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Informacje podstawowe 
 

Nazwa i adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań 

Kontakt: tel. 61 887 66 11, e-mail: biuro@spoldzielnie.org , www.spoldzielnie.org  

Strona internetowa: www.spoldzielnie.org  

KRS: 0000167905 

Zarząd: Przemysław Piechocki – Prezes, Wiesław Zwierzchowski – wiceprezes  

 

Cele statutowe 

 

W szczególności wsparcie to udzielane jest w zakresie:  

1. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości,  

w tym: 

a) propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, w tym również spółdzielczości socjalnej, 

poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących podmiotów ekonomii 

społecznej, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych;  

b) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
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c) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2. działalności edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji 

państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.: 

a) przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, 

b) budowania partnerstw lokalnych, 

c) rozwoju ekonomii społecznej, 

d) rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej, 

3. wspierania bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym członków spółdzielni 

socjalnych w rozwiązywaniu ich problemów, 

4. aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

6. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

7. działalności charytatywnej, 

8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

9. rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej (…).  

 

Misja Stowarzyszenia 
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Co to oznacza?  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) prowadzenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

2) działalność animacyjną, inkubacyjną oraz wsparcia biznesowego; 

3) udzielanie szerokiego wsparcia w ekonomicznym usamodzielnianiu się i rozwoju 

animowanych podmiotów gospodarki społecznej; 

4) współpracę z placówkami edukacyjnymi i naukowymi;  

5) opracowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej, spółdzielczości socjalnej, tworzenia podstaw i rozwoju współpracy pomiędzy 

sektorem pozarządowym, administracyjnym i gospodarczym; 

6) organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, 

osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, administracji 

państwowej i samorządowej; 

7) tworzenie odpowiednich warunków do uchwalania przepisów prawnych służących rozwojowi 

przedsiębiorczości społecznej, a tym samym poprawie sytuacji osób poszukujących pracy, 

bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych; 

8) organizowanie grup wsparcia, klubów i kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych z rodzin ubogich oraz osób niepełnosprawnych; 

9) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

10) działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną; 

11) organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw  

i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów; 

12) materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych; 

13) organizacja wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym; 

14) współpracę z mediami w zakresie prezentacji przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielni 

socjalnych, jako możliwości rozwiązania problemu ubóstwa, bezrobocia  

i wykluczenia społecznego; 

15) współpracę z administracją państwową i samorządową, związkami zawodowymi, 

pracodawcami, organizacjami pracodawców i organizacjami pozarządowymi oraz  

z ruchami obywatelskimi w zakresie rozpowszechniania przedsiębiorczości społecznej oraz 

społecznej odpowiedzialności biznesu; 

16) organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sektora edukacji, 

administracji państwowej i samorządowej; 

17) sieciowanie podmiotów;  

18) organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych; 
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19) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 

o tym samym lub podobnym profilu działalności; 

20) tworzenie lub przystępowanie do krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Działalność określona w ust. 4 pkt. 1), 4), 5), 9), 10), 13) i 14) może być prowadzona jako działalność 

odpłatna. 

 

 

 

 

 

 

 

Działania zrealizowane w 2018 roku  

Projekty 

 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej  
 

Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII.   

Włączenie społeczne.                                                    

Nazwa i numer działania: Działanie 7.3 Ekonomia 

społeczna.                                                                            

Nazwa i numer poddziałania: Poddziałanie 7.3.2. 

Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych                                                  

Okres realizacji projektu: 1.10.2015 – 30.09.2018 r.                                                                                     

Wartość projektu: 17 906 331,44                                                                                                                          
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Główny cel projektu: celem projektu  jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

w subregionie konińskim (SK) i zwiększenie dostępu do usług wsparcia oraz poprawa sytuacji na 

rynku 100 PES. Projektem zostanie objętych około 600 kobiet i mężczyzn z subregionu konińskiego 

oraz 100 PES. 

