramach Dziaania s wydatki
niezbdne do realizacji projektu i poniesione przez Wnioskodawc w okresie realizacji Projektu, nie
wczeniej ni po dniu zoenia wniosku o dofinansowanie. Wydatkami kwalifikujcymi si w ramach
Konkursu s wydatki na:
Komponent I
1)

zakup nowych rodków trwaych;

2)

zakup uywanych rodków trwaych, pod warunkiem, e:

a)

w okresie 7 lat poprzedzajcych zoenie wniosku o dofinansowanie rodek trway nie zosta

zakupiony z wykorzystaniem rodków publicznych krajowych lub pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej;
b)

cena rodka trwaego nie przekracza wartoci rynkowej, okrelonej na dzie zakupu i jest

nisza od ceny nowego rodka trwaego;
c)

rodek trway posiada waciwoci techniczne niezbdne do realizacji przedsiwzicia obj-

tego dofinansowaniem oraz spenia obowizujce normy i standardy;
3)

koszty zwizane z umow najmu nieruchomoci wynajmowanych w celu prowadzenia dziaalnoci

gospodarczej zwizane bezporednio z realizacj projektu – czynsz i media; koszty takie zostan uznane za kwalifikowalne w okresie 2 miesicy od daty rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej jednak nie
duej i do 30 wrzenia 2007 roku;
4)

zakup wartoci niematerialnych i prawnych zwizanych z transferem technologii drog nabycia

praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej;
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5)

instalacj i uruchomienie rodków trwaych, zakupionych z udziaem dofinansowania,

z wyczeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsugi;
6)

zakup robót i materiaów budowlanych, pod warunkiem, e pozostaj w bezporednim zwizku

z celami przedsiwzicia objtego dofinansowaniem (tzn. s niezbdne do prawidowej realizacji
i osignicia celów Projektu);
7)

usugi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeli s bezporednio zwizane

z realizacj przedsiwzicia objtego wsparciem;
8)

Podatek od towarów i usug (VAT)

a) Podatek od towarów i usug (VAT) nie jest wydatkiem kwalifikujcym si do objcia wsparciem, jeli
naliczony zosta w zwizku z wydatkami okrelonymi w punktach 1-7, a beneficjent ma prawo do odliczenia

podatku

VAT

(w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

11

marca

2004r.

o podatku od towarów i usug Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z pó n. zm.).
b) Podatek od towarów i usug (VAT) jest wydatkiem kwalifikujcym si do objcia wsparciem, jeli
naliczony zosta w zwizku z wydatkami okrelonymi w punktach 1-7, a beneficjent nie ma prawa
do

odliczenia

podatku

VAT

(w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

11

marca

2004r.

o podatku od towarów i usug Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z pó n. zm.).
c) Beneficjent winien zoy „Owiadczenie ubiegajcego si o dofinansowanie o kwalifikacji VAT”
okrelajce czy beneficjent ma prawo do odliczenia podatku VAT (w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usug Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z pó n. zm.)

Komponent II
1) koszty usug doradczo – szkoleniowych dla nowozatrudnionych pracowników przedsibiorstw spoecznych i spódzielni socjalnych.
.
W przypadku Wnioskodawcy, którego gównym przedmiotem dziaalnoci gospodarczej jest
wiadczenie usug transportowych, wydatki na zakup rodków transportu nie s wydatkami kwalifikujcymi si do objcia wsparciem. Podstawow (gówn) dziaalno gospodarcz okrela si na podstawie przewaajcego, procentowego udziau poszczególnych rodzajów dziaalnoci w ogólnej wartoci
przychodów ze sprzeday w ostatnim roku obrotowym lub, jeeli nie jest moliwe zastosowanie tego
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miernika, na podstawie udziau pracujcych, wykonujcych poszczególne rodzaje dziaalnoci, w ogólnej liczbie pracujcych 15.
W przypadku zakupu rodków transportu przez podmiot nie wykonujcy dziaalnoci
w zakresie usug transportowych (w tym taki, w której dziaalno transportowa nie jest dziaalnoci
gówn) wydatki na zakup rodków transportu mog by kwalifikowane jedynie w wypadku, gdy stanowi niezbdny element Projektu i Beneficjent zobowie si wykorzystywa je jedynie do celu okrelonego w Projekcie i przedstawi wiarygodn metod weryfikacji wykorzystania rodka transportu.
W budecie stanowicym integraln cz wniosku Wnioskodawca wpisuje szacowan
wysoko planowanych wydatków, natomiast w momencie rozliczania otrzymanej dotacji przedstawia
dokumenty finansowe okrelajce faktycznie poniesiony wydatek. Szacujc wydatki naley pamita
o tym aby ich wysoko bya racjonalna, uzasadniona i odpowiadajca lokalnym cenom rynkowym.

2.

Koszty niekwalifikowane

Przyznane rodki na realizacj wyonionych w trakcie konkursu projektów nie mog by przeznaczone
na:
a)

spat zalegych zobowiza finansowych, wynikajcych z biecej dziaalnoci spódzielni

socjalnej;
b)

pokrywanie biecych kosztów funkcjonowania podmiotu nie zwizanych z realizacj projektu

(w tym: zakup materiaów i energii do produkcji itp.), nie bdcych przedmiotem umowy
o dofinansowanie;
c)

inne wydatki nie zwizane bez- i porednio z realizacja projektu.

3.

Stosowanie przepisów dotycz cych pomocy publicznej

Wsparcie bdzie udzielane zgodnie z zasad de minimis, poniewa dotyczy ono niewielkich kwot rodków finansowych – do 100 tys. EUR dla pojedynczego przedsibiorcy w okresie kolejnych trzech lat, np.
dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Oznacza to, e spódzielnia socjalna lub przedsibiorstwo spoeczne bdce beneficjentem ostatecznym PIW EQUAL moe otrzyma wsparcie w wysokoci 100 % wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem, o ile wsparcie udzielone w ramach

15 zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zawiadcze, oraz
szczegóowych warunków i trybu wspódziaania sub statystyki publicznej z innymi organami prowadzcymi urzdowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
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PIW EQUAL nie przekroczy, cznie z pomoc de minimis otrzyman z innych róde, 100 tys. EURO
w okresie kolejnych trzech lat.

4.

Stosowanie Ustawy prawo zamówie publicznych

Wnioskodawca zobowizany jest do stosowania Ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. Nr 164,
poz. 1163) ustawa z dnia … wraz z pó niejszymi zmianami.

5.

Promocja i informacja

Obowizek informowania o fakcie wspófinansowania projektów ze rodków unijnych wynika z artykuu
46 Rozporzdzenia Rady 1260/1999/WE wprowadzajcego ogólne przepisy dotyczce funduszy strukturalnych. Bliej obowizek ten precyzuje Rozporzdzenie Rady 1159/2000/WE w sprawie rodków
informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez pastwa czonkowskie odnonie pomocy z funduszy
strukturalnych.
Wnioskodawca zobowizuje si aby informacja o wspófinansowaniu projektu ze rodków unijnych
zawieraa oprócz flagi Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Spoecznego, logo PIW EQUAL
take logo Centrum Ekonomii Spoecznej w Poznaniu oraz nastpujc formu „Projekt dofinansowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach PIW EQUAL”.
Istotne jest, aby promocja i informacja obejmoway cay okres realizacji projektu.

Przygotowanie wniosku

1.

Zasady dotycz ce skadania wniosku

Warunkiem przystpienia do konkursu jest zoenie w terminie do dnia 04 lipca 2007 r. do godz. 15:00
(decyduje data wpywu do siedziby CES Kwilcz) pisemnego wniosku wedug formularza zaczonego
do niniejszych zasad.
Wnioski musz by wypenione czytelnie w jzyku polskim – maszynowe (komputerowe).
Wnioski skada si w dwóch wersjach: papierowej – orygina + 2 kopie i elektronicznej –CD.
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Wniosek naley wypeni w sposób staranny i przejrzysty aby uatwi jego ocen. Naley posugiwa si
jzykiem precyzyjnym, dostarczy wystarczajc ilo informacji szczegóowych i konkretnych pozwalajcych osobom oceniajcym na zrozumienie istoty, celów i sposobu realizacji projektu.
Wniosek konkursowy skada si z nastpujcych czci:
a)

formularza wnioskowego;

b)

zacznika do formularza wnioskowego, okrelajcego aktualn sytuacj prawno-

ekonomiczn wnioskodawcy. Tymi dokumentami w zalenoci od podmiotu skadajcego wniosek s:
1)

statut potwierdzony za zgodno z oryginaem (w przypadku grup – czonków

zaoycieli spódzielni socjalnej – podpisany przez wszystkich czonków);
2)

deklaracje (owiadczenia) chci przystpienia do spódzielni (w przypadku grup

osób – czonków zaoycieli spódzielni socjalnej);
3)

aktualny wycig z Krajowego Rejestru Sdowego (dla zarejestrowanych spó-

4)

zawiadczenia lub kopie zawiadcze potwierdzone za zgodno z oryginaem

dzielni),

z Powiatowego Urzdu Pracy, Centrum Integracji Spoecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o fakcie, i czonkowie zaoyciele spódzielni socjalnej s osobami uprawnionymi do jej zaoenia, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 pa dziernika 2004 r. w sprawie
wzorów dokumentów niezbdnych do utworzenia spódzielni socjalnej (Dz.U. Nr 240, poz.2412) (dla
grup zaoycielskich spódzielni socjalnych)
c)

sprawozdanie finansowe za ostatni rok dziaalnoci (jeli spódzielnia posiada);

d)

owiadczenia o nie zaleganiu ze skadkami do ZUS i podatkami do Urzdu Skarbowego

(dla zarejestrowanych spódzielni);
e)

zobowizanie, i rodki zostan wydatkowane zgodnie z Regulaminem Funduszu Granto-

wego Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu.

2.

Za czniki

1)

Formularz wniosku,

2)

Harmonogram rzeczowo – finansowy,

3)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu,

4)

Owiadczenie ubiegajcego si o dofinansowanie o kwalifikacji VAT.

3.
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Miejsce i termin skadania wniosków

Wnioski skada naley na adres Funduszu Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej ul. Kard. St.
Wyszyskiego 23 64-420 Kwilcz. Wnioski naley zoy

w kopercie formatu A – 4

z dopiskiem „Fundusz Grantowy Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz – konkurs”.
Wnioski naley skada do dnia 04 lipca 2007 roku do godz. 15.00 – decyduje data wpywu wniosku do
siedziby Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu. Wnioski, które wpyn po tym terminie nie bd
rozpatrywane.

Etapy rozpatrywania wniosków

System selekcji wniosków stworzony zosta w taki sposób, by zapewni wybór najlepszych projektów,
najbardziej odpowiadajcych potrzebom Beneficjentów Ostatecznych, potrzebom lokalnego rynku pracy
oraz przynoszcych najwiksze efekty w odniesieniu do poniesionych nakadów.

1.

Weryfikacja formalna

Organizator Konkursu zobowizany jest do sprawdzenia kompletnoci zoonych dokumentów. Jeli
wniosek nie zawiera wad uniemoliwiajcych rejestracj (tzn. dostarczono wersj papierow i elektroniczn), jest wypeniony w jzyku polskim i zosta zoony we waciwej instytucji jest kierowany
do dalszej oceny formalnej. Wzór karty weryfikacji formalnej stanowi zacznik nr 3.
Po dokonaniu weryfikacji formalnej Organizator Konkursu przesya odpowiedni dokument, stanowicy
dowód na odrzucenie wniosku na tym etapie lub przyjcie go do oceny merytorycznej. W cigu 7 dni
od daty zoenia wniosku Wnioskodawca otrzyma jedno z nastpujcych pism:


przyjciu wniosku do oceny merytorycznej,



o odrzuceniu wniosku – pismo informujce Wnioskodawc o odrzuceniu wniosku

wraz z podaniem przyczyny,


o brakach formalnych we wniosku – pismo informujce Wnioskodawc o bdach lub brakach

formalnych z podaniem terminu i trybu skadania wniosku poprawionego. Wnioskodawca, który otrzyma
pismo informujce o koniecznoci dokonania poprawek bd uzupenienia wniosku, moe uzupeni
wniosek jedynie o uwagi wskazane przez Organizatora Konkursu. W przypadku, gdy Wnioskodawca
zauway konieczno dokonania innych ni wskazane w pimie korekt, bezwzgldnie winien uzyska
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zgod Organizatora Konkursu przed ponownym zoeniem wniosku. Uzupenieniu lub poprawie mog
podlega wycznie braki / pomyki formalne.
Jeli wniosek przeszed pozytywnie weryfikacj formaln, przekazywany jest do oceny merytorycznej.

2.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zawarte w zaczniku
nr 4. Oceniana jest warto merytoryczna projektu, a take jego wydatki w odniesieniu do planowanych
rezultatów.
Ocen projektów zajmuje si Komisja Konkursowa, któr powouje Grupa Zarzdcza Partnerstwa „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”. W skad Komisji Konkursowej wchodz:
a)

Przedstawiciel Administratora Projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” – Fundacja
Pomocy Wzajemnej Barka z siedzib w Poznaniu,

b)

Przedstawiciel Partnerów PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.

c)

Przedstawiciel Ogólnopolskiego Zwizku Organizacji Na Rzecz Integracji Spoecznej

d)

Reprezentanci organizacji

lub instytucji nie wchodzcych w skad Partnerstwa

„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
e)

Przedstawiciel Stowarzyszenia Regionalny Orodek Socjalno – Edukacyjny „Dla Ludzi i
rodowiska” w Chudobczycach.

W przypadku, gdy oceniajcy dostrzeg bdy formalne, które nie zostay odnotowane na etapie weryfikacji formalnej, wniosek nie podlega ocenie merytorycznej, a oceniajcy odnotowuj w „uwagach”
powyszy fakt. W przypadku zidentyfikowania bdów, które na etapie weryfikacji formalnej skutkuj
koniecznoci uzupenienia/poprawy wniosku, Organizator Konkursu zwraca si do Wnioskodawcy
z prob o uzupenienie/popraw wniosku. Dalsza ocena merytoryczna jest zawieszona do chwili nadesania poprawionego wniosku w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
Ocena kadego z projektów dokonywana jest przez wszystkich czonków Komisji Konkursowej.
Po przedstawieniu kadej z niezalenych od siebie opinii, wycigana jest rednia arytmetyczna, która
stanowi kocow ocen projektu. Maksymalna moliwa do uzyskania kwota punktów wynosi 100.
W przypadku rozbienoci sigajcych 30% i wicej pomidzy opiniami czonków Komisji Konkursowej
(przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosi minimum 60 punktów), projekt poddawany
jest powtórnej ocenie. Ocena ta jest ocen wic i ostateczn. Kady oceniajcy zobowizany jest do
przedstawienia opisowego komentarza stanowicego uzasadnienie wystawionej oceny.
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W trakcie oceny merytorycznej czonkowie Komisji Konkursowej przeprowadzaj szczegóow weryfikacj budetu w celu wyeliminowania nieuprawnionych, zbdnych i zawyonych wydatków i proponuj
kwot dofinansowania, przy czym decyzje te musz bra pod uwag moliwo zachowania jakoci
projektu. Karta oceny merytorycznej stanowi zacznik nr 4.

3.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu

Z wnioskodawcami, których projekty zostan wybrane w ramach konkursu zawarta zostanie umowa.
Umowy z Wnioskodawcami bd miay charakter dwustronny i zawierane bd przez Fundusz
Grantowy Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu oraz Wnioskodawc. Wyoniona w konkursie
spódzielnia po otrzymaniu informacji o wyonieniu jego projektu musi przedoy dwa wypenione
formularze umowy wraz ze stosownymi zacznikami w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
Dokumenty te musz by parafowane przez Wnioskodawc.
Przekazanie rodków nastpi do 14 dni po otrzymaniu podpisanej umowy. Dla grup (inicjatywnych)
czonków zaoycieli spódzielni socjalnej do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o zarejestrowaniu
spódzielni w KRS i otrzymaniu nr konta spódzielni.
Wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu stanowi zacznik nr 5.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie wypacenia rodków w przypadku gdy rodki te nie
zostan przekazane mu przez Administratora Projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
Wnioskodawca zobowizany jest przedoy deklaracje wekslow.

Monitoring i rozliczenie projektu

Przedstawiciele Funduszu Grantowego w osobach czonków Komisji Konkursowej i/lub pracowników
Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu maj prawo kontrolowa zgodno realizacji projektu z przedoon specyfikacj i harmonogramem zakupów w ramach wnioskowanych rodków. Wnioskodawca
ma obowizek udostpni na wezwanie czonka Komisji Konkursowej i/lub przedstawiciela Funduszu
Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu wszelkie dokumenty dotyczce realizowanego
przedsiwzicia, w szczególnoci faktur powiadczajcych poniesione wydatki. Kontrola dokumentów
powiadczajcych wydatkowanie przeznaczonych rodków odbywa si bdzie poprzez weryfikacj
dokumentów ksigowych, przede wszystkim faktur oraz umów zawartych przez Wnioskodawc z pod-
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wykonawcami. Kontrola taka moe odbywa si na bieco w trakcie wydatkowania dotacji przez Beneficjenta pomocy. Centrum Ekonomii Spoecznej zastrzega sobie moliwo przeprowadzenia kontroli na
miejscu u Wnioskodawcy. W celu prawidowego rozliczenia i zakwalifikowania wydatków poniesionych
przez Wnioskodawców Centrum Ekonomii Spoecznej zatrudni na zasadzie umowy – zlecenia biegego
rewidenta, którego zadaniem bdzie okrelenie kwalifikowalnoci wydatków poniesionych przez Wnioskodawc w trakcie realizacji projektu. Kontrola biegego rewidenta bdzie przeprowadzana z chwil
rozliczenia przez Wnioskodawc rodków przekazanych przez Grantodawc.
W przypadku nie wywizania si z postanowie umowy pomidzy Grantodawc
a Wnioskodawc, Grantodawca ma prawo wypowiedzie umow oraz da zwrotu rodków przeznaczonych na realizacj projektu zgodnie z zapisami umowy wraz z ustawowymi odsetkami.
Wnioskodawca jest zobowizany zwróci na konto wyznaczone przez Organizatora Konkursu kwot niewykorzystanych rodków przeznaczonych na realizacj zada zgodnie z umow i harmonogramem realizacji projektu. rodki te naley zwróci

bezzwocznie w terminie wynikajcym

z dokumentów przedoonych przez Beneficjenta pomocy Organizatorowi Konkursu Grantowego.
W przypadku niezastosowania si do ww. zapisu zostanie uruchomiona procedura wekslowa okrelona
w umowie.
Beneficjent pomocy jest zobowizany do zoenia rozliczenia kocowego z przyznanej kwoty
dotacji (grantu) w terminie okrelonym w umowie.
Kocowe rozliczenie projektu i ewentualne przekazanie niewykorzystanych rodków musi
nastpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzenia 2007 roku.

Szczegóowych informacji udziela:
Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz
przy Stowarzyszeniu Regionalny Orodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i rodowiska”
ul. Kard. St. Wyszyskiego 23
64-420 Kwilcz
Chudobczyce 17
64-423 Lubosz
Tel./fax. (061) 29 11 281
e-mail: ces.kwilcz@ces.net.pl
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2. Regulamin funduszu grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej w
Kwilczu

Centrum Ekonomii Spoecznej
Kwilcz

REGULAMIN FUNDUSZU GRANTOWEGO
CENTRUM EKONOMII SPO ECZNEJ KWILCZ
Dla gminy Kwilcz i Lwówek

§1
O rodki funduszu mog ubiega si:
1. Funkcjonujce na rynku przedsibiorstwa spoeczne i spódzielnie socjalne powstae
w trakcie realizacji projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”
2. Grupy inicjatywne czonków zaoycieli spódzielni socjalnych;
3. Organizacje pozarzdowe funkcjonujce w obszarze ekonomii spoecznej zamierzajce utworzy przedsibiorstwo spoeczne.
§2
a)

rodkami Funduszu Grantowego dysponuje Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz
w ramach PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.

b)

Wsparcie w ramach Funduszu Grantowego bdzie przyznawane w drodze
konkursu.

c)

Decyzj o przyznaniu rodków podejmuje Komisja Konkursowa powoywana przez
Grup Zarzdcz Partnerstwa „ Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
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§3
1.

Komisja Konkursowa skada si z 3 do 5 osób.

2.

W skad Komisji Konkursowej wchodz:
Przedstawiciel
Administratora
Projektu
„Ekonomia
Spoeczna
w Praktyce” – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z siedzib
w Poznaniu,
g) Przedstawiciel Partnerów PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
h) Przedstawiciel Ogólnopolskiego Zwizku Organizacji Na Rzecz Integracji
Spoecznej
i) Reprezentanci organizacji lub instytucji nie wchodzcych w skad Partnerstwa
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
j) Przedstawiciel Stowarzyszenia Regionalny Orodek Socjalno – Edukacyjny
„Dla Ludzi i rodowiska” w Chudobczycach.

f)

3.

Komisja Konkursowa:
a) analizuje zoony wniosek pod ktem zgodnoci z zasadami udzielania
grantów;
b) ocenia moliwo
zrealizowania projektu przedstawionego przez
wnioskodawc;
c) podejmuje ostateczn decyzj o przyznaniu lub odmowie przyznania grantu.

4.

Komisja Konkursowa, kierujc si potrzebami i uwarunkowaniami lokalnego rynku
pracy opracowuje zestaw kryteriów i zasady oceny napywajcych wniosków.
§4

rodki przeznaczone na realizacje konkursu w ramach Regionalnego Funduszu Grantowe Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz wynosz 168.930 PLN.
Ze rodków funduszu udzielane s granty wysokoci od 10.000 PLN do 80.000 PLN.

§5
Wsparcie z funduszu moe by udzielane na:
d) pokrycie kosztów zwizanych z rozpoczciem i rozwojem dziaalnoci przez
spódzielni socjaln lub przedsibiorstwo spoeczne, w tym przede wszystkim na
zakup niezbdnych materiaów, wynajem lub zakup pomieszcze, remont
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e)
f)
g)

pomieszcze, itp., które s niezbdne do rozpoczcia dziaalnoci i zostay
umieszczone w budecie wniosku o przyznanie grantu;
pokrycie planowanych kosztów szkole pracowników przedsibiorstw spoecznych
i spódzielni socjalnych,
pokrycie kosztów zwizanych z promocj spódzielczoci i pomoc przy
aktywizowaniu grup zakadajcych spódzielni;
wsparcie nie moe by przeznaczone na dziaania, które nie zostay uwzgldnione
we wniosku o grant.

§6
1.

Organizacje, o których mowa w § 1 skadaj wnioski o udzielnie wsparcia ze
wskazaniem na jaki cel maj by uyte rodki wraz z uzasadnieniem
ekonomicznym i propozycj terminarza realizacji dziaa.