Zrealizowane zadania:   

Miejsca pracy:  

w 2018 roku w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie konińskim powstało łącznie 21 miejsc 

pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warto podkreślić, że na przestrzeni trzech lat 

realizacji projektu łącznie powstało 248 miejsc pracy. Łącznie wsparciem dotacyjnym zostało 

objętych 39 przedsiębiorstw społecznych, w tym 27 nowych i 12 istniejących przedsiębiorstw 

społecznych. Łącznie w latach 2015-2018 w ramach wsparcia dotacyjnego udzielono 195 dotacji na 

utworzenie nowych miejsc pracy. Na dzień 30.09.2018 zrealizowanych zostało 40 szkoleń. Liczba 

wspartych podmiotów ekonomii społecznej sięgnęła 200, a liczba wspartych osób – 900. Zaplanowane 

wskaźniki zostały przekroczone blisko dwukrotnie.  

 

Działania promocyjne i upowszechniające  

W ramach Ośrodka prowadzone były regularne działania upowszechniające, a także wsparcie 

marketingowe dla dopiero powstających i już działających PES/PS. Zrealizowanych zostało 20 

strategii marketingowych, 12 stron internetowych oraz 20 usług z zakresu content marketingu.  

 Regularnie świadczone było wsparcie doradcze: biznesowe, marketingowe, prawne  

i księgowe. W ramach projektu i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

kontynuowana była akcja „WOES zaprasza do kina” – w 2018 roku zorganizowane zostały trzy 

pokazy filmowe. Każdemu filmowi towarzyszyła dyskusja na temat sytuacji osób 

zmarginalizowanych społecznie z różnych powodów.  W 2018 roku został również kolejny (szósty) nr 

magazynu SOC! Przewodnim tematem numeru była „przyjaźń” przedstawiona jako fundament ruchu 

spółdzielczego.  
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1. SOC 2018 

Regularnie rozsyłany był newsletter informujący o działaniach Ośrodka (a także, szerzej, 

Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych), a w mediach lokalnych (Przegląd Koniński, 

LM.fm, Radio Września) i regionalnych (Telewizja WTK) ukazywały się informacje na temat 

Ośrodka. Zostały również wydane dwie publikacje podsumowujące: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii 

Społecznej II oraz WOES: Badania raporty. Regularnie aktualizowana była strona www.woes.pl  

W marcu 2018 roku, w Licheniu Starym zorganizowane zostało spółdzielcze forum: 

Przyszłość ruchu spółdzielczego: szanse i zagrożenia.  

Komponent ponadnarodowy  

Zorganizowane zostały dwa Warsztaty Wymiany Doświadczeń: w Wielkiej Brytanii 

(Manchester) oraz w Paryżu (Francja). Tematem przewodnim były odpowiednio: społecznie 

odpowiedzialne zamówienia publiczne oraz ekonomia obiegu cyrkularnego.  

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele 

przedsiębiorstw społecznych oraz inni interesariusze lokalni. Zebrane doświadczenia przełożyły się na 

szereg przedsięwzięć z zakresu ekonomii cyrkularnej (partnerstwa międzynarodowe Stowarzyszenia w 

ramach programu Erasmus Plus) oraz przynajmniej kilka dobrych praktyk w obszarze społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych między jednostkami samorządu terytorialnego i 

przedsiębiorstwami społecznymi.  

 Więcej na ten temat w części Społecznie przede wszystkim.  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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Rok 2018 był rokiem kończącym trzyletni cykl wsparcia ekonomii społecznej  

w subregionie konińskim. Warto podkreślić, że wszystkie założone początkowo wskaźniki zostały 

zrealizowane, prezentują to poniższe tabele:  

 

2. OWES 2015-2018 rezultaty 

 

3.OWES 2015-2018 rezultaty 
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4. OWES 2015-2018 rezultaty 

 

5. OWES 2015-2018 rezultaty 
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6. OWES 2015 - 2018 rezultaty 

 

7. OWES 2015 - 2018 rezultaty 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 4  
 

Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII.   Włączenie społeczne.                                                    

Nazwa i numer działania: Działanie 7.3 Ekonomia 

społeczna.                                                                            

Nazwa i numer poddziałania: Poddziałanie 7.3.2. 

Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania 

Europejskich Funduszy Społecznych                                                                                            

Okres realizacji: 1.10.2018 - 31.07.2022 r.                                                   

Wartość projektu: 15 506 910,66 zł  
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Główny cel projektu: celem projektu jest wzrost zatrudnienia w PS o 155 miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.07.2022 roku i zwiększenie dostępności do usług 

wsparcia ekonomii społecznej oraz poprawa sytuacji na rynku 150 PES z SK oraz 15 PES spoza SK 

do 31 lipca 2022 roku poprzez usługi inkubacji, animacji, wsparcia doradczego oraz finansowego i 

biznesowego dla nowych i istniejących PES.  

Zrealizowane działania: w ostatnim kwartale 2018 roku podjęte zostały pierwsze działania 

projektowe – trwały prace nad aktualizacją Regulaminu dotacji, opracowana została strategia 

komunikacji nowego projektu, przeprowadzone zostały diagnozy potrzeb gmin i powiatów subregionu 

konińskiego. Opracowana została również dokumentacja wewnętrzna projektu.  

 

Małe Wielkie Zmiany 

 

Nazwa projektu: Małe Wielkie Zmiany 

Nazwa i nr poddziałania:  4.1. Innowacje społeczne 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju) 

Okres trwania projektu: od 2016-08-01 do 2019-07-31 

Główny cel: projekt jest zgodny z celem szczegółowym PO WER „Zwiększenie wykorzystania 

innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w 

obszarze oddziaływania EFS”. Działania projektowe zmierzają do upowszechnienia wiedzy o 

innowacjach społecznych,  stworzenia trwałego i efektywnego ekosystemu dla rozwoju innowacji w 

obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy oraz umożliwienia wdrożenia 3 

wybranych innowacji na szeroką skalę poprzez ich skuteczne upowszechnienie i włączenie ich założeń 

do głównego nurtu polityki. Projekt jest realizowany w temacie Integracja zawodowa osób 

oddalonych od rynku pracy. 

Obszar realizacji: cała Polska 
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Kwota dofinansowania: 2 820 033,80 zł 

Zrealizowane działania:   

W 2018 r. innowatorzy społeczni korzystający ze wsparcia Inkubatora Innowacji Społecznych 

kontynuowali proces opracowywania i testowania innowacji. Do końca listopada 2018 r. podpisane 

zostały wszystkie przewidziane w projekcie umowy o powierzenie grantu, co pozwalało osiągnąć 

wskaźnik 30 podpisanych umów. Wskaźnik udało się zrealizować dzięki organizacji czterech 

przewidzianych w Projekcie naborów zgłoszeń oraz jednego naboru uzupełniającego. Łącznie w 

ramach projektu powstało ponad 80 Projektów Innowacji, tworzonych przez osoby fizyczne, grupy 

nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. 

Odbiorcami ostatecznym rozwijanych w Inkubatorze pomysłów na innowacje byli m.in. byli 

więźniowie, byli więźniowie, wychowankowie pieczy zastępczej,  osoby z niepełnosprawnościami, 

matki wracające do pracy po urodzeniu dziecka, osoby pracujące w szarej strefie, uchodźcy, osoby 

bezdomne, osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z chorobami psychicznymi, 

długotrwale bezrobotne kobiety z terenów wiejskich, kobiety 50+ wykluczone cyfrowo, mniejszość 

romska, dłużnicy, bezrobotni absolwenci, kobiety doświadczające przemocy w rodzinie. W 2018 r. 

Inkubator kontynuował wsparcie innowatorów, obejmujące konsultacje z Mentorami Innowacji, 

doradztwo specjalistyczne oraz wsparcie eksperta ds. inkubacji innowacji społecznych. 

Kontynuowano działania informacyjno-promocyjne oraz animacyjne  

w Projekcie. Budowano ekosystem sprzyjający tworzeniu i rozwijaniu innowacji społecznych w 

obszarze integracji zawodowej poprzez rozwijanie Sieci Innowatorów Społecznych.  