2.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane s w siedzibie Centrum Ekonomii Spoecznej
Kwilcz, ul. Kard. St. Wyszyskiego 23, 64-420 Kwilcz

§7
Spódzielnie socjalne i organizacje pozarzdowe tworzce przedsibiorstwa spoeczne, skadajc wniosek o rodki z funduszu musz doczy nastpujce dokumenty:
1. statut potwierdzony za zgodno z oryginaem;
2. aktualny 16 wycig z Krajowego Rejestru Sdowego;
3. sprawozdanie finansowe za ostatni rok dziaalnoci;
4. owiadczenia o nie zaleganiu ze skadkami do ZUS i podatkami do Urzdu
Skarbowego;
5. zobowizanie, i rodki zostan wydatkowane zgodnie z Regulaminem Funduszu
Grantowego Centrum Ekonomii Spoecznej Kwilcz.
6. owiadczenie wnioskodawcy o nie korzystaniu ze rodków w ramach pomocy
publicznej w okresie ostatnich 3 latach liczc od daty podpisania umowy
z Funduszem
Grantowym Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu. W przypadku korzystania
ze rodków w ramach pomocy publicznej wymagane jest zawiadczenie
o wysokoci i rodzaju otrzymanej pomocy wydanej przez organ który udzieli pomocy.

§8

16

Aktualny, oznacza, i nie starszy ni 6 miesicy.
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1.

Dla zarejestrowanych spódzielni lub organizacji pozarzdowych rodki zostan
przekazane na wskazane konta bankowe w cigu 14 dni od daty podpisana umowy
przez obie strony .

2.

Dla nowo powstajcych spódzielni socjalnych i przedsibiorstw spoecznych rodki
zostan przekazane na wskazany numer rachunku bankowego w cigu 14 dni od
daty dostarczenia do siedziby Centrum Ekonomii Spoecznej w Kwilczu wpisu do
KRS.

3.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wypacenia rodków zgodnie
z pkt.1 i 2 § 9 w przypadku gdy rodki nie zostan mu przekazane przez
Administratora
Projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.

§9
1.

Fundusz zastrzega sobie prawo sprawdzania realizacji zada przedstawionych we
wnioskach przedkadanych w konkursie;

2.

W razie stwierdzenia niezgodnoci wydatkowania rodków z zaoeniami zawartymi
we wniosku, jednostka prowadzca fundusz ma prawo da zwrotu przekazanych
rodków wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 10
W sprawach nie objtych Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne obowizujce przepisy prawne i podatkowe.
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3. Karta weryfikacji formalnej dla wniosku o dofinansowanie

Centrum Ekonomii Spoecznej

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ DLA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI
PROJETU W RAMACH FUNDUSZU GRANTOWEGO CENTRUM EKONOMII SPOECZNEJ KWILCZ
Karta Weryfikacji Formalnej jest wypeniana przez pracownika Centrum Ekonomii Spoecznej
w Kwilczu w trakcie weryfikacji formalnej wniosku. Osoba dokonujca weryfikacji formalnej
winna podpisa ponisz deklaracj poufnoci.
Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w przypadku czci A lub punków: ……………… czci B
karty powoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w
przypadku punktów: ……………………………………….. czci B karty powoduje konieczno uzupenienia i ponownego zoenia wniosku. Jeli dany punkt nie dotyczy wniosku,
naley zaznaczy odpowied „nie dotyczy”.
Po spenieniu wymogów rejestracyjnych (cz A) wniosek zostaje zarejestrowany w siedzibie .

Deklaracja poufnoci
Zobowizuj si do nieujawniania informacji dotyczcych weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz e doo naleytej starannoci dla zapewnienia, aby informacje te nie zostay przekazane osobom nieuprawnionym.
Data i podpis:....................................................................................
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Czy wniosek został dostarczony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej?
Czy wniosek został sporządzony na właściwym formularzu (wskazanym w dokumentacji konkursowej)
Czy wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową (w miejscach wypełnianych przez
beneficjenta)?
Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji?
Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?

WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU

Czy projekt stanowi odpowiedź na dany konkurs?
Czy okres realizacji projektu mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu o konkursie?
Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu?
Czy całkowite wydatki projektu są równe lub wyższe od minimalnej dopuszczalnej wartości projektu,
czy są zgodne z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej?
Czy całkowite wydatki projektu są równe lub niższe od maksymalnej dopuszczalnej wartości projektu?
Czy budżet projektu jest poprawny pod względem rachunkowym: czy prawidłowo podsumowane
zostały poszczególne pozycje, czy prawidłowo obliczona została całkowita kwota wydatków, wkład
własny oraz kwota dofinansowania, czy nie popełniono innych błędów rachunkowych, czy kwoty
wydatku są zgodne z wyliczeniami w poszczególnych pozycjach budżetu (VAT, koszt jednostkowy,
ilość, itp.)?
Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola?
Statut spółdzielni socjalnej / przedsiębiorstwa społecznego / grupy inicjatywnej potwierdzający
zgodność działalności prowadzonej przez ubiegającego się o dofinansowanie z typem realizowanego
projektu
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający osobowość prawną ubiegającego się o
dofinansowanie wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
ubiegającego się o dofinansowanie, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Załącznik
Poświadczone przez radcę prawnego lub notariusza lub osobę uprawnioną do reprezentowania
Wnioskodawcy kopie dokumentów określające sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie:

1
2

B

1
2
3

10

9

8

7

6

5

4

4
5

3

WYMOGI REJESTRACYJNE

A

-

-

-

-

-

Pytanie
we
wniosku

-

-

Pytanie
we
wniosku

TAK

TAK

NIE
DOTY
CZY

NIE
NIE DOTY
-CZY

NIE

Uwagi

Uwagi

Podpis:

Podpis:

Nazwa Instytucji:

Nazwa Instytucji:

Mail:

Mail:

Stanowisko:

Tel.

Tel.

Stanowisko

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

-

-

-

-

-

-

Zaakceptowane przez:

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz
Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami
Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków
Oświadczenia wnioskodawcy o niekorzystaniu ze środków w ramach pomocy publicznej w okresie
ostatnich 3 lat licząc od daty podpisania umowy z Funduszem. W przypadku korzystania ze środków w
ramach pomocy publicznej wymagane jest zaświadczenie o wysokości i rodzaju otrzymanej pomocy
wydanej przez organ, który udzielił pomocy.
Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie
W przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych
uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy jak również gdy z dokumentów wynika, że uprawnionymi
do podpisania wniosku są dwie lub więcej osób
Oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o kwalifikacji VAT
Dodatkowe załączniki wymagane przez Komisje Konkursową na podstawie wytycznych zawartych w
dokumentacji konkursowej
Czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki oraz czy spełniają one wymogi
formalne (podpisy uprawnionych osób, pieczęć, data, odpowiednie terminy ważności)?
Czy wniosek został opieczętowany i podpisany przez uprawnioną/e osobę/y?

-

Wypełnione przez:

19

18

17

16

15

14

13

12

11

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny okres obrachunkowy zatwierdzone przez właściwy organ lub
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) (dotyczy osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą)
Harmonogram realizacji projektu

Centrum Ekonomii Społecznej
Kwilcz
Załącznik nr 4
Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Funduszu Grantowego Centrum Ekonomii Społecznej Kwilcz
ORGANIZATOR KONKURSU:
…............................................................................................................
TYTUŁ KONKURSU: ............................................
NUMER WNIOSKU: ...............................................
TYTUŁ PROJEKTU:
...................................................................................................................................
NAZWA WNIOSKODAWCY:
....................................................................................................................
OCENIAJĄCY:
..............................................................................................................................................

Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:
- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wnioskodawcami, z ich zastępcami
prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w
stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych
biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
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uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.”
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z pracami Komisji Konkursowej i dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie wniosku nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
Data i podpis:....................................................................................

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Funduszu Grantowe Centrum Ekonomii Społecznej w Kwilczu
Numer pytania z
wniosku o
dofinansowanie
realizacji projektu

PYTANIE

I. Dane dotyczące planowanej działalności /
prowadzonej działalności

Przyznana
liczba
punktów

Maksymaln
a liczba
punktów
100
20

Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
1

oraz źródła ich finansowania
Działania podjęte na rzecz planowanej działalności

2
Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów w
ramach wnioskowanych środków. Czy Harmonogram
3

realizacji projektu jest zgodny z pkt II pkt 6 – Szczegółowa
specyfikacja i harmonogram zakupów.
PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA
II. Charakterystyka przedsięwzięcia
Dane dotyczące lokalizacji:
−
Opis miejsca lokalizacji,

1

−

Uzasadnienie wyboru lokalizacji,

−

Powierzchnia magazynowa/biurowa/

handlowa/socjalna,
−

Forma własności, zasady umowy najmu /

dzierżawy

55

Uwagi/Ko
mentarze

Opis przedsięwzięcia:

2

−

Rodzaj przedsięwzięcia,

−

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia,

−

Opis produktu / usługi,

−

Struktura organizacyjna,

−

Posiadany majątek własny,

−

Sezonowość świadczonych usług / sprzedaży

produktów,
−

Zawarte umowy i porozumienia o współpracy,

−

Posiadane licencje, koncesje, itp.

Ocena rynku:

3

−

Przewidywany popyt,

−

Główni odbiorcy,

−

Główni dostawcy,

−

Kierunek sprzedaży,

−

Forma promocji,

−

Personel

Analiza SWOT:
4

−

Otoczenie wewnętrzne – mocne i słabe strony,

−

Otoczenie zewnętrzne – szanse i zagrożenia
ANALIZA FINANSOWA

−

25

Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia

działalności gospodarczej,
−

Plan kosztów i przychodów,

−

Szczegółowa kalkulacja planowanych nakładów

inwestycyjnych,
−

Określenie kosztów stałych i zmiennych

Liczba uzyskanych punktów OGÓŁEM:

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 % punktów ogółem oraz minimum 40 % punktów w każdym z pytań?
TAK
NIE

Uzasadnienie oceny projektu (minimum 10 zdań):

Weryfikacja budżetu:
a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne
b) kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem
Proponowana kwota dofinansowania: ......................................................

......................................
.........................................
Podpis
data

5. Fundusz grantowy - wzór umowy

Konkurs Grantowy Centrum Ekonomii Spoecznej
Umowa Nr …
o udzielenie wsparcia finansowego spódzielni socjalnej
zawarta…………………………………….. pomidzy

……………………………………………, z siedzib w …………………………………
NIP ………………….., REGON ……………………… – podmiotem prowadzcym Centrum Ekonomii
Spoecznej w Kwilczu, reprezentowanym przez Zarzd w osobach:
1) …………………. – Prezes Zarzdu
2) ………………… – Czonek Zarzdu
zwanym dalej „Grantodawc”,
a
Spódzielni Socjalna, z siedzib w ……………………………………………………,
NIP , REGON , KRS , prowadzc dziaalno gospodarcz w ………………………… reprezentowan
przez:
1) ………………………. -prezes zarzdu
2) ……………………….. - czonek zarzdu
zwanym dalej „Beneficjentem pomocy”,
o nastpujcej treci:
§1
Definicje
W rozumieniu niniejszej umowy:
1. Instytucja Zarzdzajca PIW EQUAL – Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Spoecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
2. Krajowa Struktura Wsparcia (KSW) – Instytucja, która organizuje proces zawierania umów
o dofinansowanie dziaania oraz uczestniczy w procesie przekazywania rodków finansowych od
Instytucji Zarzdzajcej – Funkcj KSW peni Fundacja „Fundusz Wspópracy”.
3. Administrator PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” (Administrator) – Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” – organizacja, która podpisaa z Krajow Struktur Wsparcia umow dofinansowania projektu; uczestniczy w procesie przekazywania rodków finansowych od KSW do Stowarzyszenia Regionalny Orodek Socjalno – Edukacyjny „Dla Ludzi i rodowiska” prowadzcego Centrum Ekonomii Spoecznej, które jest operatorem Funduszu Grantowego.
4. W rozumieniu umowy:
a).„Program EQUAL” oznacza Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
przyjty rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006(Dz.
U. Nr 189, poz. 189) oraz Uzupenienie programu przyjte rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i
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Pracy z dnia 21 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjcia Uzupenienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172).
b)„Partnerstwo na rzecz rozwoju” oznacza grup podmiotów realizujcych projekt w
ramach programu EQUAL.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Grantodawc wsparcia finansowego przeznaczonego na rozpoczcie/rozwój* dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej,
zgodnie z wnioskiem oraz biznesplanem Beneficjenta pomocy stanowicymi zacznik Nr 1 i 2 do
niniejszej umowy.
Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 jest udzielane przez Partnera projektu „Ekonomia
Spoeczna w Praktyce” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.
Pomoc bdca przedmiotem niniejszej umowy jest udzielana w oparciu o pomoc publiczn, któr
reguluje ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) z pó niejszymi zmianami oraz bezporednio stosowane prawo
wspólnotowe:
a) rozporzdzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22 marca 1999 r. ustanawiajce szczegóowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83),
b) rozporzdzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10),
c) rozporzdzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337),
d) rozporzdzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 80 traktatu WE w odniesieniu do pomocy pastwa dla maych
i rednich przedsibiorstw (Dz. Urz. WE L 10),
e) rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz.
WE L 379).
f)
rozporzdzenie Komisji WE nr 1976/ 2006 z 20 grudnia 2006 zmieniajce rozporzdzenie WE nr 2204/2002 nr 70/2001 i nr 68/2006 w odniesieniu do przeduenia okresu stosowania (Dz. Urz. WE L 368).
Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie finansowe na zasadach i warunkach okrelonych w niniejszej umowie.
Cakowita kwota pomocy na rozwój dziaalnoci gospodarczej w formie spódzielni socjalnej wynosi ……………………… z (sownie ……………………………………).
Grantodawca po przekazaniu rodków finansowych grantobiorcy zobowizany jest wyda Beneficjentowi pomocy zawiadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z rozporzdzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadcze o pomocy de minimis (Dz. U.
Nr. 187, poz. 1930).
Beneficjent pomocy zobowizany jest do skadania sprawozda z otrzymanej pomocy
za kady rok kalendarzowy, zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporzdzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozda beneficjentów pomocy publicznej (Dz. U. z 2004
r. nr 194, poz. 1984).

260

1.
2.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

1.
2.

§3
Terminy
Niniejsza umowa jest realizowana w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2007 r.
Okres, w którym koszty ponoszone przez Beneficjenta pomocy w zwizku z realizacj umowy uznawane bd za kwalifikowalne, rozpoczyna si i koczy w terminie wskazanym w ust. 1.
§4
Patnoci
Przyznane rodki finansowe zostan wypacone w trzech transzach w wysokoci 40%, 30%, 30%
kwoty dofinansowania.
Pierwsza transza rodków w wysokoci 40 % kwoty dofinansowania przekazana bdzie na rachunek Beneficjenta pomocy, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Grantodawc wniosku o patno Beneficjenta pomocy, dotyczcego pierwszej
transzy rodków, pod warunkiem dostpnoci rodków na rachunku Grantodawcy.
Wypata kolejnej transzy rodków na podstawie wniosku o patno uzaleniona jest od rozliczenia
co najmniej 80 % przekazanych rodków
Grantodawca przekazuje kolejne transze rodków na rachunek Beneficjenta pomocy,
o którym mowa w ust. 5, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zoenia wniosku przez Beneficjenta pomocy pod warunkiem dostpnoci rodków na rachunku Grantodawcy.
Transze rodków zostan przekazywane na wyodrbniony do realizacji tego projektu rachunek
bankowy. Na wydzielonym rachunku bankowym nie mog znajdowa si inne rodki finansowe
a take nie mog by dokonywane inne operacje bankowe ni te wynikajce z powyszej umowy.
Wszystkie wycigi przedstawiajce operacje na tym koncie stanowi dowody podlegajce kontroli.

§5
Warunki patnoci
Grantodawca dokona przelewu rodków finansowych na wskazane przez Beneficjenta pomocy
konto bankowe.
Strony ustalaj, e przekazanie patnoci jest uzalenione od cznego spenienia nastpujcych
warunków:
1) zaakceptowanie przez Grantodawc wniosku o patno przedstawionego przez Beneficjenta
pomocy;
2) zaakceptowanie przez Grantodawc oraz Administratora PRR „Ekonomia Spoeczna
w Praktyce” potwierdzonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
pomocy za zgodno z oryginaem kopii faktur lub innych dokumentów finansowych o
równowanej wartoci ksigowej wraz z dowodami zapaty potwierdzajcymi dokonanie
wydatków zgodnie z budetem zamieszczonym we wniosku o przyznanie grantu,
3) przekazania rodków finansowych Grantodawcy przez Administratora PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”.
§6
Akceptacja dokumentów
Grantodawca dokonuje akceptacji dokumentów finansowych przedoonych przez Beneficjenta
pomocy lub stwierdza ich nieprawidowo .
W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w przedstawionych dokumentach finansowych przez
Beneficjenta pomocy – Grantodawca zwraca przedoone dokumenty Beneficjentowi pomocy w
celu usunicia braków uniemoliwiajcych akceptacj.
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3.

4.

5.

1.

2.
3.

1.

2.

Grantodawca po dokonaniu akceptacji dokumentów finansowych przedoonych przez Beneficjenta pomocy, przekazuje dokumenty finansowe do akceptacji przez Administratora PRR „Ekonomia
Spoeczna w Praktyce”.
W przypadku braku akceptacji dokumentów finansowych przedoonych przez Beneficjenta pomocy przez Administratora PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” i zwrócenie ich Grantodawcy –
Grantodawca przekazuje te dokumenty Beneficjentowi pomocy.
Beneficjent pomocy jest zobowizany pod rygorem zawieszenia patnoci, do usunicia nieprawidowoci lub zoenia pisemnych wyjanie w terminie okrelonym przez Grantodawc.
§7
Zawieszenie patnoci
Moe zosta zawieszona patno w przypadku stwierdzenia lub powzicia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidowoci w realizowaniu postanowie umowy, utrudniania kontroli lub
audytu, dokumentowania realizacji zada niezgodnie z postanowieniami umowy lub na wniosek
instytucji kontrolnych.
Zawieszenie patnoci, o którym mowa w ust. 1, nastpuje z dat nadania przez Grantodawc
pisemnego powiadomienia Beneficjenta pomocy o przyczynach zawieszenia.
Uruchomienie rodków nastpuje po usuniciu nieprawidowoci, w terminie okrelonym przez
Grantodawc, nie pó niej jednak ni w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez
Grantodawc informacji od Beneficjenta pomocy o cakowitym usuniciu nieprawidowoci.
§8
Rozliczenia finansowe
Strony ustalaj nastpujce procedury rozliczenia rodków finansowych po zakoczeniu realizacji
przedmiotu umowy:
1) ostateczna kwota przekazanych Beneficjentowi pomocy na mocy umowy rodków finansowych nie moe przekroczy kwoty okrelonej w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,
2) w przypadku gdy suma rzeczywistych wydatków dokonanych przez Beneficjenta pomocy
okae si nisza ni suma kwot wszystkich przekazanych Beneficjentowi pomocy rodków
finansowych, Beneficjent pomocy zobowizany jest niezwocznie do zwrotu rónicy na rachunek bankowy Grantodawcy – w celu umoliwienia rozliczenia si Grantodawcy z Administratorem PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce”,
3) jeeli zadanie jest realizowane w sposób niewaciwy, to znaczy realizowane jedynie w czci lub z opó nieniem – moe zosta zmniejszona kwota okrelona w budecie stosownie do
stopnia faktycznej realizacji zadania; zmniejszenie takie moe nastpi w wyniku decyzji
Grantodawcy.
W przypadku zakupu uywanego rodka trwaego Beneficjent pomocy jest obowizany zaczy do sprawozdania kocowego:
1) owiadczenie wystawione przez sprzedajcego o tym, i rodek trway nie zosta zakupiony przy wykorzystaniu rodków publicznych w okresie ostatnich 7 lat, wraz z faktur potwierdzajc fakt zakupu przez sprzedajcego nowego rodka trwaego;
2) w przypadku zakupu rodka trwaego, który zosta nabyty przez sprzedajcego jako
uywany, owiadczenie poprzedniego sprzedajcego, i rodek trway nie zosta nabyty przy wykorzystaniu rodków publicznych, jeeli od jego nabycia do nabycia
przez Beneficjenta pomocy mino mniej ni 7 lat;
3) owiadczenie Beneficjenta pomocy potwierdzajce spenianie przez uywany rodek
trway odpowiednich norm;
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4)

5)

3.
4.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania kocowego Grantodawca dokonuje
jego zatwierdzenia lub odrzucenia albo zgasza zastrzeenia na pimie.
Grantodawca zgasza zastrzeenia i wzywa na pimie do uzupenienia dokumentów, o których
mowa w ust. 2, jeeli zachodzi co najmniej jedna z niej wymienionych okolicznoci:
1)
2)
3)
4)

1.

2.
3.

owiadczenie Beneficjenta pomocy o tym, i cena za uywany rodek trway nie odbiega od jego wartoci rynkowej, wraz z informacj na temat ceny nowego rodka trwaego;
odpowiednie certyfikaty — jeeli dany rodek trway wymaga uzyskania takich dokumentów.

nie zostay zaczone dokumenty, o których mowa w ust. 2;
we wniosku Beneficjenta pomocy o patno wystpuj pomyki rachunkowe lub
zwizane z bdnym zakwalifikowaniem wydatków;
nie zostay udzielone wszystkie wymagane wzorem wniosku o patno informacje,
jak równie nie zostay waciwie wypenione wszystkie wymagane pozycje wniosku;
na dokumentach, o których mowa w ust. 2, brakuje podpisu osoby upowanionej do
podpisu, a w przypadku kopii dokumentów adnotacji „za zgodno z oryginaem".

§9
Nieprawidowoci w wykorzystaniu rodków finansowych.
Jeeli na podstawie sprawozda, czynnoci kontrolnych lub audytowych uprawnionych podmiotów
waciwych dla Programu EQUAL zostanie stwierdzone, i Beneficjent pomocy wykorzysta rodki
finansowe przekazane mu na mocy umowy niezgodnie z przeznaczeniem, pobra je nienalenie
lub w nadmiernej wysokoci, Beneficjent pomocy zobowizany jest do zwrotu odpowiedniej czci
lub caoci rodków finansowych wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych naliczonymi odpowiednio od dnia przekazania transzy rodków finansowych.
Beneficjent pomocy dokonuje zwrotu odpowiedniej czci lub caoci rodków finansowych
wraz z odsetkami wskazanymi w ust. 1, na pisemne wezwanie Grantodawcy.
Jeeli Beneficjent pomocy nie zwróci czci lub caoci otrzymanych rodków finansowych
w terminie oznaczonym w wezwaniu, Grantodawca uprawniony jest do podjcia prawem dozwolonych czynnoci majcych na celu odzyskania od Beneficjenta pomocy ustalonych, zgodnie z powyszymi zasadami kwot obejmujcych roszczenie gówne i odsetki.

§ 10
Podatki i ciary publicznoprawne
Beneficjent pomocy zobowizany jest do ponoszenia wszelkich podatków oraz innych ciarów publicznoprawnych zwizanych z realizacj zada, nalenych obecnie oraz mogcych powsta
w przyszoci.
§ 11
Zabezpieczenie wykonania umowy
1. Zabezpieczeniem prawidowej realizacji umowy jest zoenie przez Beneficjenta pomocy, w terminie najpó niej przed uruchomieniem rodków finansowych, weksla in blanco wraz z deklaracj
wekslow.
2. Beneficjent pomocy zobowizuje si do pokrycia kosztów windykacyjnych, w tym kosztów procesu, zastpstwa procesowego i kosztów egzekucji, poniesionych przez Grantodawc lub inny
uprawniony podmiot.
§ 12
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Zobowi zania Beneficjenta pomocy
Beneficjent pomocy zobowizuje si do:
1) wydatkowania otrzymanych rodków z najwyszym stopniem starannoci, w sposób zapewniajcy
uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbaoci wymagan przez najlepsz praktyk w danej
dziedzinie oraz zgodnie z niniejsz umow.
2) zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z umow,
3) przekazania informacji dotyczcej toczcych si przeciwko niemu postpowa sdowych lub
innych postpowa zmierzajcych do zabezpieczenia, ustalenia, zasdzenia lub wyegzekwowania
nalenoci pieninych lub wiadcze niepieninych o wartoci przekraczajcej 5.000,00 z oraz
dochodzonych w tych postpowa kwot, a take cznej wysokoci dochodzonych od Beneficjenta
pomocy roszcze,
4) niezwocznego informowania Grantodawcy o przeszkodach przy realizacji niniejszej umowy,
a w szczególnoci o moliwoci zaprzestania realizacji zada.
5) udzielania kadorazowo na pisemne zapytanie Grantodawcy wyjanie na pimie co do wszystkich dziaa podejmowanych przez Beneficjenta pomocy w zwizku z realizacj niniejszej umowy.
Wyjanienia takie winny zosta przedstawione Grantodawcy w terminie i formie umoliwiajcej
Grantodawcy wywizanie si z jego obowizków informacyjnych wzgldem Administratora PRR
„Ekonomia Spoeczna w Praktyce”,

1.

2.

3.
4.

5.

1.

§ 13
Odpowiedzialno
Beneficjent pomocy ponosi wyczn odpowiedzialno za wszystkie czynnoci zwizane z realizacj przedmiotu umowy wobec osób trzecich w tym odpowiedzialno za wszelkie straty przez
nie poniesione w zwizku z realizacj przedmiotu umowy lub w zwizku z odstpieniem od umowy.
Nie mona przypisa winy Grantodawcy w przypadku, jeeli nie nastpi przekazanie rodków
finansowych przez Administratora PRR „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” w przypadku braku akceptacji dokumentów finansowych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy, potwierdzajcych poniesienie wydatków na realizacj niniejszej umowy przez Beneficjenta pomocy.
Grantodawca nie ponosi odpowiedzialnoci finansowej wobec Beneficjenta pomocy oraz osób
trzecich w przypadku wystpienia okolicznoci, o których mowa w ust. 2.
Beneficjent pomocy ponosi wyczn odpowiedzialno za realizacj przedmiotu umowy w przypadku braku akceptacji przez Grantodawc lub przez Administratora PRR „Ekonomia Spoeczna
w Praktyce” przedoonych dokumentów finansowych.
Umowa nie moe stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze w stosunku do Administratora, ani
do Instytucji Zarzdzajcej IZ EQUAL, z tytuu poniesionych szkód lub doznanych krzywd przez
Partnera, jego pracowników lub osób trzecich w zwizku z realizacj projektu.
§ 14
Sprawozdania
Beneficjent pomocy zobowizany jest do:
1) opracowania i przedstawienia sprawozda z realizacji zada zgodnie z wzorem przekazanym przez Grantodawc,
2) przekazywania sprawozda, o których mowa w pkt 1 w terminach oraz w formie ustalonych
przez Grantodawc, tj:
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2.

3.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

a) sprawozdania kwartalnego w terminie 10 dni od zakoczenia danego kwartau,
b) sprawozdania kocowego w terminie 25 dni od zakoczenia terminu realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub nieprawidowoci w przekazanych sprawozdaniach Beneficjent pomocy zobowizany jest do przesania poprawnych wersji sprawozda w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania do uzupenienia.
W przypadku odmowy zaakceptowania jakiegokolwiek sprawozdania Grantodawca przekae
Beneficjentowi pomocy zastrzeenia do wykonania umowy. Zaniechanie zoenia takiego owiadczenia bdzie uwaane za zaakceptowanie sprawozdania.
§ 15
Prowadzenie dokumentacji
Beneficjent pomocy zobowizuje si do prowadzenia dokumentacji finansowej i ksigowoci
zgodnie z obowizujcymi go przepisami prawa.
Niezalenie od postanowie ust. 1 Beneficjent pomocy jest obowizany do rzetelnego
i przejrzystego udokumentowania wydatków za pomoc oryginaów rachunków, faktur
i innych dokumentów stanowicych podstaw dokonywanych patnoci.
Dokumenty stanowice podstaw patnoci dokonywanych ze rodków objtych umow powinny
by opatrzone informacj umoliwiajc okrelenie róda finansowania wydatków i przechowywane wraz z umow w sposób umoliwiajcy monitorowanie wydatków przez okres 10 lat od dnia
podpisania niniejszej umowy.( Wzór w zaczniku Nr 1 do umowy)
§ 16
Kontrola i audyt
Beneficjent pomocy zobowizuje si podda kontroli lub audytowi w zakresie prawidowej realizacji umowy dokonywanej przez Grantodawc oraz inne uprawnione podmioty waciwe dla Programu EQUAL do przeprowadzenia czynnoci kontrolnych lub audytowych. Beneficjent pomocy
zapewni im prawo wgldu w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwizane z realizacj
umowy, w tym take zwizane z zadaniami realizowanymi przez podwykonawców.
Prawo kontroli lub audytu przysuguje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Beneficjenta
pomocy oraz w miejscu realizacji umowy.
Beneficjent pomocy zobowizuje si do udostpnienia kadorazowo na danie Grantodawcy,
Krajowej Struktury Wsparcia, Instytucji Zarzdzajcej EQUAL, organów kontrolnych lub podmiotów upowanionych przez którkolwiek ze wskazanych instytucji do przeprowadzenia czynnoci
kontrolnych lub audytowych wszelkich dokumentów lub informacji umoliwiajcych dokonanie
oceny wpywu realizacji umowy w odniesieniu do celów Programu EQUAL oraz umoliwienia
uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynnoci kontrolnych lub audytowych oraz dostpu
do swojej siedziby i miejsca realizacji projektu.
Beneficjent pomocy zobowizuje si do przedstawienia kadorazowo na pisemne danie Grantodawcy, Administratora, Krajowej Struktury Wsparcia lub Instytucji Zarzdzajcej EQUAL penej
dokumentacji ksigowej dotyczcej realizacji umowy podmiotom upowanionym przez w/w oraz
innym organom kontrolnym do przeprowadzenia czynnoci kontrolnych lub audytowych. Badanie
przedstawionej przez Beneficjenta pomocy dokumentacji ksigowej moe nastpi w siedzibie
Beneficjenta pomocy.

§ 17
Zamówienia Publiczne
Beneficjent pomocy zobowizany jest do:
1) stosowania procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.
U Nr 19 poz 177 z pón. zmianami),
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2)
3)

1.

2.

1.

2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

poinformowania Grantodawcy o prowadzonych postpowaniach o udzielenie zamówienia,
udostpnienie na danie Grantodawcy wszelkich dokumentów zwizanych
z prowadzonymi postpowaniami o udzielenie zamówienia.

§ 18
Informowanie o pochodzeniu rodków finansowych
Beneficjent pomocy zobowizuje si do umieszczania logo EFS, Programu EQUAL
i symbolu Unii Europejskiej na materiaach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczcych realizacji przedmiotu umowy.
O ile Grantodawca, Krajowa Struktura Wsparcia lub Instytucja Zarzdzajca EQUAL nie wyda innego
zalecenia, w informacjach lub publikacjach dotyczcych Projektu, jak te na rodkach trwaych zakupionych ze rodków przyznanych na podstawie niniejszej umowy, Beneficjent pomocy wskae, e zostay one sporzdzone, zrealizowane wzgldnie zakupione przy wykorzystaniu rodków publicznych. Materiay te powinny by opatrzone napisem o nastpujcym brzmieniu: "Przedsiwzicie zostao zrealizowane przy udziale rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL".
§ 19
Informacje udostpniane publicznie
Beneficjent pomocy upowania Grantodawc, Administratora, Krajow Struktur Wsparcia, Instytucj Zarzdzajc EQUAL oraz Komisj Europejsk do upowszechniania w dowolnej formie
i w dowolnych mediach, w tym za porednictwem Internetu, nastpujcych informacji:
1) nazwy oraz adresu Beneficjenta pomocy;
2) przedmiotu i celu, na który zostay przyznane rodki finansowe;
3) informacji o wysokoci przyznanych rodków finansowych;
W zakresie udostpniania informacji publicznej Beneficjent pomocy zobowizuje si do stosowania przepisów ustawy z dnia 6 wrzenia 2004 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112
poz. 1198 z pó n. zmianami).
§ 20
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany umowy w tym równie zaczników dla swej skutecznoci wymagaj zachowania
formy pisemnej.
Beneficjent pomocy moe wnioskowa do Grantodawcy o dokonanie w budecie wniosku zmian,
w przypadku, gdy narastajca warto zmian dokonanych przez Beneficjenta pomocy nie przekracza
10% wartoci przyznanych rodków.
Wnoszc o dokonanie zmiany w budecie, Beneficjent pomocy powinien przekaza Grantodawcy
pismo z uzasadnieniem zmiany w terminie co najmniej 7 dni przed dniem, w którym zmiana ma wej
w ycie.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wymagaj zmiany zapisów niniejszej umowy.
W przypadku zmian powyej wartoci okrelonych w paragrafie 20 pkt.2. wymagany jest aneks do
umowy.
W razie wystpienia okolicznoci niezalenych od Beneficjenta pomocy, powodujcych konieczno wprowadzenia zmian do umowy, strony zobowizuj si do podjcia negocjacji, zmierzajcych do usunicia powstaych trudnoci lub zagroe dla prawidowej realizacji umowy oraz do
wykazania wszelkiej moliwej starannoci i dobrej woli dla osignicia porozumienia.
Zmiany w umowie nie mog dotyczy zwikszenia kwoty przyznanej na podstawie niniejszej
umowy.
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1.

§ 21
Rozwi zanie umowy
Umowa moe zosta rozwizana w nastpujcych przypadkach:
1) na podstawie porozumienia stron,
2) w drodze wypowiedzenia przez Grantodawc w przypadku racego naruszenia przez
Beneficjenta pomocy obowizków wynikajcych z umowy polegajcych na:
a) odmowie udostpniania Grantodawcy informacji o realizacji umowy;
b) wykorzystywaniu rodków finansowych w sposób raco lub uporczywie naruszajcy
postanowienia umowy;
c) nie osigniciu zamierzonego celu realizowanych zada z przyczyn lecych po
stronie Beneficjenta pomocy;
d) odmowie poddania si lub utrudnianiu przeprowadzenia kontroli lub audytu;
e) nie doprowadzeniu do usunicia w okrelonym terminie stwierdzonych nieprawidowoci;
f) nie przedoeniu w ustalonym terminie i na ustalonych zasadach sprawozda z realizacji zada;
g) wiadomym wprowadzaniu w bd lub przedkadaniu sprawozda zawierajcych faszywe informacje;
h) nie przestrzeganiu procedur wynikajcych z ustawy – prawo zamówie publicznych;
i) wykorzystywaniu w caoci lub w czci przyznanych rodków finansowych na zadania inne ni wynikajce z niniejszej umowy;
j) nie poinformowaniu o wszczciu wobec Beneficjenta pomocy postpowania likwidacyjnego lub upadociowego.

§ 22
Postpowanie w sprawach nieuregulowanych
W sprawach nieuregulowanych umow zastosowanie maj odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii
Europejskiej.

1.
2.

1.
2.

3.

§ 23
Postpowanie w sprawach spornych
Wszelkie spory mogce wynikn w zwizku z realizacj umowy strony bd staray si rozwiza
polubownie.
W przypadku niemonoci osignicia rozwizania polubownego spór zostanie podany pod rozstrzygnicie sdu miejscowo i rzeczowo waciwego dla siedziby Grantodawcy.
§ 24
Porozumiewanie si stron
Strony ustalaj, e wszystkie zawiadomienia, zapytania oraz informacje odnoszce si lub wynikajce z realizacji umowy wymaga bd formy pisemnej.
Strony wskazuj adresy pod które ma by kierowana korespondencja:
Grantodawca – Chudobczyce 17, 64-423 Lubosz
Beneficjent pomocy – ………………………………………………
Strony zobowizuj si do zawiadamiania o kadej zmianie adresu do korespondencji. W przypadku nie zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, wszelk korespondencj skierowan na
dotychczasowy adres uwaa si za dorczon.
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§ 25
Za czniki
1.

2.

Zacznikami do umowy s:
1) Wniosek o udzielenie grantu na rozpoczcie/rozwój dziaalnoci,
2) Biznesplan przedsiwzicia,
3) Harmonogram realizacji przedsiwzicia,
4) Owiadczenie o toczcych si postpowaniach sdowych i egzekucyjnych w stosunku do
Beneficjenta pomocy,
5) Weksel In blanco wraz z deklaracj wekslow.
Wyej wymienione zaczniki stanowi integraln cz umowy.
§ 26

Okres obowizywania umowy
1. Umowa wchodzi w ycie w dniu podpisania przez strony.
2. Umowa zostaa sporzdzona w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze
stron.
Grantodawca
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Beneficjent

ROZDZIA IV:
1. Przedsibiorstwa spoeczne

- katalog form prawnych

w dziaalnoci

Mirosaw Maciejewski

Wstp:
Zagadnieniem niniejszego opracowania jest przedsibiorstwo spoeczne – prowadzone
w rónych formach prawnych. W polskim systemie prawnym brak jest przepisów dotyczcych
sensu stricte przedsibiorstwa spoecznego. Jednake brak przepisów dotyczcych przedsibiorstwa spoecznego nie ogranicza moliwoci tworzenia i prowadzenia przedsibiorstwa
spoecznego – przykadem s dwie spóki utworzone przez Fundacj Pomocy Wzajemnej
„BARKA”, tj. Przedsibiorstwo Spoeczne „BARKI” sp. z o.o., oraz Obywatelski Instytut Monitoringu i Rekomendacji sp. z o.o., oba wymienione przedsibiorstwa s podmiotami dziaajcymi non profit oraz w zakresie dziaalnoci poytku publicznego, jednoczenie s prowadzone w formie spóki kapitaowej tj. spóki z ograniczon odpowiedzialnoci.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnie teoretycznych oraz praktycznych dotyczcych tworzenia oraz prowadzenia przedsibiorstwa spoecznego w rónych
formach prawnych.

I.

Zagadnienia wstpne.

W polskim systemie prawnym brak jest przepisów dotyczcych tworzenia i prowadzenia
przedsibiorstwa spoecznego. Jednake z brak przepisów dotyczcych sensu stricte przedsibiorstw spoecznych nie powoduje braku moliwoci tworzenia przedsibiorstwa spoecz-

269

nego w oparciu o przepisy ju istniejce tj. kodeks spóek handlowych bd ustawy o wolontariacie i organizacja poytku publicznego, prawa spódzielczego itp.

1.

Definicja przedsibiorstwa spoecznego:

Status przedsibiorstwa spoecznego moe zosta przyznany przedsibiorstwu bd przedsibiorcy, które bdzie spenia nastpujce przesanki:
1. podzia zysku.
Naley wskaza , i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w formie przedsibiorstwa spoecznego powinno mie na celu wypracowywanie zysku z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, jednake redystrybucja wypracowanego zysku winna by odmienna od dziaalnoci
gospodarczej nie prowadzonej w formie przedsibiorstwa spoecznego. Zysk wypracowany
w dziaalnoci gospodarczej przez przedsibiorstwo spoeczne winien by przeznaczany
na dziaalno spoeczn cile okrelon w statucie (umowie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci), jednake przedsibiorstwo nie koniecznie musi by nastawione na osiganie
zysku.
2. podmiotowo w prowadzeniu przedsibiorstwa:
Wan przesank w okreleniu czy dany podmiot moe mie status przedsibiorstwa spoecznego jest: podmiot który jest zaoycielem bd prowadzi przedsibiorstwo spoeczne.
Naley wskaza , i dziaalno gospodarcza prowadzona przez fundacje b d stowarzyszenia, spódzielnie socjalne, Kluby Integracji Spoecznej, Centra Integracji Spoecznej,
Zakady Pracy Chronionej, Zakady Aktywnoci Zawodowej – jest dziaalnoci w zakresie przedsibiorstwa spoecznego. Jednake nie zawsze w/w podmioty spoeczne bd podmiotami prowadzcymi przedsibiorstwo spoeczne, gdy nie mona odmówi prawa prowadzenia dziaalnoci w zakresie przedsibiorstwa spoecznego przez podmiot z tzw. obszaru
dziaalnoci komercyjnej. wiadomo spoeczna przedsibiorców z tzw. obszaru dziaalnoci
komercyjnej, bdzie równie skutkowa rozpoczciem dziaalnoci w zakresie przedsibiorstw spoecznych – taki podmiot musi spenia pozostae przesanki przedsibiorstwa
spoecznego.
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3. Dziaalno na rzecz integracji spoecznej spoecznoci lokalnej.
Dziaalno gospodarcza, która ma jeden z celów, ukierunkowanie dziaalnoci na integracj
spoeczn w skali danej spoecznoci lokalnej, równie moe zosta zakwalifikowana do
dziaalnoci w formie przedsibiorstwa spoecznego. Taka dziaalno jest np. prowadzona
przez spódzielnie pracy oraz w ramach dziaalnoci gospodarczej gmin.

Definicja:
Przedsibiorstwem spoecznym jest to dziaalno gospodarcza o gównie spoecznych celach, którego zyski w zaoeniu s reinwestowane na cele spoeczne okrelone w statucie
bd umowie, z jednoczesnym zakazem wypaty wypracowanego zysku udziaowcom czy te
wacicielom oraz dziaalno gospodarcza prowadzona przez podmioty spoeczne oraz
dziaalno gospodarcza, której jednym z celów bdzie ukierunkowanie dziaalnoci na integracj spoeczn w skali danej spoecznoci lokalnej.

2.

2.1.

Dziaalno gospodarcza

Podstawa prawna dziaalnoci gospodarczej.

Podstawowym przepisem dotyczcym dziaalnoci gospodarczej jest zasada konstytucyjna tj.
wolno dziaalnoci gospodarczej. Zasada ta zostaa wyraona w przepisach art. 20 i 22
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 78, poz. 483), Spoeczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dziaalnoci gospodarczej, wasnoci prywatnej
oraz solidarnoci, dialogu i wspópracy partnerów spoecznych stanowi podstaw ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenie wolnoci dziaalnoci gospodarczej
jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgldu na wany interes publiczny.
Zgodnie z przyjtym przez doktryn pogldem, wolno dziaalnoci gospodarczej oznacza
swobod podejmowania oraz swobod prowadzenia dziaalnoci gospodarczej 17.

17

szerzej S. Hoc, Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1999, s. 33-41, 88-94 i 99-103; C. Kosikowski, Wolno gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, s. 26-34 i 41-47 oraz J. Kuciski, Konstytucyjne
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Konstytucyjna zasada wolnoci gospodarowania ustawodawca w peni potwierdzi w treci
przepisów art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
Dz.U.07.155.1095, który jednoznacznie stanowi, i podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci
gospodarczej jest wolne dla kadego na równych prawach, z zachowaniem warunków okrelonych przepisami prawa. Pojcie wolnoci gospodarowania utosamiane jest w doktrynie
z pojciem swobody zwizanej z dziaalnoci gospodarcz, która wyraa si w nastpujcych swobodach: podejmowania dziaalnoci gospodarczej, prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, konkurowania z innymi przedsibiorcami, zbywania wasnych towarów i usug, ksztatowania cen,
decydowania o okresie zatrudnienia, decydowania o sposobie zaangaowania kapitau, decydowania o sposobie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zmiany jej profilu, czasie
trwania itd.

2.2. Definicja dziaalnoci gospodarczej
Na potrzeby niniejszego opracowania naley równie przytoczy definicj dziaalnoci gospodarczej zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
Dz.U.07.155.1095. „Dziaalnoci gospodarcz jest zarobkowa dziaalno wytwórcza, budowlana, handlowa, usugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
zó, a take dziaalno zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i cigy”
Podstawowym elementem definicji dziaalnoci gospodarczej jest jej zarobkowy charakter.
Element definicji dotyczcy zarobkowego charakteru dziaalnoci gospodarczej, oznacza
dziaalno podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcza nastawion na osiganie dochodów. Jednake nie oznacza to e zarobek musi czy si z zyskiem dla samego przedsibiorcy, poniewa dziaalno zwana not for profit oznacza zarobienie na koszty dziaalnoci oraz na realizacj celów statutowych osoby prawnej.

zasady ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej , ZN WSE 1999, z. 2, s. 31-50). Biorc pod uwag tre art.
31 ust. 3 Konstytucji RP,
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Kolejnym elementem definicji jest zorganizowanie dziaalnoci. Oznacza to wybranie przez
podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz okrelonej formy prawnej przedsibiorczoci:
na przykad spóka prawa handlowego, fundacja, dziaalno indywidualna itd.
Zorganizowanie oznacza równie, e przedsibiorca tworzy potrzebne struktury dla dziaalnoci gospodarczej, umoliwiajcy wykonywanie przedmiotu dziaalnoci. Nie mona wic
traktowa jako dziaalno gospodarcz takiej dziaalnoci, która ma charakter przypadkowy
i nie jest zorganizowana, nawet jeeli przynosi wykonujcemu podmiotowi zarobek.
Organizacja dziaalnoci gospodarczej charakteryzuje si nastpujcymi elementami 18: form
organizacji przedsibiorcy, siedzib przedsibiorcy, zgromadzeniem rodków finansowych,
zatrudnieniem pracowników, spenieniem okrelonych wymogów przepisów prawa.
Zgodnie z ustawow definicj, dziaalno gospodarcza musi si równie charakteryzowa
cigoci procesu dziaalnoci tj. wykonywania dziaalnoci w sposób cigy. Przez takie
dziaanie naley rozumie powtarzanie, ponawianie okrelonych czynnoci, zarówno takich
samych, jak i rodzajowo podobnych, a nawet czasem rónych, ale przedsibranych w procesie wytwarzania czy wiadczenia usug. Ponadto, dziaalno gospodarcza wykonywana
przez przedsibiorc winna mie charakter stay, a nie okazjonalny.