W ramach Sieci organizowano regularne spotkania innowatorów, podczas których zdobywali wiedzę o 

nowych metodach i narzędziach pracy nad rozwojem pomysłów w obszarze integracji zawodowej, o 

sposobach na budowanie sieci interesariuszy służącej skalowaniu rozwijanych rozwiązań oraz 

wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Na bieżąco prowadzono działania 

monitoringowe i działania z obszaru ewaluacji on-going, które służyły gromadzeniu wiedzy na temat 

skuteczności poszczególnych procedur i sposobów inkubacji mikro innowacji. Bieżące wnioski i 

rekomendacje będą brane pod uwagę w ewentualnych przyszłych projektach z obszaru inkubacji 

innowacji społecznych.  

 

Społecznie przede wszystkim  
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Nazwa projektu: Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii 

społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek 

samorządu terytorialnego 

Nazwa i nr poddziałania:  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Nazwa i nr poddziałania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju)  

Okres trwania projektu: od 2016-09-01 do 2019-02-28 

Obszar realizacji: cała Polska 

Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Partnerzy: Reseau des collectivetes Territoriales pour une Economie Solidaire, Peter Wolkowinski, 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej 

Kwota dofinansowania:  1 999 599,60 zł 

Główny cel projektu:  projekt Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów 

ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek 

samorządu terytorialnego jest realizowany w ramach Działania 4.3 PO WER. Celem głównym proj. 

jest zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez Podmioty Ekonomii Społecznej, 

poprzez zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych w krajach UE w tym możliwości 

replikowania tych rozwiązań w całym kraju i włączenia ich do nurtu polityki społecznej. W ramach 

działach projektowych zakłada się wypracowanie  

i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku 

współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług społecznych 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.  

 

Zrealizowane zadania:  

W 2018 roku wypracowane i wdrożone zostało rozwiązanie - mające na celu stworzenie modeli 

współpracy JST z PES w zakresie dostarczania usług publicznych, których świadczenie leży w 

zakresie zadań własnych JST.  

Dzięki współpracy z partnerem zagranicznym aż 10 PES i 12 JST wdrożyło nowe rozwiązania – 

inspirowane rozwiązaniami zagranicznymi w zakresie realizacji społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, w tym m.in. uwzględniania w postępowaniach aspektów społecznych. 
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Wypracowane rozwiązanie zostało przetestowane w grupach docelowych. Odbywało się to poprzez 

bieżące wsparcie organów i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organów 

administracji publicznej w procesie przygotowania i wdrażania procedur pozwalających na 

wykorzystanie klauzul społecznych w przeprowadzanych przez te jednostki zamówieniach 

publicznych; przygotowywanie procedur pozwalających na wykorzystanie klauzul społecznych w 

zamówieniach, a także udział w spotkaniach  

z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie całego kraju dotyczące możliwości organizacji 

zamówienia; współpraca z lokalnymi Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w zakresie 

wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w możliwości wzięcia udziału  

w postępowaniach organizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W 2018 roku została przygotowana publikacja Stosowanie klauzul społecznych oraz 

społecznych kryteriów ocen, która zawiera szczegółowy opis wypracowanego modelu – produktu 

Projektu tj. wdrożenie rozwiązania zagranicznego w zakresie włączania podmiotów ekonomii 

społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych, 

np. poprzez wykorzystywanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, tj. stosowanie 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

 

8. Stosowanie klauzul społecznych - publikacja 

 

Rozwiązania projektowe wdrożyło aż 12 JST. Rozumie się poprzez to zarówno tworzenie 

Regulaminów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. zł, które wskazują na nakaz stosowania 

aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych przez samorządy. To także testowanie, 

wdrożenie rozwiązań z zakresu stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen w 

procedurze zamówień. Umożliwiło to zamawiającym lepsze wykorzystanie zamówień publicznych dla 

wsparcia lokalnych celów społecznych. 
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Podczas realizacji projektu powstało kilkanaście nowych miejsc pracy utworzonych  

w Podmiotach Ekonomii Społecznej (wskutek zlecenia realizacji usług społecznych przez JST dzięki 

rozwiązaniom wypracowanym w ramach współpracy ponadnarodowej). W ramach projektu odbyło się 

również ponad 20 regionalnych działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz wdrożenia Produktu 

(tj. modelu wypracowanego w ramach Projektu) w gminach, powiatach, województwach. 