2.3. Przedsibiorca.
Przedsibiorc w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebdca osob prawn, której odrbna
ustawa przyznaje zdolno prawn - wykonujca we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz. Za przedsibiorców uznaje si take wspólników spóki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich dziaalnoci gospodarccej.

18

Wedug J. Wolskiego (J. Wolski (w:) M.P. Ilnicki, J. Wolski, Prawo dziaalnoci gospodarczej. Komentarz,
Zakamycze 2000, s. 25-26)
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3.

Forma prawna przedsibiorstwa spoecznego:

Wskazujc na powysze rozwaania dotyczce definicji przedsibiorstwa spoecznego naley
wskaza , i przedsibiorstwo spoeczne moe by prowadzone w nastpujcych formach
prawnych:
x

Spódzielnie pracy (podstawa prawna ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo

spódzielcze Dz.U.03.188.1848) – jednym z celów dziaalnoci spódzielni jest integracj
spoeczn w skali danej spoecznoci tj. czonków spódzielni;
x

Spódzielnie socjalne (podstawa prawna ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o spódzielniach socjalnych Dz.U.06.94.651oraz ustawa z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spódzielcze Dz.U.03.188.1848) w dziaalnoci zawiera si caa definicja przedsibiorstwa
spoecznego;
x

Dziaalno Gospodarcza prowadzona przez Fundacje b d Stowarzyszenia

(podstawa prawna ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U.91.46.203 ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.03.96.873; ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U.03.122.1143; ustawa z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Dz.U.07.155.1095) w dziaalnoci zawiera si caa definicja przedsibiorstwa spoecznego;
x

Kluby Integracji Spoecznej (podstawa prawna ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o fundacjach Dz.U.91.46.203 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Dz.U.01.79.855; ustawa

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Dz.U.03.122.1143; ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
Dz.U.07.155.1095) w dziaalnoci zawiera si caa definicja przedsibiorstwa spoecznego;
x

CIS (podstawa prawna ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Dz.U.91.46.203 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855;
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U.03.96.873; ustawa

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Dz.U.03.122.1143; w dziaalnoci zawiera si caa definicja przedsibiorstwa spoecznego;
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x

Zakady Pracy Chronionej (podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych
Dz.U.08.14.92; o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Dz.U.07.155.1095) w dziaalnoci
zawiera si caa definicja przedsibiorstwa spoecznego;
x

Zakada Aktywnoci Zawodowej (podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych
Dz.U.08.14.92; ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U.91.46.203 ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855;
x

Dziaalno Gospodarcza Gminy (podstawa prawna ustawa z dnia 20 grudnia

1996 r. o gospodarce komunalnej Dz.U.97.9.43.) w dziaalnoci zawiera si caa definicja
przedsibiorstwa spoecznego.

II.

1.

Katalog form prawnych dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego.

Spódzielnie pracy:

1.1. Podstawy prawne:
Dziaalno gospodarcza w formie spódzielni pracy oparta jest na przepisach ustawy z dnia
16 wrzenia 1982 r. Prawo spódzielcze Dz.U.03.188.1848.

1.2. Definicja spódzielni:
Zgodnie z przepisami ustawy w/w ustawy „Spódzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym skadzie osobowym i zmiennym funduszu udziaowym,
które w interesie swoich czonków prowadzi wspóln dziaalno gospodarcz. Spódzielnia
moe prowadzi dziaalno spoeczn i owiatowo-kulturaln na rzecz swoich czonków i ich
rodowiska.”

275

1.3. Powstanie spódzielni:
Osoby zamierzajce zaoy spódzielni (zaoyciele) uchwalaj statut spódzielni, potwierdzajc jego przyjcie przez zoenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonuj wyboru organów spódzielni. Liczba zaoycieli spódzielni nie moe by mniejsza od dziesiciu, jeeli
zaoycielami s osoby fizyczne, i trzech, jeeli zaoycielami s osoby prawne. W spódzielniach produkcji rolnej liczba zaoycieli - osób fizycznych nie moe by mniejsza od piciu.
Statut spódzielni powinien okrela :
1)

oznaczenie nazwy z dodatkiem "spódzielnia" lub "spódzielczy" i podaniem jej sie-

dziby;
2)

przedmiot dziaalnoci spódzielni;

3)

czas trwania, o ile zaoono j na czas okrelony;

4)

wysoko wpisowego oraz wysoko i ilo udziaów, które czonek obowizany jest

zadeklarowa , terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziau w terminie; jeeli
statut przewiduje wnoszenie wicej ni jednego udziau, moe okrela ich górn granic;
5)

prawa i obowizki czonków;

6)

zasady i tryb przyjmowania czonków, wypowiadania czonkostwa, wykrelania

i wykluczania czonków;
7)

zasady zwoywania walnych zgromadze, obradowania na nich i podejmowania

uchwa;
8)

zasady i tryb wyboru oraz odwoywania czonków organów spódzielni;

9)

zasady podziau nadwyki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat

spódzielni.
Dodatkowo w statucie powinien by okrelony cel spoeczny np.
Spódzielnia prowadzi dziaalno spoeczno-wychowawcz na rzecz czonków poprzez:
1)

Zapewnienie dogodnych warunków szkolenia zawodowego swoich czonków oraz

pogbianie ich kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych.
2)

Zaspakajanie potrzeb

socjalno-bytowych.

3)

Prowadzenie wród czonków Spódzielni i
kulturalnej, sportowej i turystycznej.
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ich rodzin dziaalnoci owiatowej,

4)

Wspódziaanie z organizacjami spoecznymi, owiatowymi, kulturalnymi i socjalnymi

oraz udzielanie poparcia tym organizacjom.
Stworzenie moliwoci najdogodniejszych warunków pracy zawodowej i spoecznej jej czonków, a w szczególnoci dla kobiet i modziey.
Okrelenie w statucie celów spoecznych wypenia definicj przedsibiorstwa spoecznego
w zakresie integracji spoecznej w skali danej spoecznoci tj. czonków spódzielni.

1.4. Organy spódzielni:
a)

walne zgromadzenie;

b)

rada nadzorcza;

c)

zarzd;

Walne zgromadzenie:
Walne zgromadzenie spódzielców jest najwyszym organem spódzielni. Kady czonek
spódzielni ma prawo uczestniczy w walnym zgromadzeniu spódzielni.
Do wycznej waciwoci walnego zgromadzenia naley:
1)

uchwalanie kierunków rozwoju dziaalnoci gospodarczej oraz spoecznej i kulturalnej;

2)

rozpatrywanie sprawozda rady, zatwierdzanie sprawozda rocznych i sprawozda

finansowych oraz podejmowanie uchwa co do wniosków czonków spódzielni, rady lub zarzdu w tych sprawach i udzielanie absolutorium czonkom zarzdu;
3)

rozpatrywanie wniosków wynikajcych z przedstawionego protokou polustracyjnego

z dziaalnoci spódzielni oraz podejmowanie uchwa w tym zakresie;
4)

podejmowanie uchwa w sprawie podziau nadwyki bilansowej (dochodu ogólnego)

lub sposobu pokrycia strat;
5)

podejmowanie uchwa w sprawie zbycia nieruchomoci, zbycia zakadu lub innej wyod-

rbnionej jednostki organizacyjnej;
6)

podejmowanie uchwa w sprawie przystpowania do innych organizacji gospodarczych

oraz wystpowania z nich;
7)

oznaczanie najwyszej sumy zobowiza, jak spódzielnia moe zacign ;
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8)

podejmowanie uchwa w sprawie poczenia si spódzielni, podziau spódzielni

oraz likwidacji spódzielni;
9)

rozpatrywanie w postpowaniu wewntrzspódzielczym odwoa od uchwa rady;

10)

uchwalanie zmian statutu;

11)

podejmowanie uchwa w sprawie przystpienia lub wystpienia spódzielni ze zwizku

oraz upowanienie zarzdu do podejmowania dziaa w tym zakresie;
12)

wybór delegatów na zjazd zwizku, w którym spódzielnia jest zrzeszona.

Rada Nadzorcza:
Rada sprawuje kontrol i nadzór nad dziaalnoci spódzielni. Do zakresu dziaania rady
naley:
1)

uchwalanie planów gospodarczych i programów dziaalnoci spoecznej i kulturalnej;

2)

nadzór i kontrola dziaalnoci spódzielni poprzez:

a)

badanie okresowych sprawozda oraz sprawozda finansowych,

b)

dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spódzielni jej zada gospodar-

czych, ze szczególnym uwzgldnieniem przestrzegania przez spódzielni praw jej czonków,
c)

przeprowadzanie kontroli nad sposobem zaatwiania przez zarzd wniosków orga-

nów spódzielni i jej czonków;
3)

podejmowanie uchwa w sprawie nabycia i obcienia nieruchomoci oraz nabycia za-

kadu lub innej jednostki organizacyjnej;
4)

podejmowanie uchwa w sprawie przystpowania do organizacji spoecznych oraz wy-

stpowania z nich;
5)

zatwierdzanie struktury organizacyjnej spódzielni;

6)

rozpatrywanie skarg na dziaalno zarzdu;

7)

skadanie walnemu zgromadzeniu sprawozda zawierajcych w szczególnoci wyniki

kontroli i ocen sprawozda finansowych;
8)

podejmowanie uchwa w sprawach czynnoci prawnych dokonywanych midzy spó-

dzielni a czonkiem zarzdu lub dokonywanych przez spódzielni w interesie czonka za-

278

rzdu oraz reprezentowanie spódzielni przy tych czynnociach; do reprezentowania spódzielni wystarczy dwóch czonków rady przez ni upowanionych

Zarz d:
Zarzd kieruje dziaalnoci spódzielni oraz reprezentuje j na zewntrz 19. Podejmowanie
decyzji niezastrzeonych w ustawie lub statucie innym organom naley do zarzdu.

2.

2.1.

Spódzielnia socjalna

Podstawy prawne dziaalnoci spódzielni socjalnej 20:

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spódzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651)
• Ustawa z dn. 16 wrzenia 1982 r. Prawo spódzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188,
poz. 1848 z pó . zm.)
• Ustawa z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1143 z pó n. zm.)
• Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z pó n. zm.)
• Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz
zatrud nianiu osób niepenosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.)
• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o dziaalnoci
poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874, z pó n. zm.)
• Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 17, poz. 209 z pó n. zm.)

pro. Rozwaania dotyczce zarzdu spóki z ograniczon odpowiedzialnoci.
W zakresie nie unormowany przez ustaw z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spódzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.
651) maj odpowiedni zastosowania przepisy ustawy z dn. 16 wrzenia 1982 r. Prawo spódzielcze (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 188,poz. 1848 z pó . zm.)

19
20
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• Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 26 pa dziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbdnych do utworzenia spódzielni socjalnej (Dz. U. Nr 240, poz. 2412)
• Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie
szczegóowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze rodków Funduszu Pracy kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002)
• Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 maja 1998 r. w sprawie szczegóowych zasad udzielenia, oprocentowania, spaty, rozkadania na raty i umarzania poyczek
dla osób niepenosprawnych (Dz. U. Nr 67, poz. 439)
• Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807)
• Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dn. 3 sierpnia 2007 r. w sprawie okrelenia wzorów zawiadcze doczanych do wniosku o wpis spódzielni socjalnej
do Krajowego Rejestru Sdowego (Dz. U. Nr 149, poz. 105)

2.2.

Czonkowie Zaoyciele Spódzielni Socjalnej:

Spódzielni socjaln moe zaoy grupa minimum 5 osób. Liczba czonków nie moe natomiast przekroczy 50. Wyjtek stanowi spódzielnie socjalne, które powstaj z przeksztacenia spódzielni inwalidów lub spódzielni niewidomych. W przypadku spódzielni po przeksztaceniu, ilo czonków nie zostaa ograniczona.

Czonkami zaoycielami spódzielni socjalnej zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spódzielniach socjalnych (Dz.U.06.94.651) mog zosta osoby zagroone marginalizacj
i wykluczeniem spoecznym. Przepisy ustawy przewiduj, e utworzy Spódzielnie socjaln
mog osoby speniajce nastpujce przesanki: osoby bezrobotne, zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
osoby wymienione w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli osoby: a. bezdomne realizujce indywidualny program wychodzenia
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z bezdomnoci, w rozumieniu przepisów o pomocy spoecznej, b. uzalenione od alkoholu,
po zakoczeniu programu psychoterapii w zakadzie lecznictwa odwykowego, c. uzalenione
od narkotyków lub innych rodków odurzajcych, po zakoczeniu programu terapeutycznego w zakadzie opieki zdrowotnej, d. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego, e. zwalniane z zakadów karnych, majce trudnoci w integracji
ze rodowiskiem, f. uchod cy realizujcy indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy spoecznej, – które podlegaj wykluczeniu spoecznemu i ze wzgldu na
swoj sytuacj yciow nie s w stanie wasnym staraniem zaspokoi swoich podstawowych
potrzeb yciowych i znajduj si w sytuacji powodujcej ubóstwo oraz uniemoliwiajcej
lub ograniczajcej uczestnictwo w yciu zawodowym, spoecznym i rodzinnym; niepenosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spoecznej oraz zatrudnieniu osób niepenosprawnych.
Czonkowie zaoyciele musz posiada pen zdolno do czynnoci prawnych.

2.3.

Czonkowie spódzielni socjalnych:

Czonkostwo w spódzielni socjalnej mog naby osoby, które posiadaj przesanki do bycia
czonkami zaoycielami (wymienione w punkcie powyej), jednake osoby te nie musz
posiada penej zdolno do czynnoci prawnych, wystarczajce jest e posiadaj ograniczon zdolno do czynnoci prawnych.
Czonkostwo w spódzielni socjalnej mog naby take inne osoby ni wskazane osoby w/w,
jeeli ich praca na rzecz spódzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie
posiadaj pozostali czonkowie tej spódzielni. Liczba tych osób, nie moe by wiksza ni
20% ogólnej liczby czonków spódzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwajce nieprzerwanie przez okres 3 miesicy, stanowi podstaw do postawienia spódzielni socjalnej
w stan likwidacji.
Czonkowstwo w spódzielni socjalnej moe równie naby , o ile statut spódzielni nie stanowi
inaczej, organizacje pozarzdowe w rozumieniu przepisów o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest dziaanie
na rzecz reintegracji spoecznej i zawodowej mieszkaców gminy. W takim przypadku art.
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182 § 1 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. - Prawo spódzielcze nie stosuje si. Wskazany
przepis dotyczy obowizku wiadczenia pracy na rzecz spódzielni, w przypadku czonkostwa
w spódzielni socjalnej przez w/w organizacje, organizacja nie ma obowizku wiadczenia
pracy.

2.4.

Zaoenie spódzielni socjalnej:

Grupa minimum piciu osób speniajce przesanki do bycia czonkami zaoycielami spódzielni socjalnej w celu zaoenia spódzielni socjalnej, czonkowie zaoyciele przyjmuj
jednogonie statut spódzielni socjalnej.
Statut spódzielni socjalnej powinien zawiera nastpujce obligatoryjne elementy:
1.

nazw spódzielni zawierajca oznaczenie „Spódzielnia Socjalna”;

2.

przedmiot dziaalnoci spódzielni;

3.

czas trwania, o ile zaoono j na czas okrelony;

4.

wysoko wpisowego oraz wysoko i ilo udziaów, które czonek obowizany jest

zadeklarowa , terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziau w terminie; jeeli
statut przewiduje wnoszenie wicej ni jednego udziau, moe okrela ich górn granic;
5.

prawa i obowizki czonków;

6.

zasady i tryb przyjmowania czonków, wypowiadania czonkostwa, wykrelania i wyklu-

czania czonków;
7.

zasady zwoywania walnych zgromadze, obradowania na nich i podejmowania uchwa;

8.

zasady i tryb wyboru oraz odwoywania czonków organów spódzielni;

9.

sposób podziau, poczenia si, a take likwidacji spódzielni socjalnej;

10. zasady podziau nadwyki bilansowej oraz pokrywania strat
Statut spódzielni socjalnej w odrónieniu od statutu spódzielni pracy nie moe przewidywa
moliwoci wypaty zysku pomidzy czonków spódzielni (w nomenklaturze spódzielczej
zysk jest nazywany nadwyk bilansow). Zysk moe by podzielony w nastpujcy sposób:

1)

zwikszenie funduszu zasobowego - nie mniej ni 40 %;

2)

cele statutowe spódzielni socjalnej - nie mniej ni 40 %;

3)

fundusz inwestycyjny.
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Nadwyka bilansowa nie moe podlega podziaowi pomidzy czonków spódzielni socjalnej,
w szczególnoci nie moe by

przeznaczona na zwikszenie funduszu udziaowego,

jak równie nie moe by przeznaczona na oprocentowanie udziaów.

2.5.

Zebranie zaoycieli:

Przyjcie statutu spódzielni socjalnej odbywa si na zebraniu zaoycielskim. Dokumenty,
które musz powsta na zebraniu:
Statut – podpisany przez wszystkich czonków zaoycieli;
Lista czonków zaoycieli – z oryginalnymi podpisami wszystkich osób (lista powinna
zawiera : imi i nazwisko osoby, adres zameldowania bd zamieszkania, PESEL).
Protokó z zebrania zaoycielskiego – z wszystkimi uchwaami, podpisany przez przewodniczcego i sekretarza zebrania.
Uchway zebrania zaoycielskiego – tj. uchwaa o powoaniu spódzielni socjalnej, uchwaa
o przyjciu statutu, uchwaa o wyborze wadz – zarzdu i jeli bya wybierana to równie rady
nadzorczej; wszystkie uchway musz by podpisane przez przewodniczcego i sekretarza
zebrania.
Zawiadczenia – potwierdzajce, e kada z osób z czonków zaoycieli posiada przesanki
do bycia czonkiem zaoycielem.

2.6.

Rejestracja Spódzielni:

Spódzielnia socjalna podlega rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr
Sdowy – wpis do rejestru jest konstytutywny (z chwil wpisu spódzielnia nabywa osobowo prawn).
Dokumenty konieczne przy rejestracji spódzielni:
Formularze niezbdne do zarejestrowania spódzielni socjalnej:
KRS-W5 – podstawowy formularz sucy do rejestracji powoanej spódzielni socjalnej
KRS-WK – zacznik do formularza KRS-W5, sucy do zgoszenia organów podmiotu (zarzdu oraz rady nadzorczej, jeli zostaa wybrana).
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KRS-WM – zacznik do formularza KRS-W5, sucy do zgoszenia zakresu dziaalnoci
gospodarczej.
Dokumenty doczane do formularzy:
• protokó z zebrania zaoycielskiego podpisany przez przewodniczcego i sekretarza zebrania,
• list czonków zaoycieli z oryginalnymi podpisami,
• uchway podjte przez czonków zaoycieli,
• statut,
• zawiadczenia potwierdzajce, e zaoyciele nale do grup uprawnionych do zakadania
spódzielni.

Rejestracja spódzielni socjalnej jest zwolniona od opat za rejestracj.
Organy spódzielni socjalnej 21:
a)

walne zgromadzenie;

b)

rada nadzorcza;

c)

zarzd.

W spódzielni socjalnej obligatoryjnym organem jest Rada Nadzorcza. W spódzielni socjalnej,
w której liczba czonków nie przekracza pitnastu, nie wybiera si rady nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zgromadzenie. W takim przypadku prawo kontroli dziaalnoci spódzielni socjalnej przysuguje kademu czonkowi.

2.7.
2.7.1.

Po czenie, likwidacja spódzielni socjalnej:

Po czenie z inn spódzielni .

Przepisy dopuszczaj moliwo poczenia si spódzielni jednake Spódzielnia socjalna
moe poczy si tylko i wycznie z inn spódzielni socjaln. Ustawa nie reguluje szczegóowo trybu poczenia.

21

Patrz uwagi do organów spódzielni
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2.7.2.

Podzia spódzielni.

Spódzielnia socjalna moe podzieli si na podstawie uchway walnego zgromadzenia, podjtej wikszoci 2/3 gosów. W wyniku podziau mog by utworzone wycznie spódzielnie
socjalne.
2.7.3.

Likwidacja spódzielni.

Spódzielnia zostaje postawiona w stan likwidacji w nastpujcych przypadkach:
a)

spódzielnia zaprzestanie uywa w nazwie oznaczenia „Spódzielnia Socjalna”,

b)

liczba czonków zmniejszy si poniej 5 lub zwikszy powyej 50,

c)

zwikszy si liczba fachowców (s czonkami ze wzgldu na szczególne kwalifika-

cje) powyej 20% ogólnej liczby czonków uprawnionych do zakadania spódzielni socjalnej
(osób marginalizowanych),
d)

naruszone zostan zasady podziau nadwyki bilansowej,

rodki spódzielni, która ulega likwidacji, a pozostae po spaceniu zobowiza, zabezpieczeniu nalenoci spornych lub niewymagalnych i po wydzieleniu kwot przeznaczonych
na wypaty udziaów, zostaj podzielone midzy czonków spódzielni (nie wicej ni 20%
rodków), a pozostaa kwota przekazywana jest na Fundusz Pracy.

3.

Dziaalno gospodarcza prowadzona przez fundacje b d stowarzyszenia.

3.1.

Podstawa prawna dziaalnoci.

x

ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U.91.46.203;

x

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855;

x

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawa o dziaalnoci poytku publicznego i o

wolontariacie Dz.U.03.96.873;
x

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U.03.122.1143;

x

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej

Dz.U.07.155.1095)
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3.2.

Dziaalno gospodarcza stowarzyszenia.

Dziaalno gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie jest dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego. Stowarzyszenie moe prowadzi przedsibiorstwo spoeczne:
bezporednio, tj. wówczas gdy prowadzona dziaalno gospodarcza jest prowadzona
w ramach samego stowarzyszenia. Taka dziaalno prowadzona jest na podstawie przepisów ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855
oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Dz.U.07.155.1095);
bd porednio, tj. wówczas gdy stowarzyszenie prowadzi Zakad Aktywnoci Zawodowej
(podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej
oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych Dz.U.08.14.92; oraz ustawa z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855; Centrum Integracji Spoecznej ustawa
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U.03.122.1143; oraz ustawa z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855; Kluby Integracji Spoecznej
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U.03.122.1143; oraz ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855; 22

3.2.1

Stowarzyszenie.

Na podstawie przepisów art. 2 ustawy o stowarzyszeniach – cechami charakterystycznymi
stowarzyszenia s: dobrowolno , samorzdno , trwao , cel niezarobkowy.
Dobrowolno rozumiana jest jako swoboda w zakresie tworzenia, przystpowania czy te
wystpowania ze stowarzysze. Wi si z tym nastpujce zakazy: tworzenia stowarzysze przyjmujcych zasad bezwzgldnego posuszestwa czonków wobec wadz, zmuszania do udziau w stowarzyszeniu, ograniczania prawa do wystpienia ze stowarzyszenia,
podejmowania dziaa nioscych ujemne nastpstwa z powodu przynalenoci do stowarzyszenia (albo pozostawania poza nim).

22

Powysze formy Przedsibiorstw Spoecznych zostan opisane poniej.
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Samorzdno oznacza, e stowarzyszenie samodzielnie okrela swoje cele, programy dziaania i struktury organizacyjne. Stowarzyszenie uchwala równie akty wewntrzne, dotyczce
jego dziaalnoci.
Trwao wskazuje, e stowarzyszenia tworzone s dla realizacji celów o duszym horyzoncie czasowym, cho oczywicie nigdy nie sposób przewidzie jak dugo podmioty tworzce
stowarzyszenie, bd nadal zainteresowane jego dalszym funkcjonowaniem, jak równie
czy nie zajd przesanki do jego likwidacji.
Cel niezarobkowy: taki cel, który nie jest nastawiony na osignicie zysku. Nie oznacza
to jednak, e stowarzyszenia nie mog prowadzi dziaalnoci gospodarczej przynoszcej
zyski. Dziaalno taka jest dopuszczalna. Analizowany aktualnie wymóg oznacza jedynie, e
dochód stowarzyszenia nie moe by dzielony midzy czonków, lecz musi by przeznaczany
na podtrzymywanie statutowych celów stowarzyszenia.

3.2.1.1

Dziaalno gospodarcza.

Cel niezarobkowy stowarzyszenia wyraony w przepisach art. 2 ustawy o stowarzyszenia nie
oznacza, e stowarzyszenie nie moe prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 34 ustawy o stowarzyszeniach – stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno
gospodarcz wedug ogólnych zasad okrelonych w odrbnych przepisach. Przepisy ustawy
o stowarzyszeniach odsyaj do odrbnych przepisów dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, tj. do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
Dz.U.07.155.1095. Zgodnie z w/w cytowan ustaw dziaalno gospodarcza rozumiana jest
jako: „Dziaalnoci gospodarcz jest zarobkowa dziaalno wytwórcza, budowlana, handlowa, usugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zó, a take
dziaalno zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i cigy”.
Zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej – stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcza w kadym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
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Dziaalno gospodarcza stowarzyszenia jest w peni dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego, gdy zgodnie z przepisami art. 34 ustawy o stowarzyszeniach zdanie drugie: dochód
z dziaalnoci gospodarczej stowarzyszenia suy realizacji celów statutowych i nie moe by
przeznaczony do podziau midzy jego czonków.

3.2.1.2

Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.

Statut stowarzyszenia musi przewidywa moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
przez stowarzyszenie. Statut równie okrela zakres i przedmiot dziaalnoci gospodarczej
stowarzyszenia. Przedmiot dziaalnoci okrela si na podstawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci, w skrócie PKD.
Obowizkowym jest zgoszenie przez stowarzyszenie faktu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej do Krajowego Rejestru Sdowego w celu dokonania wpisu stowarzyszenia do rejestru przedsibiorców. Zgoszenia dokonuje si na formularzu KRS-WM. W chwili obecne
zgoszenie faktu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej podlega opacie.

3.2.1.3

Zakres dziaalnoci gospodarczej.

Zgonie z obowizujcymi przepisami dochód z dziaalnoci gospodarczej stowarzyszenia
suy realizacji celów statutowych i nie jest przeznaczany do podziau midzy czonków.
Zgodnie z doktryn, aby nie pozostawa w sprzecznoci z celem niezarobkowym, prowadzenie dziaalnoci gospodarczej suy ma realizacji celu statutowego, jak równie rozmiar
prowadzonej dziaalnoci ma tylko wspiera zasadniczy trzon dziaa stowarzyszenia i pozostawa w odpowiedniej proporcji do realizacji celu podstawowego. Oznacza to, e prowadzenie dziaalnoci gospodarczej ma posta jedynie akcesoryjn.
Moim zdaniem ograniczenie to nie wynika bezporednio z obowizujcych przepisów, dlatego te stowarzyszenie prowadzce przedsibiorstwo spoeczne dziaajce w obszarze ekonomii spoecznej nie powinno podlega ograniczeniu co do zakresu prowadzonej dziaalnoci
gospodarczej, jednake z uwagi na moliwo uzyskiwania dotacji na dziaalno stowarzyszenia równie na dziaalno gospodarcz – stowarzyszenie powinno ograniczy swoj
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dziaalno gospodarcz wówczas gdy na rynku lokalnym moe to prowadzi do ograniczenia
konkurencyjnoci.

3.3

Dziaalno gospodarcza fundacji.

Podobnie jak dziaalno gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie, dziaalno gospodarcza fundacji jest dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego.
W przypadku fundacji równie wystpuj dwie formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,
tj. bezporednio i porednio 23.

3.3.1

Fundacja.

Fundacja jest podmiotem z nastpujcymi cechami konstytutywnymi: majtek i powizane
z nim trwae róda dochodu oraz realizacja celu publicznego wskazanego przez fundatora na
rzecz nieograniczonego krgu destynariuszy - cele musz zgodnie z przepisami art. 1 ustawy
o fundacjach, struktura organizacyjna nieposiadajca charakteru korporacyjnego, fundacja
posiada osobowo prawn.
Fundacja moe prowadzi dziaalno gospodarcza jeeli: dziaalno gospodarcza jest
przewidziana w statucie oraz fundator przeznaczy okrelony kwot na realizacj dziaalnoci
gospodarczej.

3.3.2

Dziaalno gospodarcza.

Fundacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz w rozmiarach sucych realizacji jej
celów. Prawo do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wynika wprost z przepisów art. 5 ust
1 pkt. 5 ustawy o fundacjach. Jedynymi kryteriami wyznaczajcymi prawne granice prowadzenia dziaalnoci gospodarczej s:
x

zamiar prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, który musi by okrelony

w statucie,

23

Patrz rozwaania dotyczce Stowarzyszenia – punkt 3.2.1.
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x

dziaalno gospodarcza musi by realizowana wycznie w rozmiarach

sucych celom fundacji oraz
x

warto rodków majtkowych przeznaczonych na dziaalno gospodarcz

nie moe by mniejsza ni 1000 z.
Podobnie jak w przypadku stowarzyszenia, prowadzenie dziaalnoci gospodarczej podlega
regulacji w odrbnych przepisach, tj. do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Dz.U.07.155.1095.
Zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach i ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej –
fundacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz w kadym dopuszczalnym przez prawo
zakresie.

3.3.2.1

Rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej.

Statut fundacji musi przewidywa moliwo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez
fundacj. Statut równie okrela zakres i przedmiot dziaalnoci gospodarczej fundacji.
Przedmiot dziaalnoci okrela si na podstawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci, w skrócie
PKD.
Obowizkowym jest zgoszenie przez fundacj faktu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej
do Krajowego Rejestru Sdowego w celu dokonania wpisu fundacji do rejestru przedsibiorców. Zgoszenia dokonuje si na formularzu KRS-WM. W chwili obecne zgoszenie faktu
rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej podlega opacie.

3.3.2.2

Zakres dziaalnoci gospodarczej.

Zgonie z obowizujcymi przepisami dochód z dziaalnoci gospodarczej fundacji suy realizacji celów statutowych, dochód nie jest przeznaczany do podziau 24

3.3.

Uwagi kocowe.

W chwili obecnej najbardziej „czyst” form prowadzenia dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego jest prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacj. Sto24

Patrz uwagi do zakresu dziaalnoci stowarzyszenia – 3.2.1.3
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warzyszenia i fundacj mog prowadzi dziaalno gospodarcz w caym zakresie, w którym
dopuszczalna jest dziaalno gospodarcza przez wszystkie podmioty obrotu gospodarczego,
oczywicie z pewnymi ograniczeniami, przykadowo ograniczenia mog dotyczy formy
prawnej danej dziaalnoci gospodarczej np. banki; towarzystwa ubezpiecze wzajemnych.

4.

4.1.

Centrum Integracji Spoecznej.

Podstawa prawna dziaalnoci.

Centrum Integracji Spoecznej (zwanym dalej CIS) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143).
Celem CIS jest reintegracja zawodowa i spoeczna uczestników centrum poprzez ksztacenie
umiejtnoci pozwalajcych na penienie ról spoecznych i osiganie pozycji spoecznych
dostpnych osobom niepodlegajcym wykluczeniu spoecznemu, nabywanie umiejtnoci
zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyszanie kwalifikacji
zawodowych, nauk planowania ycia i zaspokajania potrzeb samodzielnym staraniem,
zwaszcza dziki moliwoci osignicia wasnych dochodów przez zatrudnienie lub dziaalno gospodarcz, uczenie si umiejtnoci racjonalnego gospodarowania posiadanymi
rodkami pieninymi.

4.2.

Podmioty prowadz ce CIS.

CIS moe zosta utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, które dziaa w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
CIS moe zosta utworzone przez organizacj pozarzdow dziaa w formie jednostki wyodrbnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajcy naleyt identyfikacj pod
wzgldem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umoliwiajcym okrelenie przychodów,
kosztów i wyników, z uwzgldnieniem przepisów o rachunkowoci.
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4.3.

Dziaalno gospodarcza.

CIS moe w ramach reintegracji zawodowej prowadzi dziaalno wytwórcz, handlow lub
usugow oraz dziaalno wytwórcz w rolnictwie, z wyczeniem dziaalnoci polegajcej na
wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a take pozostaych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu
powyej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali. Jednake
dziaalno gospodarcza CIS, zgodnie z regulacj ustawow, nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o dziaalnoci gospodarczej, tj. nie podlega pod przepisy
ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.
Z uwagi na okoliczno unormowania dziaalnoci gospodarczej przez CIS w ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawowy obowizek wyodrbnienia organizacyjnie i finansowo
z podmiotu, który utworzy CIS – naley przyj , i przedsibiorstwem spoecznym mona
nazwa caoksztat dziaalnoci CIS, która polega na dziaalnoci w zakresie wytwórczej,
handlowej lub usugowej oraz dziaalno wytwórczej w rolnictwie. Przedsibiorstwem spoecznym jest równie tzw. zespó warsztatów edukacyjnych, w których to uczestnicy CIS
pobieraj edukacj w zakresie konkretnego zawodu – w ramach tych warsztatów mog powsta rónego typu wyroby lub usugi, które mog podlega sprzeday na wolnym rynku.
Przedsibiorstwo spoeczne w ramach CIS nie bdzie odrbn jednostk organizacyjn, gdy
unormowania ustawowe dotyczce CIS nie przewiduj moliwoci tworzenia odrbnych jednostek organizacyjnych prowadzcych dziaalno gospodarcz. W zasadzie caa dziaalno
CIS jest przedsibiorstwem spoecznym (zwanym dalej przedsibiorstwem spoecznym CIS).
Przedsibiorstwo spoeczne CIS jest odrbne od podmiotu, które utworzyo CIS. Dlatego te
ewentualne zyski wypracowywane w ramach przedsibiorstwa spoecznego CIS mog by
przeznaczane tylko i wycznie na dziaalno CIS.
Przedsibiorstwo spoeczne CIS moe mie

równie na celu rachunek ekonomiczny,

ale podstawowym celem dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego CIS jest rachunek spoeczny. Oczywistym jest, e w ramach dziaalnoci przedsibiorstwa spoecznego CIS jest
moliwe wypracowanie zysku. Jednake podstawowym celem prowadzonego przedsibior-
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stwa spoecznego CIS jest reintegracja spoeczna uczestników CIS pracujcych w przedsibiorstwie spoecznym CIS.

4.4.

Zakres dziaalnoci gospodarczej.

Dziaalno przedsibiorstwa spoecznego CIS nie jest dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu przepisów o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, dlatego te w ramach dziaalnoci
przedsibiorstwa spoecznego CIS nie ma moliwoci prowadzenia caej dziaalnoci gospodarczej. Dziaalno zostaa ograniczona do prowadzenia dziaalnoci wytwórczej, handlowej
lub usugowej oraz dziaalnoci wytwórczej w rolnictwie, z wyczeniem dziaalnoci polegajcej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a take pozostaych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali.

4.5.

Uwagi kocowe.

CIS zgodnie z dyspozycj zawarta w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143), nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U.07.155.1095). Jednake
pomimo nie speniania warunków ustawowych prowadzenia dziaalnoci gospodarczej CIS
jest przedsibiorstwem spoecznym, gdy w peni realizowane s przesanki okrelone
w definicji przedsibiorstwa spoecznego.

5.

5.1.

Klub Integracji Spoecznej

Podstawa prawna dziaalnoci.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143); ustawa
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U.91.46.203 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Pra-
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wo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855); ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U.07.155.1095)

5.2.

Podmioty tworz ce KIS

Klub Integracji Spoecznej mog tworzy gmina lub organizacja pozarzdowa prowadzce
reintegracj zawodow i spoeczn dla osób, którzy podlegaj wykluczeniu spoecznemu i ze
wzgldu na swoj sytuacj yciow nie s w stanie wasnym staraniem zaspokoi swoich
podstawowych potrzeb yciowych i znajduj si w sytuacji powodujcej ubóstwo oraz uniemoliwiajcej lub ograniczajcej uczestnictwo w yciu zawodowym, spoecznym i rodzinnym.
Ustawa nie przewiduje szczególnych zasad tworzenia KIS przez organizacje pozarzdowe.
Dlatego te wydaje si, e najlepsz form dziaania jest wydzielenie organizacyjne w ramach organizacji pozarzdowej.
W przypadku gminy podmiotem prowadzcym KIS moe zosta powoany bezporednio
przez gmin na podstawie przepisów art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U.01.142.1591), który stanowi „W celu wykonywania zada gmina
moe tworzy jednostki organizacyjne, a take zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarzdowymi”. Przepis tego artykuu wskazuje, e KIS prowadzony przez
gmin moe dziaa jako jej jednostka organizacyjna. Gmina tworzc KIS musi wyposay
jednostk organizacyjn w regulamin itp. regulacje stoujce dziaalno KIS.
KIS równie moe zosta powoany jako wyspecjalizowana jednostka Orodka Pomocy Spoecznej – umoliwiaj to przepisy art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoecznej (Dz.U.04.64.593), który stanowi „na rozwijanie nowych form pomocy spoecznej
w ramach zidentyfikowanych potrzeb”. Orodek pomocy spoecznej moe prowadzi KIS jako
jedn ze swoich sekcji w dziale Pomocy rodowiskowej.

5.3.

Dziaalno KIS

Na podstawie przepisów art. 18 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143); w klubach integracji spoecznej mona organizowa w szczególnoci:
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1)

dziaania majce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okrelony

lub na czas wykonania okrelonej pracy, w penym lub niepenym wymiarze czasu pracy
u pracodawców, wykonywania usug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjcia zatrudnienia;
2)

prace spoecznie uyteczne;

3)

roboty publiczne;

4)

poradnictwo prawne;

5)

dziaalno samopomocow w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych

i socjalnych.
Dziaalno przedsibiorstwa spoecznego w KIS bdzie oparta na pracach spoecznie uytecznych oraz robotach publiczny realizowanych na rynku lokalnym. Dziaalno przedsibiorstwa spoecznego KIS bdzie ograniczona.

Zakady Pracy Chronionej 25.

6.

6.1.

Podstawa prawna.

Zakady Pracy Chronionej prowadzone s na podstawie przepisów art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz.U.08.14.92) Pracodawca prowadzcy dziaalno gospodarcz przez
okres co najmniej 12 miesicy, zatrudniajcy nie mniej ni 25 pracowników w przeliczeniu na
peny wymiar czasu pracy i osigajcy wska niki zatrudnienia osób niepenosprawnych,
przez okres co najmniej 6 miesicy, uzyskuje status pracodawcy prowadzcego zakad pracy
chronionej.

6.2.
25

Podmioty prowadz ce ZPCh.

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj na szczegóowe omówienie problematyki ZPCh.
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Przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej
oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz.U.08.14.92) wskazuj, e podmiotem prowadzcym Zakad Pracy Chronionej jest pracodawca. W celu zdefiniowania pracodawcy naley
sign do przepisów Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz.U.98.21.94), konkretnie do przepisu art. 3 – pracodawc jest jednostka organizacyjna,
cho by nie posiadaa osobowoci prawnej, a take osoba fizyczna, jeeli zatrudniaj one
pracowników. Przesank warunkujc mono bycia pracodawc jest zatrudnianie pracowników. Zatrudnianie najogólniej mona okreli jako aktywno zawodow, wyraajc si
w ekwiwalentnym zaangaowaniu si i umiejtnoci ludzkich w procesie pracy, w wyniku
której powstaj dobra i usugi zaspokajajce potrzeby spoeczne.
Majc na uwadze definicj zawart w Kodeksie Pracy – podmiotem prowadzcym ZPCh
mog by : spóki prawa handlowego, osoby fizyczne, organizacje pozarzdowe, jednostki
samorzdu terytorialnego itp. Negatywn przesank dla prowadzenia ZPCh jest zakaz zatrudniania pracowników bd zakaz prowadzenia dziaalnoci gospodarczej np. stowarzyszenie zwyke.

6.3.

Uzyskanie statusu ZPCh.

Pracodawca uzyskuje status zakadu pracy chronionej, jeeli:
1)

wska nik zatrudnienia osób niepenosprawnych wynosi:

a)

co najmniej 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogóu zatrudnionych stanowi

osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci albo
b)

co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upoledzonych

umysowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci;
2)

obiekty i pomieszczenia uytkowane przez zakad pracy:

a)

odpowiadaj przepisom i zasadom bezpieczestwa i higieny pracy,

b)

uwzgldniaj potrzeby osób niepenosprawnych w zakresie przystosowania

stanowisk pracy, pomieszcze higieniczno-sanitarnych i cigów komunikacyjnych oraz speniaj wymagania dostpnoci do nich,
a take:
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3)

jest zapewniona dora na i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usugi

rehabilitacyjne;
Pracodawca musi wystpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzcego
zakad pracy chronionej. Decyzj w sprawie przyznania statusu ZPCh przyznaje wojewoda
waciwy miejscowo dla siedziby zakadu.

6.4.

Zakres prowadzonej dziaalnoci.

Przedmiotem dziaalnoci ZPCh jest nieograniczone, dozwolona jest kada dziaalno dozwolona przez prawo. W przypadku ZPCh nie wystpuj ograniczenia tak jak w przypadku
Zakadów Aktywizacji Zawodowej gdzie ZAZ nie moe prowadzi dziaalnoci polegajcej na
wytwarzaniu wyrobów przemysu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a take pozostaych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej
1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

6.5.

Uwagi kocowe.

Zakad Pracy Chronionej naley uzna za przedsibiorstwo spoeczne pomimo, i podmiot
prowadzcy ZPCh, bdzie uzyskiwa zysk, który to zysk nie jest przeznaczony do podziau
pomidzy pracowników. Jednake ZPCh spenia przesank wynikajc z definicji przedsibiorstwa spoecznego w czci dotyczcej ukierunkowania dziaalnoci na integracj spoeczn w skali danej spoecznoci lokalnej. Nadto podmiot prowadzcy ZPCh ma obowizek
utworzy fundusz rehabilitacji osób niepenosprawnych, z którego to funduszu rodki przeznaczane s na finansowanie rehabilitacji zawodowej, spoecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepenosprawnych opracowywane przez powoane
przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepenosprawnych,
zgodnie z zakadowym regulaminem wykorzystania tych rodków.
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7.

Zakady Aktywizacji Zawodowej 26.

7.1.

Podstawa prawna.

Zakady Aktywizacji Zawodowej prowadzone s na podstawie przepisów art. 29 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz.U.08.14.92) oraz ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPO ECZNEJ z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakadów aktywnoci zawodowej
(Dz.U.07.242.1776).

7.2.

Podmioty prowadz ce ZAZ.

Przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej
oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz.U.08.14.92) wskazuj, e podmiotem prowadzcym ZAZ mog by gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja
spoeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych.

7.3.

Uzyskanie statusu ZAZ.

Podmiot prowadzcy ZAZ musi speni szereg wymogów ustawowych (odnonie iloci zatrudnionych osób niepenosprawnych, warunków jakie musz spenia obiekty i pomieszczenia uytkowane przez ZAZ – szczególnie pod ktem przystosowania do potrzeb osób niepenosprawnych, opieki medycznej, poradnictwa, usug rehabilitacyjnych, przeznaczania dochodów na zakadowy fundusz aktywnoci) szczegóy okrela si w Rozporzdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie zakadów aktywnoci zawodowej.
Przed utworzeniem ZAZ podmiot chccy prowadzi musi uzyska pozytywn opinii starosty,
dotyczcej potrzeby utworzenia ZAZ na danym terenie. Rozstrzygnicie co do nadania statusu zakadu, podejmuje, na wniosek zainteresowanego podmiotu (w drodze decyzji administracyjnej), wojewoda. Przed podjciem decyzji wydawana jest tzw. promesa, która oznacza
przyrzeczenie wydania pozytywnej decyzji, pod warunkiem spenienia ustawowo okrelonych
przesanek. W procesie tym bierze równie udzia marszaek województwa, który wyraa
26

Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj na szczegóowe omówienie problematyki ZAZ
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swoj opini co do powstania zakadu, a ponadto wymagana jest równie pozytywna opinia
Zarzdu Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych. Uzyskanie promesy
jest niezwykle istotnym krokiem prowadzcym do utworzenia zakadu, gdy umoliwia wystpienie do Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych z wnioskiem
o finansowanie kosztów utworzenia i dziaalnoci obsugowo-rehabilitacyjnej zakadu. Równie wojewoda podejmowa bdzie decyzj, dotyczc ewentualnej utraty statusu zakadu. Z
uwagi na wystpujc na gruncie postpowania administracyjnego dwuinstancyjno postpowania podmiot, do którego taka decyzja zostaaby skierowana, moe wnie odwoanie do
ministra waciwego do spraw zabezpieczenia spoecznego.

7.4.

Zakres prowadzonej dziaalnoci.

Przedmiotem dziaalnoci Zakadów Aktywizacji Zawodowej nie by dziaalno polegajcej
na wytwarzaniu wyrobów przemysu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a take pozostaych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej
1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

7.5.

Uwagi kocowe.

Zakad Aktywizacji Zawodowej jest w peni przedsibiorstwem spoecznym, spenia wszystkie
przesanki wynikajce z definicji przedsibiorstwa spoecznego. Naley wskaza , i ZAZ jest
bardzo mao popularny wród podmiotów mogcych tworzy ZAZ, wynika to prawdopodobnie
z skomplikowanej procedury uzyskiwania statusu ZAZ.

8.

Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci .

Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci moe zosta utworzona w kadym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba e ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Cel dozwolony przez
prawo to cel, który nie jest przez prawo zakazany, jak równie cel, który nie zmierza do obejcia przepisów prawa. Biorc pod uwag cechy przedsibiorstwa spoecznego naley wska-
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za , i cel spóki powinien by nadrzdnym wobec przedmiotu jej dziaalnoci, stanowicego
niejako konkretyzacj tego celu i wskazujcego, jakie dziaania spóka zmierza podejmowa ,
by cel zosta zrealizowany. W doktrynie wskazuje si na trzy rodzaje celów, dla których moe
zosta utworzona spóka z o.o., a mianowicie: cele zarobkowe, inne cele gospodarcze, czyli
cele gospodarcze niemajce charakteru zarobkowego oraz cele niegospodarcze 27. Przepisy
obowizujcego prawa dopuszczaj moliwo prowadzenia dziaalnoci w formie spóki
z o.o., która bdzie posiada cele spoeczne odrbnie oznaczone od przedmiotu dziaalnoci
(sensu stricte dziaalnoci gospodarczej). Niejako mona przyj , i spóka z o.o., moe mie
cele podobne do celów realizowanych przez organizacje pozarzdowe tj. stowarzyszenie czy
te fundacje, jednake sposób realizacji celów w spóce bdzie realizowany przez przedmiot
dziaalnoci gospodarczej czyli sensu stricte dziaalnoci gospodarczej – zarobkowej.
Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci zgodnie z obowizujcymi przepisami moe si
ubiega o status organizacji poytku publicznego – wynika to z przepisów art. 3 ust 2 zd.
drugie ustawy ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873).

1.

Pojcie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci

28:

Pojcie spóki z o.o. nie zostao - w odrónieniu od spóek osobowych - zdefiniowane w przepisach kodeksu spóek handlowych. Jest ona spók handlow zaliczan do kategorii spóek
kapitaowych (art. 4 § 1 pkt 2 k.s.h.). Na podstawie caoksztatu regulacji tej formy spóki
mona przyj , e jest to spóka kapitaowa, która moe zosta utworzona w kadym celu
prawnie dopuszczalnym, dziaajca pod wasn firm, majca stay kapita zakadowy, podzielony na udziay o równej lub nierównej wartoci nominalnej, których przysugiwanie jest
przesank uczestnictwa w spóce i w której wystpuj instrumenty zapewniajce poszcze-

27 A. Kidyba, Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci. Komentarz, Warszawa 2005 s. 7; S. Sotysiski, A. Szajkowski, A. Szumaski, J. Szwaja, Kodeks spóek handlowych , t. I, Komentarz do artykuów 1-150, Warszawa 2001., t. II,
s. 11.
28 Kidyba Andrzej, Kopaczyska-Pieczniak Katarzyna monografia Oficyna 2007 Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
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gólnym wspólnikom wpyw na istnienie i funkcjonowanie spóki, za wspólnicy nie odpowiadaj za zobowizania spóki 29.

2.

Charakter prawny spóki z ograniczon odpowiedzialnoci :

Spóka z o.o. jest osob prawn, z uwagi na wystpowanie wspólników spóka zaliczana jest
do korporacji, czyli struktur, w ramach których wystpuj czonkowie (wspólnicy). Wspólnicy,
bdcy stronami tych stosunków, stanowi podstawowy element ustroju spóki. Ponadto o
korporacyjnym charakterze spóki wiadczy równie to, e wspólnicy wyposaaj spók w
majtek, wnoszc wkady, decyduj o treci umowy spóki, która stanowi podstaw organizacji i funkcjonowania spóki. Wspólnicy ksztatuj jej dziaalno , wpywaj na funkcjonowanie
spóki oraz decyduj o jej istnieniu. Wszyscy wchodz w skad organu spóki - zgromadzenia
wspólników i naley do nich podejmowanie uchwa w najbardziej doniosych dla spóki sprawach.
Ze wzgldu na osobowo prawn spóka z o.o. jest podmiotem prawa odrbnym od swoich
wspólników. W jej strukturze wewntrznej powstaj wic stosunki prawne midzy spók a
wspólnikami, którzy s z jednej strony odrbnymi od spóki podmiotami prawa, z drugiej za wchodz w skad jej struktury organizacyjnej, tworzc t spók. Jest ona trwa organizacj,
instytucj prawn, o okrelonym celu, na istnienie której nie wpywaj zmiany w zakresie jej
skadu osobowego 30.
Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci w swojej konstrukcji czy dwa elementy element
korporacyjny (wspólnicy) oraz kapita – dlatego te zaliczana jest ona do osób prawnych typu
kapitaowo-korporacyjnego
Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci jako prawn, dziaa przez swoje organy w sposób
okrelony w ustawie (przede wszystkim w kodeksie spóek handlowych) oraz opartym na niej
statucie (art. 38 k.c.). Rol statutu peni umowa spóki w zakresie tych swoich postanowie,

29

por. te definicje formuowane w szczególnoci przez A. Kidyb, Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
Komentarz , Warszawa 2005, s. 6; K. Kruczalaka, Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, Gdask 1997, s. 75; A.
Szajkowskiego (w:) S. Sotysiski, A. Szajkowski, A. Szumaski, J. Szwaja, Kodeks spóek handlowych, t. II, Komentarz do artykuów 151-300, Warszawa 2002, s. 8).
30 (na temat cech spóki z o.o. jako korporacji - por. K. Kopaczyska-Pieczniak, Ustanie czonkostwa w spóce z
ograniczon odpowiedzialnoci, Zakamycze 2002, s. 21-23 i powoana tam literatura).
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które ksztatuj zasady organizacji i funkcjonowania spóki, a take prawa i obowizki wspólników. Organem spóki, w skad którego wchodz wszyscy wspólnicy, jest zgromadzenie
wspólników, do kompetencji którego zastrzeone zostao podejmowanie decyzji w najwaniejszych dla spóki sprawach (art. 227 i n. k.s.h.). Obligatoryjnym organem, który prowadzi
sprawy i reprezentuje spók na zewntrz, jest zarzd (art. 201 i n. k.s.h.). Kontrola wewntrzna w spóce moe zosta uksztatowany w umowie spóki w sposób zrónicowany.
Wspólnicy w umowie mog nie ustanowi adnego z organów kontrolnych i poprzesta na
bezporedniej kontroli wspólników na podstawie przepisów art. 212 k.s.h., bd te przyj
model nadzoru lub kontroli o charakterze porednim, poprzez ustanowienie rady nadzorczej
bd komisji rewizyjnej, ewentualnie obu tych organów (art. 213 i n. k.s.h.). Moliwe jest
równie poczenie obu modeli polegajce na ustanowieniu jednego bd obu tych organów
i zachowanie indywidualnej kontroli sprawowanej przez wspólników. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne w spókach, których kapita zakadowy przewysza 500 000 z, a wspólników jest wicej ni 25 (art. 213 § 2 k.s.h.), oraz wynikajcych z
innych przepisów dotyczcych powoania organów kontrolnych min. Przepisy art. 10 a ustawy
o gospodarce komunalnej (Dz. U. 97.9.43) przewiduje obligatoryjnie powoanie rady nadzorczej w spókach z udziaem jednostek samorzdu terytorialnego.

3.

Wspólnicy:

3.1 Podmioty bd ce wspólnikami spóki z ograniczon odpowiedzialnoci .
Spóki z o.o. mog by tworzone przez jedn lub wicej osób (art. 151 § 1 k.s.h.). Kodeks
spóek handlowych nie okrela przy tym, kto moe by wspólnikiem takiej spóki. Naley
przyj , e wspólnikiem moe by kady podmiot prawa, wyposaony w zdolno prawn.
Wspólnikami mog by osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebdce osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolno prawn (art. 331 § 1 k.c.), jako
podmioty ustawowe
Sporód osób prawnych wspólnikami spóki z o.o. mog by jednostki samorzdu terytorialnego, przedsibiorstwa pastwowe, spóki akcyjne, spóki z o.o., fundacje, stowarzyszenie.
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Stowarzyszenie zwyke, jako nieposiadajce osobowoci prawnej ani podmiotowoci prawnej,
nie moe by wspólnikiem spóki z o.o.
Wspólnikami spóki z o.o. mog by równie osoby zagraniczne. Osoby zagraniczne to osoby
fizyczne majce miejsce zamieszkania za granic, osoby prawne z siedzib za granic
i jednostki organizacyjne niebdce osobami prawnymi posiadajce zdolno prawn.

3.2 Ograniczenia swobody uczestnictwa w spóce z ograniczon odpowiedzialnoci .
W polskim systemie prawnym s przepisy szczególne, które przewiduj ograniczenia swobody uczestniczenia w spóce z o.o. w charakterze wspólnika.
W stosunku do osób fizycznych wyraaj si one w zakazach - bezwzgldnych lub wzgldnych - czenia okrelonych stanowisk lub funkcji z uczestnictwem w spóce.
Pierwsz grup stanowi ograniczenia dotyczce osób penicych funkcje lub zajmujcych
stanowiska w zakresie sprawowania wadzy publicznej. Ograniczenia te polegaj wprost na
zakazie uczestniczenia w spókach kapitaowych i maj charakter wzgldny, gdy uzalenione s od zakresu uczestnictwa kapitaowego w takiej spóce i polegaj na zakazie posiadania
pakietu wikszego ni 10% udziaów lub akcji. Tak skonstruowane ograniczenie dotyczy:
1) osób penicych funkcje publiczne,
2) posów i senatorów,
3) radnego gminy, radnego powiatu, radnego województwa.
W stosunku do tych osób (z wyjtkiem osób penicych funkcje publiczne) zakaz dotyczy
jedynie uczestnictwa w spókach handlowych z udziaem osób prawnych tworzonych przez
odpowiednie jednostki samorzdu terytorialnego oraz pastwowych osób prawnych
lub przedsibiorców, w których uczestnicz te osoby.
Drug grup stanowi ograniczenia odnoszce si do osób penicych funkcje zwizane ze
sprawowaniem wymiaru sprawiedliwoci, tj. sdziów i prokuratorów. Sdziów Sdu Najwyszego, Naczelnego Sdu Administracyjnego, sdów powszechnych oraz Wojewódzkich Sdów Administracyjnych obowizuje zakaz posiadania w spóce handlowej wicej ni 10%
akcji lub udziaów przedstawiajcych wicej ni 10% kapitau zakadowego.

303

W odniesieniu do osób prawnych w spóce z o.o. dwa ograniczenia wynikaj z przepisów
kodeksu spóek handlowych. Pierwsze wyraa przepis art. 151 § 2 k.s.h., zgodnie z którym
spóka z o.o. nie moe zosta zawizana wycznie przez inn jednoosobow spók z o.o.
(art. 151 § 2 k.s.h.). Ograniczenie to nie dotyczy jednoosobowych spóek Skarbu Pastwa
powstaych w wyniku komercjalizacji przedsibiorstwa pastwowego (art. 18 ust. 1 u.k.p.).
Drugie ograniczenie wyraa si w zakazie nabywania i obejmowania wasnych udziaów
przez spók z o.o., jak równie przez jej spók lub spódzielni zalen (art. 200 k.s.h.).
Dalsze ograniczenia w dopuszczalnoci uczestniczenia w spóce z o.o. obowizuj wobec
jednostek samorzdu terytorialnego, zwaszcza gmin. S one podyktowane charakterem
i zakresem zada wasnych realizowanych przez te jednostki, w szczególnoci majcych
charakter uytecznoci publicznej.
Zgodnie z przepisami art. 9 uogk jednostki samorzdu terytorialnego mog tworzy spóki
z ograniczon odpowiedzialnoci lub spóki akcyjne, a take mog przystpowa do takich
spóek. Zgodnie z przepisem art. 9 uogk, jednostka samorzdu terytorialnego moe by zaoycielem jednoosobowej spóki z ograniczon odpowiedzialnoci i jednoosobowej spóki
akcyjnej, do których stosuje si odpowiednio przepisy kodeksu spóek handlowych. Na tych
samych zasadach jednostki samorzdu terytorialnego mog ponadto tworzy spóki mieszane, tzn. z udziaem kapitau jednostek samorzdu terytorialnego oraz kapitau innych podmiotów (sektora prywatnego lub publicznego, w tym zarówno spóki z udziaem kapitau pastwowego, jak i spóki jednostek samorzdu terytorialnego).
Ograniczenia co do tworzenia spóek z udziaem jednostek samorzdu terytorialnego zostay
okrelone w art. 10 uogk. Poza sfer uytecznoci publicznej gmina moe tworzy spóki
prawa handlowego i przystpowa do nich, jeeli cznie zostan spenione nastpujce
warunki: 1) istniej nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorzdowej na rynku lokalnym,
2) wystpujce w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpywa ujemnie na poziom ycia
wspólnoty samorzdowej, a zastosowanie innych dziaa i wynikajcych z obowizujcych
przepisów rodków prawnych nie doprowadzio do aktywizacji gospodarczej, a w szczególnoci do znacznego oywienia rynku lokalnego lub trwaego ograniczenia bezrobocia.
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Naley doda , e nie jest dopuszczalne zaangaowanie inwestycyjne gminy w takiej dziedzinie, w której potrzeby wspólnoty samorzdowej na rynku lokalnym s ju zaspokojone
(ust. 1 pkt 1). Ten do niejasny przepis zakazuje tym samym gminie angaowa si
w przedsiwzicia, w wyniku których zamiast wzrostu poday miejsc pracy i rozwoju gospodarczego mogaby nastpi kolizja interesów gminy (spóki) z innymi przedsibiorcami na tym
samym rynku, a ewentualna interwencja gminy, zamiast polepszy stop zatrudnienia, mogaby prowadzi do upadku przedsibiorstw prywatnych - w konkurencji z silniejszym zazwyczaj (stabilniejszym) przedsibiorstwem, opartym na kapitale publicznym. Po drugie - chodzi
o pozwolenie gminom na podjcie dziaalnoci poza sfer uytecznoci publicznej, w sytuacji
gdy zbycie skadnika mienia komunalnego lub rozporzdzenie nim w inny sposób mogoby
spowodowa dla gminy powan strat majtkow. Gminy mog podejmowa gospodarcz
dziaalno zarobkow w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa materialnego w zakresie czynnoci bankowych i ubezpieczeniowych oraz w sytuacji posiadania przez gmin
akcji lub udziaów spóek zajmujcych si dziaalnoci doradcz, promocyjn, edukacyjn
lub wydawnicz na rzecz samorzdu terytorialnego.
Gminy mog te prowadzi dziaalno gospodarcz wykraczajc poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej w sytuacjach "wanych dla rozwoju gminy".
W spókach tworzonych przez samorzd terytorialny musi zosta powoana Rada Nadzorcza
zgodnie z przepisami art. 10a uogk. Do rad nadzorczych w spókach z udziaem jednostek
samorzdu terytorialnego stosuje si przepisy Kodeksu spóek handlowych. Kadencja czonka rady nadzorczej w spókach z wikszociowym udziaem jednostek samorzdu terytorialnego trwa 3 lata. Czonkowie rady nadzorczej, reprezentujcy w spóce jednostk samorzdu
terytorialnego, s powoywani sporód osób, które zoyy egzamin w trybie przewidzianym
w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Czonków zarzdu spóek z udziaem jednostek
samorzdu terytorialnego powouje i odwouje rada nadzorcza.
Kolejne ograniczenie uczestnictwa w spóce z o.o. odnoszce si do osoby prawnej moe
wynika z celu jej istnienia jest szczególnie istotne w przypadku fundacji oraz stowarzyszenia,
gdy przystpienie do sp. z o.o., moe by sprzeczne z celami organizacji. Jednake wydaj
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si i w przypadku przedsibiorstwa spoecznego istotne bd cele spoeczne, które musz
by zgodne z celami organizacji a nie przedmiot dziaalnoci.
Dalsze ograniczenia ksztatujce skad osobowy konkretnej spóki z o.o. mog wynika
z treci umowy spóki. Dopuszczalne jest bowiem zamieszczenie w niej postanowie okrelajcych, jakie podmioty mog by wspólnikami spóki.

4

Powstanie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci .

Spóka z o.o., powstaje z chwil zawarcia umowy spóki; powoania organów, pokrycia udziaów oraz dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego waciwego dla siedziby spóki.

4.1 Umowa spóki.
Umowa spóki stanowi pierwsz czynno normatywn niezbdn do powstania spóki z o.o.
Zgodnie z art. 157 § 2 k.s.h. umowa spóki z o.o. powinna zosta zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to forma zastrzeona pod rygorem niewanoci (art. 73 § 2 k.c.).
Wymaga ono zoenia zgodnych owiadcze woli przez wszystkich wspólników zawierajcych umow.
Umowa spóki ksztatuje tre stosunku prawnego spóki z o.o., okrelajc prawa i obowizki
wspólników, struktur organów, zakres ich kompetencji i sposób dziaania. Po zarejestrowaniu spóki stanowi jej "statut" jako osoby prawnej, o którym mowa w art. 38 k.c. 31
Umowa spóki moe zosta zawarta osobicie przez przyszych wspólników bd przez
dziaajcych w ich imieniu penomocników.

4.2 Tre umowy spóki
Przepisy kodeksu spóek handlowych dotyczce spóki z o.o., umoliwiaj wspólnikom du
swobod w ksztatowaniu tre umowy spóki. Wspólnicy mog uksztatowa spók w umowie w sposób bardzo szczegóowy, albo mog poprzesta na uregulowaniu tylko tych postanowie, których zawarcie w umowie spóki jest obowizkowe, co powoduje, e w pozostaym
zakresie bd miay zastosowanie przepisy kodeksu spóek handlowych.
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pro. A. Kidyba, Kodeks spóek handlowych, t. I, Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Zakamycze 2006 t. I, s. 689
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Wród postanowie umowy naley przede wszystkim wyróni postanowienia obligatoryjne,
a wic takie, które musz zosta zawarte w kadej umowie spóki z o.o. (art. 3 i art. 157 § 1
pkt 1-5 k.s.h.), ewentualnie musz zosta zawarte w umowie, w razie zaistnienia okrelonych
przesanek (art. 157 pkt 6, art. 158 k.s.h.). Drug grup stanowi postanowienia fakultatywne,
czyli takie, których zamieszczenie w umowie jest zalene od woli wspólników. Wród nich
wyróni naley takie, które su modyfikacji rozwiza przyjtych w dyspozytywnych przepisach kodeksu spóek handlowych i w ich braku bd miay zastosowanie przepisy ustawy.
Do postanowie fakultatywnych nale równie takie, które musz w niej zosta zawarte,
aby okrelona instytucja prawna miaa w danej spóce zastosowanie. Oznacza to, e bez
stosownego zastrzeenia w umowie spóki nie bdzie moliwe wykorzystanie przewidzianej
w przepisach kodeksu konstrukcji. Niektóre postanowienia fakultatywne mog zosta przez
wspólników uksztatowane dowolnie, w stosunku do innych przepisy kodeksu spóek handlowych narzucaj tre , jaka powinna zosta w nich zawarta. Natomiast trzeci kategori s
postanowienia fakultatywne, dotyczce zagadnie, których kodeks spóek handlowych nie
reguluje i których zamieszczenia w umowie spóki nie przewiduje. W tym ostatnim przypadku
granice dopuszczalnoci wprowadzenia odpowiednich postanowie do umowy wyznacza
zasada swobody umów, przy uwzgldnieniu waciwoci stosunku spóki z o.o. (art. 353 1 k.c.
w zw. z art. 2 k.s.h.
Umowa spóki z o.o. zgodnie z art. 3 k.s.h. powinna wyraa :
1)

zobowizanie wspólników do denia do osignicia wspólnego celu,

2)

zobowizanie wspólników do wniesienia wkadów.

3)

W przypadku spóki bdcej przedsibiorstwem spoecznym – umowa spóki

winna okrela cele spoeczne oraz zastrzeenie, e wypracowywany zysk jest przeznaczany
na cele spoeczne okrelone w umowie spóki oraz zakaz wypaty zysku wspólnikom.
Natomiast skadniki umowy o charakterze obligatoryjnym wymieniaj przepisy art. 157 § 1
i art. 158 § 1 k.s.h., zgodnie z którymi umowa spóki z o.o. powinna okrela :
1)

firm i siedzib spóki,

2)

przedmiot dziaalnoci spóki,
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Wskazanie w umowie przedmiotu dziaalnoci jest o tyle istotnym jej elementem, e jego brak
powoduje "niewano " spóki (art. 21 § 1 pkt 3 k.s.h.). Przedmiot dziaalnoci spóki oznacza
dziedziny, rodzaje dziaalnoci, jak ma prowadzi zawizana spóka. Przedmiot dziaalnoci
jest zwizany z celem, dla którego spóka zostaa zawizana, jednake nie mona utosamia zakresu dziaalnoci spóki z jej celem. Zaleno midzy celem a przedmiotem dziaalnoci wyraa si w tym, e przedmiot dziaalnoci spóki stanowi niejako konkretyzacj celu
spóki.
3)

wysoko kapitau zakadowego,

4)

czy wspólnik moe mie wicej ni jeden udzia,

5)

liczb i warto nominaln udziaów objtych przez poszczególnych wspólników,

6)

czas trwania spóki, jeeli jest oznaczony,

7)

szczegóowo przedmiot wkadu niepieninego oraz osob wspólnika wnoszce-

go aport, a take liczb i warto nominaln objtych w zamian udziaów, jeeli wkadem do
spóki w celu pokrycia udziau ma by w caoci albo w czci wkad niepieniny (aport).
8)

Unormowania i stosunki wewntrz spóki – sposób powoywania zarzdy

oraz pozostaych organów tj. Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej.
Przykadowa umowa spóki w zaczeniu.

4.3 Ustanowienie organów spóki
Do powstania spóki z o.o. w wietle art. 163 pkt 3 i 4 k.s.h. wymagane jest powoanie zarzdu oraz - jeeli wymaga tego ustawa lub umowa spóki - ustanowienie rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej.

Podstawowym organem spóki jest zgromadzenie wspólników. Ma ono charakter obligatoryjny. Jednake wspólnicy mog podejmowa uchway bez odbycia zgromadzenia wspólników
(art. 227 k.s.h.). Organu ten tworz wszystkie osoby bdce w danym momencie wspólnikami
spóki. W zwizku z tym nie podlega on powoaniu ani wyborowi. Powstaje, czyli moe si
odby , z mocy samego prawa z chwil powstania spóki z o.o.
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Organem obligatoryjnym, który musi zosta powoany w kadej spóce z o.o., jest zarzd. Do
jego kompetencji naley prowadzenie spraw spóki i jej reprezentowanie (art. 201 § 1 k.s.h.).