Zrealizowane zostało ponad 320 godzin szkoleniowych z zakresu wdrażania rozwiązania 

przygotowanego we współpracy ponadnarodowej oraz  120 godzin spotkań konsultacyjnych dla JST. 

 

 

Społecznie odpowiedzialny Wrocław 
 

Nazwa projektu – Społecznie odpowiedzialny  Wrocław  

Nazwa i nr poddziałania – 4.3  Współpraca ponadnarodowa  

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju) 

Okres trwania projektu – 2016-08-01 – 2019-01-31 

Obszar realizacji – cała Polska 

Lider – Towarzystwo im.  Św. Brata Alberta 

Partnerzy – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Consorzio Solidarieta Sociale Oscar 

Romero,  Gmina Wrocław/Centrum Integracji Społecznej  

Kwota dofinansowania:  1 799 097,12 zł 

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych 

świadczonych na rzecz samorządów przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez wypracowanie i 

wdrożenie w okresie 1.VIII.2016 - 31.I.2019 r. modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, 

przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój 

Ekonomii Społecznej dzięki wymianie informacji, wiedzy  

i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social enterprises”. 

Projekt  zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu  

z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, 
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recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej LPRES). 

Rozwiązanie łączy następujące elementy: 

1. współpracę trójsektorową (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw 

społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, 

ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych, 

2. program przygotowujący do podjęcia pracy w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany 

przez pomioty zatrudnienia socjalnego) 

3. rozwój i profesjonalizacja lokalnych spółdzielni socjalnych. 

 

 Zrealizowane zadania:  

W 2018 roku we współpracy z partnerem ponadnarodowym przygotowany został Lokalny Program 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES). W tworzenie opracowania, w tym  

w kreowanie koncepcji opartej na doświadczeniach zagranicznych byli włączeni wszyscy Partnerzy 

Projektu. Gotowy LPRES został opublikowany jako załącznik Zarządzenia nr 10640/18 Prezydenta 

Wrocławia z dnia 8 października 2018 r.  

Dokument jest dostępny również na stronie spoldzielnie.org  

W 2018 roku przeprowadzone zostało również testowanie rozwiązania pod nazwą Lokalny Program 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) Rolą Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych było 

wsparcie działań wiedzą ekspercką w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień oraz rozwoju 

sektora ekonomii społecznej w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie odpowiadało również za 

prawidłową adaptację rozwiązania ponadnarodowego.  

W omawianym okresie w ramach Projektu powstał również Przewodnik po modelu Lokalnego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia. Przewodnik uwzględnia wnioski z 

Raportu analizy wyników testowania i wcześniejsze analizy i badania. 

Najważniejszym rezultatem realizacji Projektu były dwa zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia:  

• Zarządzenie Nr 10639/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie stosowania 

klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

określanej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (wraz z załączonym regulaminem) oraz  

• Zarządzenie Nr 10640/18 Prezydenta Wrocławia dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i 

wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia. 
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Skuteczni w zamówieniach publicznych  
 

Nazwa projektu – Skuteczni w zamówieniach publicznych 

Nazwa i nr poddziałania – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju) 

Okres trwania projektu – 2016-05-01 – 2018-04-30 

Obszar realizacji – województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkpolskie 

Lider – Fundacja Merkury  

Partnerzy – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.   

Kwota dofinansowania:  324 622 tys. zł.  

 

Cele projektu: Celem projektu jest wyposażenie pracowników PES, PS działających na terenie III 

makroregionu (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) w wiedzę  

i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych. 

 

Zrealizowane działania:  

W ramach projektu zostały przeprowadzone pełne cztery cykle projektowe, w których łącznie wzięło 

udział 46 osób. Do projektu przystąpiło 49 przedsiębiorstw społecznych. Podmioty te skorzystały z 

indywidualnego wsparcia doradczego dot. Przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym. 

Jednocześnie z każdego przedsiębiorstwa jedna osoba została objęta wsparciem szkoleniowym w 

zakresie zamówień publicznych, w tym aspektów prawnych ZP.  

34 przedsiębiorstwa społeczne uczestniczące w działaniach projektowych zwiększyły częstotliwość 

udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Po zakończeniu projektu 

zdecydowano dalej kontynuować w/w wsparcie w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.  

 

Podwórko – nasza wspólna przestrzeń 

Nazwa projektu –  Podwórko - nasza wspólna przestrzeń 
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Nazwa i nr poddziałania –  w ramach projektu "Rewitalizacja Konińskiej Starówki - opracowanie 

lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem" 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020, w zakresie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast.   

Instytucja Pośrednicząca – Miast Konin 

Okres trwania projektu –  23.07.2018 - 17.05.2019 

Obszar realizacji –  obręb geodezyjny Starówka, Konin 

Lider – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

 

Cele projektu: Celem projektu było wzmocnienie lokalnych więzi i poczucia przynależności do 

wspólnoty, a także podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni. 

Bezpośrednimi odbiorcami działań byli mieszkańcy 5 zaniedbanych podwórek na terenie Starówki w 

Koninie (łącznie 165 osób).  

Mieszkańcy kamienic, których dotyczył projekt, to w dużej mierze osoby w trudnej sytuacji życiowej, 

które wymagają szczególnego wsparcia. W środowisku tym występuje problem obniżonej aktywności 

zawodowej a zwiększona tendencja uzależnienia od używek. Działaniami zostały objęte podwórka 

przy kamienicach na ulicach: 

 

  Kaliskiej 20 

 Kolskiej 23 i 25 

 Mickiewicza 20 

  Wojska Polskiego 9 

  3 Maja 41 

 Obszarem konsultacji była przestrzeń przy kamienicach na terenie konińskiej starówki objęta 

nadzorem konserwatora zabytków. Podwórka są zaniedbane i w bardzo złym stanie.  Właścicielem 

wszystkich zaangażowanych w projekt podwórek jest Miasto Konina,  

a terenami zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

w Koninie. 
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W Koninie istnieje bardzo duża potrzeba realizacji projektów wpływających na integrację  

i jakość życia mieszkańców. Indywidualne spotkania z mieszkańcami miały miejsce w okresie 

sierpień-wrzesień 2018 r. i były pierwszym i kluczowym elementem późniejszych działań. 

Konsultacje i zaangażowanie mieszkańców jest kluczowe we wprowadzaniu zmian. Aby przekonać 

mieszkańców do wspólnej pracy, zorganizowano spotkania na każdym  

z 5 podwórek, tak by wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat stanu terenu oraz 

własnych marzeń i wizji. W spotkaniach brali udział praktycznie wszyscy mieszkańcy kamienic 

objętych projektem, także dzieci i młodzież.   

Liderzy, którzy zostali wyłonieni spośród mieszkańców kamienic w trakcie warsztatów wykonali 

ogrom pracy. Byli łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędami. Wielokrotnie musieli wykazywać 

się niezwykłą cierpliwością i wytrwałością. To dzięki ich zaangażowaniu podwórka przeszły 

niezwykłe przeobrażenia.  

Podsumowanie całego projektu wraz z rekomendacjami znajduje w Raporcie opublikowanym na 

stronie internetowej: www.spoldzielnie.org   

 

 

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus + 

 

TRAIN-INC: Achieving social inclusion of people with intellectual disability through an 

innovative cooperative learning training approach 
 

Projekt TRAIN-INC to projekt realizowany  

w ramach programu Erasmus +. Jego celem 

jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną poprzez poprawę 

osobistej niezależności tych osób za 

pomocą  włączenia społecznego  

i zatrudnienia. Adresatami projektu są: menadżerowie i trenerzy, doradcy zawodowi, organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, osoby pracujące w 

sektorze ekonomii społecznej oraz podmioty publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym 

działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany jest w partnerstwie 

z organizacjami pozarządowymi z: Hiszpanii, Portugalii, Rumunii oraz Bułgarii.  