Z kolei rada nadzorcza i komisja rewizyjna maj charakter fakultatywny. W spóce moe
zosta ustanowiona rada nadzorcza albo komisja rewizyjna, albo oba te organy. Natomiast
obowizek ustanowienia jednego czy obu tych organów w konkretnej spóce z o.o. moe
wynika z ustawy (np. art. 213 § 2 k.s.h.) lub z umowy spóki (art. 213 § 1 k.s.h.). W przedsibiorstwie spoecznym Rada nadzorcza i komisja rewizyjna jest organem obligatoryjnym.
Zgodnie z art. 201 § 4 k.s.h. czonek zarzdu jest powoywany i odwoywany uchwa wspólników, chyba e umowa spóki stanowi inaczej.
Wobec braku wic odmiennych postanowie w umowie spóki, czonków pierwszego zarzdu
powouj wspólnicy - zaoyciele spóki.
Natomiast jeeli umowa spóki zawiera odmienne postanowienia w zakresie sposobu powoania czonków zarzdu - powoanie ich powinno nastpi zgodnie z tymi regulacjami umownymi.

4.4 Pokrycie kapitau zakadowego
Warunkiem powstania spóki jest wniesienie przez wspólników wkadów na pokrycie caego
kapitau zakadowego, a w razie objcia udziau za cen wysz od wartoci nominalnej,
take wniesienie nadwyki (art. 163 pkt 2 k.s.h.). Ze wzgldu na to, e kapita zakadowy
dzieli si na udziay, które s obejmowane przez wspólników, pokrycie caego kapitau zakadowego wymaga wniesienia przez wszystkich wspólników w caoci wszystkich wkadów
zadeklarowanych w umowie spóki, którymi pokrywaj oni objte udziay.

4.5

Zgoszenie spóki do s du rejestrowego

Spóka z o.o. podlega zgoszeniu do sdu rejestrowego w celu wpisania spóki do rejestru
przedsibiorców, prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sdowego. Wniosek powinien zosta zgoszony do sdu rejestrowego (wydziau rejestrowego sdu rejonowego) waciwego ze wzgldu na siedzib spóki (art. 164 § 1 zd. 1 k.s.h.).
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Uprawnionym i zarazem zobowizanym do zgoszenia zawizania spóki z o.o. do sdu rejestrowego jest jedynie zarzd spóki. Przy dokonywaniu tej czynnoci zarzd wystpuje in
corpore, czyli w penym skadzie. Oznacza to, e wniosek o wpis spóki do rejestru podpisuj
wszyscy czonkowie zarzdu, niezalenie od przyjtych w umowie spóki bd wynikajcych
z przepisów kodeksu spóek handlowych zasad reprezentacji spóki (art. 164 § 1 in fine
k.s.h.).
Zgodnie z art. 166 k.s.h. zgoszenie spóki z o.o. do sdu rejestrowego powinno zawiera :
1)

firm, siedzib i adres spóki,

2)

przedmiot dziaalnoci spóki,

3)

wysoko kapitau zakadowego,

4)

okrelenie, czy wspólnik moe mie wicej ni jeden udzia,

5)

nazwiska, imiona i adresy czonków zarzdu oraz sposób reprezentowania spóki,

6)

nazwiska i imiona czonków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeeli ustawa lub

umowa spóki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
7)

jeeli wspólnicy wnosz do spóki wkady niepienine - zaznaczenie tej okoliczno-

ci,
8)

czas trwania spóki, jeeli jest oznaczony,

9)

jeeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogosze spóki - oznaczenie tego

pisma.
Wniosek o wpis spóki z o.o. powinien zosta zgoszony na urzdowym formularzu - KRS-W3
(art. 19 ust. 2 u. KRS). Poza formularzem KRS-W3 obligatoryjny charakter maj nastpujce
formularze uzupeniajce:
1)

KRS-WK - odnosi si do powoanych w spóce organów i jest skadany dla kadego

organu osobno (dla zarzdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej);
2)

KRS-WM - dotyczy on przedmiotu dziaalnoci spóki; w formularzu tym naley

wskaza przedmiot dziaalnoci spóki przyjty w umowie spóki lub akcie zaoycielskim;
przedmiot dziaalnoci moe przy tym zosta okrelony zgodnie z nomenklatur PKD albo
moe zosta przedstawiony w formie opisowej; jednake w kadym przypadku w formularzu
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tym naley przypisa poszczególnym dziedzinom objtym przedmiotem dziaalnoci spóki
odpowiedni kod PKD.
Poza tym - w zalenoci od konkretnego przypadku, mog zosta doczone do wniosku
nastpujce formularze uzupeniajce:
1)

KRS-ZA - zawierajcy informacj o oddziaach spóki,

2)

KRS-WE - zawierajcy informacje o wspólnikach, posiadajcych udziay reprezen-

tujce co najmniej 10% kapitau zakadowego,
3)

KRS-WH - dotyczcy sposobu powstania spóki i majcy zastosowanie w razie

powstania spóki wskutek podziau, poczenia lub przeksztacenia spóki,
4)

KRS-WL - sucy wskazaniu powoanego prokurenta lub prokurentów,

5)

KRS-ZY - zawierajcy informacj o posiadanym przez spók numerze REGON.

Ponadto zgodnie z art. 167 § 1 i 2 k.s.h. do zgoszenia spóki naley doczy :
1)

umow spóki (ewentualnie akt zaoycielski spóki jednoosobowej),

2)

owiadczenie wszystkich czonków zarzdu, e wkady na pokrycie kapitau zaka-

dowego zostay przez wszystkich wspólników w caoci wniesione,
3)

jeeli o powoaniu czonków organów nie stanowi akt notarialny zawierajcy umow

spóki lub akt zaoycielski - dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem skadu osobowego,
4)

podpisan przez wszystkich czonków zarzdu list wspólników z podaniem nazwi-

ska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartoci nominalnej udziaów kadego z nich.
Z kolei na podstawie art. 19a u.KRS wymagane jest doczenie zaczników, obejmujcych:
1)

zoone wobec sdu (przed sdzi lub upowanionym pracownikiem sdu (art. 19a

ust. 1 u.KRS) albo powiadczone notarialnie wzory podpisów czonków zarzdu,
2)

jeeli udzielono prokury - dowód jej udzielenia oraz wzór podpisu prokurenta zoo-

ny wobec sdu albo powiadczony notarialnie (art. 1098 § 1 k.c. i art. 19a ust. 1 u.KRS).
Zarzd zobowizany jest zgosi zawizanie spóki do sdu rejestrowego w terminie szeciu
miesicy od dnia zawarcia umowy spóki
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Wybrane zganienia praktyczne tworzenia przedsibiorstwa spoecznego w formie
spóki z ograniczon odpowiedzialnoci

8.

Etapy tworzenia przedsibiorstwa spoecznego w formie spóki z ograniczon

odpowiedzialnoci .
8.1.

Podstawowym elementem w tworzeniu przedsibiorstwa spoecznego jest okre-

lenie celów spoecznych oraz zdefiniowanie potrzeb. Jest to element nie sformalizowany
i kadorazowo ustalany indywidualnie.
8.2.

Kolejny etapem jest sporzdzenie umowy spóki w formie aktu notarialnego.

8.3.

Powoanie organów spóki:

- zarzd;
- Rad nadzorcz;
- Komisj Rewizyjn.
8.4.

Zgoszenie spóki do Krajowego Rejestru Sdowego;

8.5.

Zgoszenie po zarejestrowaniu spóki do GUS. Istnieje moliwo zgoszenia spóki

do GUS przed formalnym zarejestrowaniu w KRS, gdy po sporzdzeniu umowy spóki –
powstaje podmiot spóka w organizacji. Spóka ju na tym etapie ma moliwo uczestniczenia w obrocie gospodarczym.
8.6.

9.

Zgoszenie do Urzdu Skarbowego waciwego ze wzgldu na siedzib spóki.

Przykadowe dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsibiorstwa spoeczne-

go w formie spóki z ograniczon odpowiedzialnoci .

9.1.

Umowa

Umowy spóki z ograniczon odpowiedzialnoci
Przedsibiorstwo Spoeczne …………………..
§ 1.
1.

Stawajcy owiadczaj, i celem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej zawizuj

spók z ograniczon odpowiedzialnoci, zwan dalej Spók.
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2.

Niniejsza spóka tworzona jest na podstawie przepisów Kodeksu Spóek Handlowych

oraz przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
§ 2.
Spóka bdzie dziaa pod firm Przedsibiorstwo Spoeczne ……………… Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
§ 3.
Siedzib spóki jest miasto………….
§ 4.
Przedmiot dziaalnoci Spóki obejmuje:.
1.

Przedmiotem dziaalnoci gospodarczej spóki jest:

………………………………………………………………………………………….
2.
1.1.

Spóka bdzie dziaa równie w zakresie dziaalnoci spoecznej poprzez:
tworzenie programów spoeczno – edukacyjnych sucych reintegracji spoecznej,

kulturze, wspópracy midzynarodowej i ekologii;
1.2.

wspieranie spoecznej aktywnoci obywateli, w szczególnoci: dzieci, modziey,

kobiet, osób niepenosprawnych, uzalenionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;
1.3.

propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziaanie postawom dyskryminacji wobec

innych kultur, religii, narodowoci, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich
i szowinistycznych;
1.4.

dziaanie na rzecz równych szans, pokoju i praw czowieka;

1.5.

dziaanie na rzecz ochrony rodowiska naturalnego, ekologii i rónorodnoci kultu-

rowej, w szczególnoci wspieranie kultur rdzennych;
1.6.

dziaanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj-

cych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy;
1.7.

dziaanie wspomagajce rozwój gospodarczy, w szczególnoci rozwój przedsi-

biorczoci spoecznej;
1.8.

dziaanie na rzecz budowy i umacniania spoeczestwa obywatelskiego; ––
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1.9.

wszechstronny rozwój osób zaangaowanych w proces animowania lokalnych

spoecznoci i grup zmarginalizowanych;
1.10.

tworzenie systemu szkole dla osób i grup podejmujcych i umacniajcych inicja-

tywy spoeczne i kulturalne na rzecz lokalnego rodowiska;
1.11.

dziaania na rzecz swobodnego dostpu do informacji, edukacji, w tym take edu-

kacji europejskiej, doradztwa i pomocy w zatrudnieniu;
1.12.

dziaanie na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mczyzn;

1.13.

propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu

ycia, wolnego od uywek;
1.14.

wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;

§ 5.
1.

............ Kapita zakadowy Spóki wynosi 50.000 z (sownie: pi dziesit tysicy

zotych) i dzieli si na 50 (sownie: 100) udziaów o wartoci nominalnej 500 z (sownie: pi set zotych) kady.
2.
1)

Udziay, o których mowa w ust. 1, zostaj objte i pokryte w nastpujcy sposób:
Gmina …………….. obejmuje ……. (sownie: ……) udziaów o cznej wartoci

nominalnej ………. z (sownie: ……………. zotych) i pokrywa je gotówk w kwocie …….. z
(sownie: ………… zotych) oraz aportem w nastpujcy sposób ………………………
2)

Fundacja …………….. obejmuje ……. (sownie: ……) udziaów o cznej war-

toci nominalnej ………. z (sownie: ……………. zotych) i pokrywa je gotówk w kwocie
…….. z (sownie: ………… zotych)–
3)

Stowarzyszenie …………….. obejmuje ……. (sownie: ……) udziaów o cz-

nej wartoci nominalnej ………. z (sownie: ……………. zotych) i pokrywa je gotówk w
kwocie …….. z (sownie: ………… zotych)
4)

………………………..

§ 6.
Kady ze wspólników moe mie wicej ni jeden udzia.
§ 7.
Kapita zakadowy Spóki w terminie 10 lat od dnia jej zarejestrowania moe zosta podwy-

314

szony bez zmiany niniejszej umowy do kwoty 1.000.000 z (sownie: jednego miliona zotych).
§ 8.
1.

Udziay wspólników mog by umarzane.

2.

W zamian za umarzany udzia wspólnik otrzymuje wypat wartoci bilansowej

udziau, poow w terminie trzech miesicy od dnia podjcia przez wspólników uchway
o umorzeniu, poow w terminie szeciu miesicy od dnia powzicia powyszej uchway.
§ 9.
1.

Zastawienie udziaów moe nastpi za zgod wyraon przez wszystkich pozo-

staych wspólników. Zgoda ta powinna zosta wyraona w cigu 30 dni od dnia zawiadomienia Wspólnika o zamiarze zastawienia udziaów. Niezajcie stanowiska w powyszym terminie poczytuje si za wyraenie zgody.
2.

W razie zbycia udziaów, pozostaym wspólnikom przysuguje prawo pierwsze-

stwa oferowanych udziaów w stosunku do udziaów dotychczas przez nich posiadanych.
3.

Wspólnik, który zamierza zby swoje udziay, powinien o tym zawiadomi pozo-

staych wspólników, okrelajc cen nabycia, która nie moe przekracza 120% wartoci
bilansowej udziaów.
4.

W terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.

3, wspólnicy mog wykona prawo pierwszestwa, skadajc zarazem cen nabycia.
5.

W razie gdy niektórzy ze wspólników nie skorzystaj z prawa pierwszestwa

oferowanych udziaów, pozostae udziay mog naby inni wspólnicy w stosunku do posiadanych udziaów. W tym celu wspólnik zbywajcy udziay powinien wyznaczy im dodatkowy
dwutygodniowy termin na zoenie owiadczenia o nabyciu dodatkowych udziaów oraz uiszczenie ceny nabycia.
6.

W razie nieskorzystania z prawa pierwszestwa w sposób okrelony w ust. 4 i ust.

5, wspólnik, który zgodnie z ust. 3 zawiadomi o zamiarze zbycia udziaów, moe swobodnie
nimi rozporzdza po cenie nie niszej ni okrelona w myl ust. 3.
7.

Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny by

dokonane w formie listów poleconych lub poczt kuriersk.
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§ 10.
1.

Wspólnicy mog zosta zobowizani do wniesienia dopat w granicach do 50 %

nominalnej wartoci posiadanych przez nich udziaów.
2.

Zwrócone dopaty uwzgldnia si przy daniu nowych dopat.

§ 11.
1.

Majtek Spóki nie moe by uyty do:
Udzielania poyczek lub zabezpieczania nim zobowiza w stosunku do udziaowców,

wadz Spóki, pracowników oraz osób pozostajcych w zwizku maeskim, stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo zwizanym z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi
dalej „osobami bliskimi” z w/w.,
Przekazywania go na rzecz udziaowców, czonków wadz lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególnoci jeeli
przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Wykorzystania na rzecz czonków, czonków wadz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie wynika
bezporednio ze statutowego celu Spóki albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.,
Zakupu na poszczególnych w/w okrelonych zasadach towarów lub usug od podmiotów, w których uczestnicz, czonkowie wadz lub pracownicy Spóki oraz ich osoby bliskie.

§ 12.
Organami Spóki s:
1.

Zgromadzenie Wspólników,

2.

Zarzd,

3.

Rada Nadzorcza.

4.

Komisja Rewizyjna.
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§ 13.
1.

Prawo zwoania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysuguje kademu

ze wspólników, w przypadku gdy Zarzd nie zwoa go w ustawowym terminie.
2.

Prawo do zwoania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysuguje ka-

demu ze wspólników, jeeli Zarzd nie zwoa zgromadzenia w cigu dwóch tygodni od zgoszenia odpowiedniego dania zoonego zarzdowi na pimie.
§ 14.
Uchway wspólników wymaga:
1)

przyjcie lub zmiana rocznych oraz wieloletnich planów dziaalnoci Spóki,

2)

przyjcie lub zmiana regulaminu organizacyjnego przedsibiorstwa Spóki, regu-

laminu Zarzdu i Rady Nadzorczej,
3)

rozporzdzenie prawem lub zacignicie zobowiza o wartoci przekraczajcej

200 000 z,
4)

objcie albo nabycie akcji lub udziaów w innej spóce kapitaowej albo zawizanie

lub przystpienie do spóki osobowej,
5)

zbycie udziaów lub akcji w innych spókach kapitaowych bd wystpienie

ze spóki osobowej,
6)

ustalanie zasad wynagradzania czonków Zarzdu, Rady Nadzorczej oraz pra-

cowników Spóki lub osób wiadczcych prac na rzecz Spóki na podstawie umów cywilnoprawnych.
§ 15.
1.

Zarzd Spóki liczy trzy osób powoywanych na okres wspólnej kadencji wynoszcej

dwa lata.
2.

Zarzd Spóki reprezentuje Spók na zewntrz. Do skadania owiadcze woli w przy-

padku zarzdu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarzdu z jednym z czonków zarzdu lub z prokurentem bd czonek zarzdu z prokurentem.
§ 16.
1.

Do kompetencji Zarzdu nale wszystkie sprawy Spóki nie zastrzeone ustaw

lub niniejsz umow dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
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2.

Na Zarzdzie spoczywa obowizek sporzdzania projektów:

1)

rocznych oraz wieloletnich planów dziaalnoci Spóki,

2)

regulaminu organizacyjnego przedsibiorstwa Spóki, regulaminu Zarzdu i

Rady Nadzorczej,
3)

zasad wynagradzania pracowników Spóki lub osób wiadczcych prac na

rzecz Spóki na podstawie umów cywilnoprawnych.
4)

oraz projektów zmian wymienionych dokumentów.

5)

Zarzd musi uzyska zezwolenie Rady Nadzorczej na rozporzdzenie prawem

lub zacignicie zobowiza o wartoci przekraczajcej 50 000 z,

§ 17.
Pracownicy Spóki podlegaj Prezesowi Zarzdu, który zawiera i rozwizuje z nimi umowy
o prac oraz ustala ich wynagrodzenie w ramach zasad okrelonych uchwa Wspólników.
§ 18.
Czonkowie Rady Nadzorczej powoywani s na okres wspólnej kadencji wynoszcej trzy
lata, z tym e pierwsza Rada zostaje powoana na okres wspólnej kadencji wynoszcej jeden
rok.
§ 19.
Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczcego
i Wiceprzewodniczcego.

§ 20.
1.

Rada nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalnoci spóki we wszystkich

dziedzinach jej dziaalnoci, oraz:
1.1.

powoywanie Prezesa Zarzdu oraz Czonków Zarzdu.

1.2.

udziela i odwouje prokur,

1.3.

opiniuje roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarzdu z dziaalnoci,

§ 21.
Czonek rady nadzorczej moe bra udzia w podejmowaniu uchwa Rady, oddajc swój gos
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na pimie za porednictwem innego czonka Rady.
§ 22.
W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentujcej Spók w umowach i sporach z czonkami
Zarzdu, dziaa Przewodniczcy Rady.
§ 23.
Komisja rewizyjna skada si co najmniej z trzech czonków, powoywanych i odwoywanych
wedug tych samych zasad, co czonkowie rady nadzorczej.

§ 24.
Do obowizków komisji rewizyjnej naley ocena sprawozda zarzdu z dziaalnoci spóki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegy rok obrotowy i wniosków zarzdu dotyczcych
podziau zysku lub pokrycia straty, a take skadanie zgromadzeniu wspólników corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie okrelonym dla wykonywania tych czynnoci przez rad nadzorcz.
§ 25.
1.

Tworzy si nastpujce fundusze:

1)

fundusz zapasowy,

2)

fundusz inwestycyjny.

2.

Sposób prowadzenia poszczególnych funduszy oraz dysponowania zgromadzo-

nymi na nich rodkami okrelaj regulaminy funduszy uchwalane przez Zgromadzenie
Wspólników.
§ 26.
Z zysku osignitego przez Spók dokonuje si nastpujcych odpisów:
1)

na fundusz zapasowy – 10% za kady rok obrotowy, dopóki fundusz ten nie osi-

gnie co najmniej poowy kapitau zakadowego,

§ 25.
Spóka przeznacza pozostay wypracowany zysk na cele okrelone § 4 ust 2 powyej.
§ 26.
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Likwidacj Spóki prowadzi jednoosobowo likwidator powoany uchwa Zgromadzenia
Wspólników

9.2.

Pierwszy protokó z walnego zgromadzenia wspólników

Protokó ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Przedsibiorstwa Spoecznego …………… Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci ,
z siedzib w ………… przy ul. ………………

sporzdzony w dniu 10 kwietnia 2007 roku w siedzibie Spóki.

Stwierdza si, i zwyczajne zgromadzenie wspólników ………………… Spóka z ograniczon
odpowiedzialnoci, z siedzib w Poznaniu zostao zwoane w sposób prawidowy.
Na zgromadzeniu reprezentowany jest cay kapita zakadowy Spóki, w zwizku z czym
zgromadzenie wadne jest powzi wane uchway dotyczce Spóki. Na dowód powyszego
zaczono do protokou list obecnoci z podpisami wspólników.
Na przewodniczcego zgromadzenia wybrano ……………...
Wspólnicy jednomylnie zaakceptowali poniszy porzdek obrad:
1.

Powoanie Zarzdu Spóki;

2.

Powoanie Rady Nadzorczej;

3.

Powoanie Komisji Rewizyjnej;

4.

Wolne gosy i wnioski.

Zgromadzenie Wspólników podjo nastpujce uchway:
1.

Uchwaa Nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ………………….

Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Zarz du Spóki.

Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0% gosach
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wstrzymujcych si.

Tre uchway stanowi zacznik nr 1 do niniejszego protokou.
2.

Uchwaa Nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ………………….

Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Rady Nadzorczej Spóki.
Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0% gosach
wstrzymujcych si.

Tre uchway stanowi zacznik nr 1 do niniejszego protokou.

3.

Uchwaa Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ………………….

Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Spóki.
Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0% gosach
wstrzymujcych si.

Tre uchway stanowi zacznik nr 1 do niniejszego protokou.

Na tym protokó zakoczono, odczytano, przyjto i podpisano.

Uchwaa Nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Orodek …………………. Spóka
z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Zarz du Spóki.
1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników …………………. Spóka z ograniczon

odpowiedzialnoci, z siedzib w Poznaniu postanawia powoa do Zarzdu Spóki nastpujce osoby:
- ……………………… i powierzy funkcj Prezesa Zarzdu Spóki.

321

- ………………….. i powierzy funkcj wic-Prezesa Zarzdu Spóki.
2.

Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0%

gosach wstrzymujcych si.

Uchwaa Nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ……………….. Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Rady Nadzorczej Spóki.
1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ……………………. Spóka z ograniczon

odpowiedzialnoci, z siedzib w Poznaniu postanawia powoa do Rady Nadzorczej Spóki
nastpujce osoby:
- ………………………….
- ………………………….
- ………………………….

2. Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0% gosach
wstrzymujcych si.

Uchwaa Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ……………….. Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci , z siedzib w Poznaniu, w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Spóki.
1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ……………………. Spóka z ograniczon

odpowiedzialnoci, z siedzib w Poznaniu postanawia powoa do Rady Nadzorczej Spóki
nastpujce osoby:
- ………………………….
- ………………………….
- ………………………….
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2. Za uchwa wypowiedziao si 100% gosów przy 0% gosach przeciw oraz 0% gosach
wstrzymujcych si.
10. Dokumenty rejestrowe
1.

Formularz KRS-W3 w tym formularzu podaje si wszelkie dane dotyczce spóki:

2.

Formularz KRS-WK - odnosi si do powoanych w spóce organów i jest skadany

dla kadego organu osobno (dla zarzdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej);
3.

Formularz KRS-WM - dotyczy on przedmiotu dziaalnoci spóki; w formularzu tym

naley wskaza przedmiot dziaalnoci spóki przyjty w umowie spóki lub akcie zaoycielskim; przedmiot dziaalnoci moe przy tym zosta okrelony zgodnie z nomenklatur PKD
albo moe zosta przedstawiony w formie opisowej; jednake w kadym przypadku w formularzu tym naley przypisa poszczególnym dziedzinom objtym przedmiotem dziaalnoci
spóki odpowiedni kod PKD.
Do wniosku rejestracyjnego obligatoryjnie naley doczy :
6.1.

umow spóki,

6.2.

owiadczenie wszystkich czonków zarzdu, e wkady na pokrycie kapitau zakado-

wego zostay przez wszystkich wspólników w caoci wniesione,
6.3.

dokument stanowicy potwierdzenie powoania organów (protokó z pierwszego po-

siedzenia zgromadzenia wspólników wraz z uchwaami o powoaniu organów),
6.4.

podpisan przez wszystkich czonków zarzdu list wspólników z podaniem nazwiska

i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartoci nominalnej udziaów kadego z nich,
6.5.

Owiadczenie czonków zarzdu o wniesieniu kapitau zakadowego,

6.6.

wzory podpisów czonków zarzdu – notarialne potwierdzone bd zoone wobec

sdu (przed sdzi lub upowanionym pracownikiem sdu,
Po zarejestrowaniu naley zoy :
1.

Formularz KRS-ZY - zawierajcy informacj o posiadanym przez spók numerze

REGON oraz NIP.
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9.3.

Inne dokumenty rejestrowe.

Poza rejestracj w KRS spók naley zgosi w GUS oraz w Urzdzie Skarbowy waciwym
miejscowo dla siedziby spóki na odpowiednich drukach, tj. w GUS formularz RG-1; US NIP 2 oraz stosowny formularz dotyczcy zgoszenia dotyczcego podatnika VAT.
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I.

Propozycje zmian ustawowych dotyczcych Przedsibiorstwa
Spoecznego.

1.

Zaoenia do zmian ustawowych.

Definicja.
Podstawowym elementem zmian ustawowych dotyczcych Przedsibiorstwa jest
wprowadzenie ustawowej definicji Przedsibiorstwa Spoecznego.
Wydaje si e najtrafniejszym miejscem do okrelenia definicji przedsibiorstwa
spoecznego bdzie ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci
gospodarczej (Dz.U.07.155.1095) a konkretnie w jej artykule 2 ustawy.
Naleaoby wprowadzi dodatkowy ustp w artykule 2 ustawy o treci:

2.

Przedsibiorstwem spoecznym jest dziaalno gospodarcza w zakresie
i sposobie wykonywania o którym mowa w ust. 1 powyej, o gównie
spoecznych celach, którego zyski s reinwestowane na cele spoeczne
okrelone w statucie bd umowie, z jednoczesnym zakazem wypaty
wypracowanego zysku udziaowcom czy te wacicielom oraz dziaalno
gospodarcza prowadzona przez podmioty spoeczne, o których mowa
w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U.91.46.203 ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U.01.79.855; ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r., oraz dziaalno gospodarcza, której jednym
z celów bdzie ukierunkowanie dziaalnoci na integracj spoeczn w skali
danej spoecznoci lokalnej. W firmie pod któr dziaa podmiot dopisuje si
obligatoryjnie sowa „Przedsibiorstwo Spoeczne”.oraz ust 3

3.

Przedsibiorstwo spoeczne podlega wpisowi do rejestru przedsibiorstw
spoecznych prowadzony przez Krajowy Rejestr Sdowy, na warunkach
okrelonych w z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym
(Dz.U.07.168.1186), status Przedsibiorstwa Spoecznego uzyskuje si po
uzyskaniu wpisu do Rejestru Przedsibiorstw Spoecznych. Podmiot
prowadzcy dziaalno jako Przedsibiorstwo Spoeczne obowizany jest do
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skadania sprawozdania z dziaalnoci oraz sprawozdania finansowego, raz
do roku, które to sprawozdania podlegaj ujawnieniu w rejestrze sdowym
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sdowy oraz sprawozdania, o których
mowa powyej, skadane s równie Marszakowi Województwa waciwego
miejscowo dla prowadzenia dziaalnoci przez podmiot dziaajcy jako
Przedsibiorstwo Spoeczne.

1.2.

Rejestr Przedsibiorstw Spoecznych.

Przedsibiorstwo spoeczne winno by wpisane do odrbnego rejestru Przedsibiorstw
Spoecznych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sdowy – wpis do rejestru jest
konstytutywny, z chwil wpisania do rejestru podmiot prowadzcy dziaalno
w zakresie przedsibiorstwa spoecznego uzyskuje status przedsibiorstwa
spoecznego. Dla przejrzystoci uzyskiwania statusu przedsibiorstwa spoecznego
weryfikacje, czy podmiot spenia przesanki uzyskania statusu przedsibiorstwa
spoecznego winien dokona Sd Rejestrowy (podobnie jak w przypadku organizacji
poytku publicznego).
Nie wydaje si zasadne prowadzenie dodatkowego postpowania uzyskiwania statusu
przedsibiorstwa spoecznego np. w postpowaniu przed Marszakiem Województwa 1 .
Sd Rejestrowy jest wyposaony w instrumenty, które pozwalaj przeprowadzi
kontrol na etapie rejestracji – czy podmiot spenia przesanki; oraz na etapie
dziaalnoci podmiotu jako przedsibiorstwa spoecznego – czy podmiot nadal spenia
przesanki dla statusu przedsibiorstwa spoecznego.

1.3.

Sprawozdanie z dziaalnoci

Wydaje si, e dla przejrzystoci dziaania podmiotu jako przedsibiorstwa
spoecznego – podmiot, który uzyska status przedsibiorstwa spoecznego winien

1

Jak proponuje si w Zaoeniach Projektu Ustawy o Przedsibiorstwie Spoecznym z dnia 16.01.2008
autorstwa Hubert Izdebski, Jerzy Hausner
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skada merytoryczne (oprócz obowizkowego sprawozdania finansowego), które
bdzie podlega ujawnieniu w rejestrze sdowym. Podobne sprawozdanie powinno
by zoone Marszakowi Województwa waciwego miejscowo dla dziaalnoci
prowadzonej przez podmiot bdcy przedsibiorstwem spoecznym.

Sprawozdanie z dziaalnoci w zakresie merytorycznym jest potrzebne dla dokonania
kontroli, czy podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie przedsibiorstwa spoecznego
wypenia przesanki uzyskania statusu przedsibiorstwa spoecznego. Sprawozdanie
finansowe pozwoli dokona kontroli czy zyski wypracowane przez podmiot prowadzcy
dziaalno w zakresie przedsibiorstwa spoecznego jest reinwestowany na cele
spoeczne okrelone w statucie bd umowie.

1.4.

Przywileje przysugujce Przedsibiorstwu Spoecznemu 2 .

Przedsibiorstwu spoecznemu, powinny przysugiwa nastpujce przywileje:
1.

zwolnienie od podatku dochodowego (w przypadku reinwestowania zysku na

cele spoeczne w zasadzie podatek nie powinien wystpi ju na podstawie obecnie
obowizujcych przepisów), zwolnienie w zasadzie bdzie dotyczyo tylko i wycznie
Przedsibiorstwa Spoecznego utworzonego w formie spóki z ograniczon
odpowiedzialnoci;
2.

ulgi bd cakowite zwolnienie w skadkach na ubezpieczenie spoeczne

zatrudnionych pracowników;
3.

prawo uzyskiwania, na zasadach i w trybie okrelonych w art. 27 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.03.96.873), 1% podatku dochodowego;
4.

podmiotowi posiadajcemu status przedsibiorstwa spoecznego mona

udziela zamówie publicznych w zakresie odpowiadajcym jego celowi, na zasadach
i w szczególnym trybie okrelonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (Dz.U.07.223.1655).
2

tame

327

2.

Uwagi kocowe.

Moim zdaniem nie jest konieczne tworzenie odrbnej ustawy dotyczcej tylko
i

wycznie

przedsibiorstwa

spoecznego.

Niewielkie

nowelizacje

w

ju

obowizujcych przepisach doprowadz do ucilenia przesanek dotyczcych
podmiotów prowadzcych dziaalno w formie przedsibiorstwa spoecznego.
Wprowadzajc zmiany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci
gospodarczej (Dz.U.07.155.1095), mona w prosty sposób znowelizowa pozostae
ustawy w zakresie przywilejów dla przedsibiorstwa spoecznego. Odrbna ustawa
dotyczca przedsibiorstwa spoecznego moe w znacznym zakresie utrudni
prowadzenie przez podmioty przedsibiorstwa spoecznego, w proponowanych
zaoeniach do projektu ustawy wybija si na pierwszy plan bardzo rygorystyczne
podejcie do podmiotów prowadzcych przedsibiorstwa spoeczne oraz dua doza
kontroli tyche podmiotów przez Organy Pa stwowe. Uwaam, i regulacje dotyczce
przedsibiorstw

spoecznych

winny

si

cechowa

elastycznym

podejciem

do podmiotów prowadzcych dziaalno w formie przedsibiorstwa spoecznego.
Kontrol naley ograniczy tylko i wycznie do ju istniejcych w tym zakresie
przepisów dotyczcych podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz. Jedynym
nowum w zakresie kontroli powinien by tylko i wycznie obowizek skadania
corocznego sprawozdania merytorycznego (tak jak dla OPP) i sprawozdania
finansowego, sprawozdania te winny podlega ujawnieniu w KRS oraz zosta zoone
Marszakowi Województwa.
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2. Rezultaty Partnerstwa Ekonomia Spoeczna w Praktyce
- podsumowania i rekomendacje

Tomasz Sadowski

1.

Wprowadzenie

Koncepcja projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” realizowanego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej Equal powstaa w wyniku kilkunastoletnich dziaa
prowadzonych przez Fundacj Barka na terytorium kilku gmin w Polsce. Procesy te
dotyczyy tworzenia warunków i infrastruktury prawnej i insytucjonalnej na rzecz
wczenia grup zagroonych bd wykluczonych spoecznie do gównego nurtu
spoeczno-gospodarczego

(patrz:”Barka

1989

–

2008.Ekonomia

Spoeczna

w Praktyce”).
W

latach

2004

–

2005

Fundacja

Barka

przygotowaa

strategi

do projektu „Ekonomia Spoeczna w Praktyce” oraz rozpocza budowanie Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju w ramach IW Equal, do którego , obok gmin, instytucji badawczej
i firm biznesowych, zaproszeni zostali partnerzy, którzy

wczeniej funkcjonowali

w ramach struktur Barki, a nastpnie przygotowani do powoania odrbnych
stowarzysze , wczeni zostali do projektu jako samodzielne podmioty.
Gównym rezultatem opracowanego projektu byo zbudowanie systemu wsparcia dla
rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej, z uwzgldnieniem aktywnego uczestnictwa
osób bezrobotnych i marginalizowanych, wdraanego w szeciu rodowiskach
lokalnych, w tym w gminie wiejskiej, w dwóch gminach miejsko-wiejskich oraz
w miecie wojewódzkim (w trzech dzielnicowych samorzdach pomocniczych).

329

2.

Opis

wypracowanego

w

Partnerstwie

„Ekonomia

Spoeczna

w Praktyce” rezultatu i jego cech modelowych
W latach 1989 – 2004 roku, w ramach dziaa Fundacji Barka, powstay programy
i instytucje, które posuyy do ksztatowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
o spódzielniach socjalnych (naley te uwzgldni wkad w tworzenie ustawy
o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie) oraz ustawy o finansowym
wsparciu budowy mieszka socjalnych i schronie . Zgromadzone dowiadczenia oraz
zbudowana infrastruktura umoliwiy zrealizowanie projektu „Ekonomia Spoeczna
w Praktyce” w latach 2005 – 2008 w skali szerszej ni tylko testowa. Powstao 6
partnerstw lokalnych (gminnych), 18 spódzielni socjalnych, 2 przedsibiorstwa
spoeczne oraz 2 spóki z o.o. non-profit oraz 20 stowarzysze animujcych aktywno
mieszka ców we wspólnotach lokalnych.
Dziaania podjte byy w szeciu rodowiskach: w Poznaniu (w trzech rodowiskach),
w Drezdenku (miasteczko ok. 18 tys. mieszka ców) oraz w wiejskiej gminie Kwilcz (ok.
5 tys. mieszka ców) oraz w gminie Lwówek (7 tys mieszka ców). Program obejmowa
swoimi dziaaniami grup 700 osób (przy zakadanych 500), w tym 600 osób z grup
bezrobotnych (dugotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzalenionych, po odbytych
wyrokach) oraz 100 liderów lokalnych uczestniczcych w programie edukacji
nieformalnej. Partnerstwo wypracowao nie tylko nowatorskie rozwizania w zakresie
budowania partnerstw, ale utworzyo moliwoci zatrudnienia grupy ok. 150 osób
poprzez rozwój rónorodnych form wspópracy ekonomicznej we wspólnocie lokalnej.
Wypracowywany

lokalny

system

wsparcia

realizowany

by

w

oparciu

o idee solidarnoci i pomocy wzajemnej, o uczestnictwo osób i grup wykluczonych
spoecznie jako najistotniejszych przedstawicieli partnerstwa. System ten wprowadzi
nowego ducha wspópracy pomidzy instytucjami i grupami spoecznymi, które
dotychczas byy zamknite w swoich strukturach i sektorach, rozbudzi aktywnoci
spoecznoci lokalnej oraz doprowadzi do rozwoju nowych instytucji (Centrum
Ekonomii Spoecznej) i nowych form przedsibiorczoci spoecznej.
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Na rezultat gówny skada si niniejsza publikacja, która zawiera opis:
1)

Mechanizmu budowania partnerstw lokalnych,

2)

Katalog rónych form prawnych dotyczcych budowania partnerstw
lokalnych oraz rekomendacje zmian prawnych,

3)

Programu ksztacenia liderów ekonomii spoecznej,

4)

Mechanizm tworzenia grup samoksztaceniowych,

5)

Modelu funkcjonowania Centrum Ekonomii Spoecznej,

Mechanizm budowania partnerstwa lokalnego polega na skupieniu wanych na danym
terenie partnerów, wokó nowych sposobów rozwizywania istniejcych problemów
spoecznych. Na mechanizm ten skadaj si procesy prowadzce do powstania we
wspólnocie lokalnej nowych jakociowo sieci kontaktów i wymiany, które umoliwiaj
popraw statusu osób z grup bezrobotnych i marginalizowanych. Rezultat ten ukazuje
rol Partnerstwa Lokalnego jako spoiwa dla funkcjonujcych podmiotów i grup, który
buduje zaufanie i animuje wspóprac w podejmowaniu inicjatyw ekonomicznych,
edukacyjnych i kulturalnych w spoecznoci lokalnej. Trosk Partnerstwa powinno by
wczenie kadorazowo w zainicjowane wydarzenia osób wykluczonych lub
zagroonych wykluczeniem, które s swoistego rodzaju „ewaluatorami” realizowanych
inicjatyw. W publikacji s te zaprezentowane róne rozwizania prawne umoliwiajce
zawizywanie si partnerstwa lokalnego oraz zalety i wady zastosowania
poszczególnych rozwiza . Rozdzia ko czy si rekomendacjami dotyczcymi zmian
legislacyjnych w istniejcym systemie prawnym w zakresie powoywania partnerstw
lokalnych.
Kolejnym elementem systemu jest opis programu oraz metodologii edukacji
nieformalnej dla dorosych prowadzonej w ramach Szkoy Liderów Ekonomii
Spoecznej oraz w ramach grup samoksztaceniowych. Cech tego typu ksztacenia
jest edukacja formacyjna, tzw. „edukacja dla rozwoju”, która kadzie nacisk na
przeamywanie stereotypów, pobudzanie do dyskusji, ksztatowanie wzajemnych relacji
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w grupie, wymian dowiadcze i ksztatowanie postawy zaangaowania, aktywnoci
i samopomocy. Elementem pomocniczym jest opracowany program i materiay
edukacyjne uyte w zajciach.
Ostatnim elementem rezultatu jest model funkcjonowania instytucji budujcej przyjazne
rodowisko dla rozwoju przedsibiorstw spoecznych tj. Centrum Ekonomii Spoecznej
(CES). Elementem uzupeniajcym jest opis funkcjonowania trzech modeli Centrów
dziaajcych w Kwilczu/Lwówku, Drezdenku oraz Poznaniu. Rezultat ten jest istotny w
ukazywaniu roli CES-u jako wyspecjalizowanej instytucji zajmujcej centralne miejsce
w partnerstwie. CES dziaa systemowo na rzecz powoywania i wsparcia inicjatyw
ekonomii spoecznej oraz wypracowania metod finansowania i wspópracy z lokalnymi
partnerami. Opis dziaania Centrów Ekonomii Spoecznej zawiera bdzie „dobre
praktyki” w zakresie usug realizowanych przez spódzielnie socjalne w szeciu
obszarach na rzecz spoecznoci lokalnej. Rezultat ten jest szczególnie istotny
w inspirowaniu rodowisk do ksztatowania nowatorskich form wspópracy
w poszukiwaniu nowych obszarów wiadczenia usug w lokalnym rodowisku. Rozdzia
ten zako czy analiza stanu prawnego dotyczca tworzenia i funkcjonowania CES oraz
rekomendacje zmian legislacyjnych umoliwiajcych rozwój tego typu instytucji
w Polsce.
Autorzy poszczególnych rozdziaów byy osobami realizujcymi opisane w publikacji
zadania. W zwizku z tym przedstawione w publikacji procesy i mechanizmy poparte
s na autentycznym dowiadczeniem zebranym w bezporednim, oddolnym dziaaniu
w rodowiskach lokalnych.
3. Zastosowanie wypracowanego systemu
Wypracowany system wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii spoecznej powinien by
wdraany przez poszczególne samorzdy lokalne, ze szczególnym uwzgldnieniem
samorzdów pomocniczych – rad osiedli, soectw oraz organizacji pozarzdowych,
przedsibiorstw

spoecznych,

w

tym

spódzielni

socjalnych,

spódzielni

mieszkaniowych, spódzielni pracy oraz instytucji edukacyjnych i kocielnych.
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Do wdroenia rezultatu naley zastosowa nastpujce dziaania:

a)

wyonienie organizacji liderskiej,

b)

zmobilizowanie partnerów lokalnych do wspópracy na rzecz rozwoju

inicjatyw ekonomii spoecznej,
c)

przeszkolenie liderów lokalnych (SLES),

d)

przygotowanie programów przeciwdziaania bezrobociu i wykluczeniu

spoecznemu (strategia rozwizywania problemów lokalnych) wraz z wnioskami o ich
dofinansowanie,
e)

baza dla utworzenia klubu integracyjnego i zatrudnienie animatora

prowadzcego grupy samoksztaceniowe,
f)

baza konieczna do utworzenia modelowego centrum ekonomii spoecznej,

zatrudnienie koordynatora oraz 1 - 2 pracowników, przeszkolenie kadry oraz nabór
konsultantów

sporód

liderów

i

przedsibiorców

lokalnych,

powoywanie

przedsibiorstw spoecznych, w tym spódzielni socjalnych,
g)

przystpienie instytucji lokalnych do wspópracy z funkcjonujcymi

spódzielniami socjalnymi, w tym do tworzenia rynku usug socjalnych dla wspólnoty
lokalnej.

4. Przykadowe koszty wdroenia systemu wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii
spoecznej w rodowisku lokalnym
a) Koszty uruchomienia CES obsugujcego grup 400 osób bezrobotnych wraz
z funduszem grantowym na powoywanie spódzielni socjalnych:
- zatrudnienie 2 pracowników przez 12 mies. – 120 000 PLN,
- konsultanci, instruktorzy, (6 osób w skali roku) ok. 50 000 PLN,
- koszty funkcjonowania biura CES - 48 000 rocznie,
- wyposaenie – 30 000 PLN,
- wsparcie 10 spódzielni po 15 tys. = 150 000 PLN,
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- koszty animowania rónorodnych form wspópracy grup inicjatywnych oraz
funkcjonujcych spódzielni socjalnych typu: spotkania, sesje wyjazdowe, warsztaty,
study visit - 40 000 PLN,
Rocznie cznie: 450 000 PLN.
b) Koszty przeszkolenia liderów ekonomii spoecznej w grupach samoksztaceniowych
(2 grupy po 15 osób):
- 200 godz. x 200 z = 40 000,00 z,
- materiay edukacyjne – 4 000,00 z,
- koszty noclegów i wyywienia 10 spotka x 2 dni x 200 z = 40 000,00 z,
Rocznie cznie: 88 000 z.
c) Koszty prowadzenia grup samoksztaceniowych w Klubie Integracyjnym dla 200
osób z grup wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem:
- koszt funkcjonowania klubu integracyjnego (biuro, materiay, telefon) - 48 000 z,
- wyposaenie klubu - 30 000 z,
- zatrudnienie animatora - 60 000 z,
Rocznie cznie: 150 000 z.
d) Koszty budowania partnerstw lokalnych (koszty spotka , materiaów informacyjnych,
sesji wyjazdowych, konferencji itp.: rocznie ok. 50 000 z.
Koszty wdraania systemu wypracowanego w Partnerstwie „Ekonomia Spoeczna
w Praktyce” wynosz ok. 838 000 z rocznie w maksymalnym wymiarze. Mona te
wypracowany system zastosowa w wersji minimalnej biorc pod uwag tylko niektóre
z elementów, a wparcie finansowe dla spódzielni socjalnych oprze o rodki
z Funduszu Pracy. Wówczas koszty wdroenia systemu wynosi bd ok. 250 000 z
rocznie. Wypracowany system ma istotne znaczenie w przeamywaniu pasywnych form
pomocy osobom z grup wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem spoecznym,
w animowaniu szerszych dziaa na rzecz wspólnoty lokalnej oraz odbudowywaniu
kapitau spoecznego. Zainteresowanie systemem wykazao kilkanacie gmin w Polsce
m.in. gmina Pniewy, Zamo, Oawa, Komnice, Rdzyny, Augustów, Strzelce
Opolskie, Czstochowa, Lublin itp. W latach 2007 – 2013 tego typu projekty mog
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uzyska powane wsparcie z Europejskiego Funduszu Spoecznego, co moe
przyczyni si do odbudowy zaniedbanych rodowisk w Polsce.
Wartoci dodan projektu jest wczenie w powstay system powracajcych do kraju
polskich migrantów zarobkowych, którzy z rónych powodów znaleli si w krytycznych
sytuacjach w Anglii, Irlandii, Danii czy Niemczech. Wypracowane moduy reintegracji
i wczenia spoeczno-zawodowego wzbudziy zainteresowanie wadz lokalnych
w Londynie, Dublinie i Kopenhadze.
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