Lider: Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e 

Noia (AMICOS) 
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Partnerzy: BAPID: Bulgarian Association for Persons with Intellectual Disabilities  (Bułgaria), 

MedAtlantia (Hiszpania), AVG (Associação Grão Vasco), SCP Rumunia (SC Psihoforworld, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020  

Wartość projektu: 33 849,00 euro  

Strona internetowa: https://train-inc.home.blog/ 

Główny cel:  

1) Udoskonalenie ścieżki szkoleniowej w zakresie włączenia społecznego dla osób  

z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wsparcie procesu szkoleniowego innowacyjnymi 

metodami opartymi o metody wspólnego uczenia się. Wzmocnienie dzięki temu udziału osób z 

niepełnosprawnościami w procesie nauczania i uczenia się. 

2) Wzmacnianie osób odpowiedzialnych za szkolenia dedykowane osobom  

z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wypracowanie metodologii wspólnego uczenia się wraz z 

jej instrumentami i narzędziami. 

Zrealizowane zadania: realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku. W trakcie 

ostatniego kwartału roku 2018 zorganizowane zostało pierwsze spotkanie partnerów (Hiszpania), 

podczas którego omówione zostały najbliższe zadania oraz podzielone obowiązki. Opracowana została 

strategia komunikacyjna, ulotka elektroniczna i pierwszy newsletter, przetłumaczone zostały także 

materiały na stronę internetową.  

 

ToTCOOP+i TECH:  

 

Nazwa projektu: Technology for the Training 

Innovation in the European Agri-food Cooperatives of 

the digital era                                                                                                                            

Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r.                                                                                                   

Lider: Irish Cooperative Organization Society (ICOS)                                           
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Partnerzy: Changemaker AB (Szwecja), Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Latvian 

Rural Advisory and Training Centre, Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias  (AGACA, 

Hiszpania), Grifomultimedia (Włochy) 

Kwota dofinansowania: 31 890,00 euro 

Główny cel projektu:  

1. Przekształcenie obecnej oferty szkoleniowej adresowanej dla europejskiego sektora spółdzielczego 

w szkolenia oparte o wykorzystanie technologii.  

2. Wzmocnienie kadry zarządzającej spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych poprzez ich udział w 

szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

 

Strona projektu: http://totcoopi.eu/ 

Zrealizowane zadania: realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2018 roku. W 2018 roku 

zostało zrealizowane pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów (Dublin, Irlandia), na którym 

przedstawione zostały zadania na następne miesiące. Przygotowana została strategia komunikacji, 

elektroniczna ulotka oraz pierwszy newsletter.  

 

 Inne działania Stowarzyszenia 
 

1. Udział w Open’er Festival: SNRSS prowadziło warsztaty, miało również swoje stoisko w 

strefie NGO podczas jednego z największych festiwali europejskich Open’er Festival w 

Gdyni. Przy stoisku SNRSS zatrzymywały się setki młodych ludzi, żeby porozmawiać o 

przedsiębiorczości społecznej, edukacji i spółdzielczości. Hasłem przewodnim działań SNRSS 

było: Spółdzielczość socjalna: wygryw czy przegryw?  

2. Udział w realizacji projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 

społecznej“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego“. Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zespół 

SNRSS przeoprowadził badanie desk research „Ala zna spółdzielnie? Raport z badania 

dotyczącego edukacji z zakresu ekonomii społecznej w klasach IV-VIII szkół podstawowych. 

Następnie rozpoczął prace nad wstępną koncepcją Programu upowszechniającego zagadnienia 

z zakresu przedsiębiorczości społecznej w klasach IV – VIII szkół podstawowych.  

3. SNRSS otrzymało akredytację AKSES dla Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. 

AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii 
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Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą 

obowiązywały w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Głównym celem  systemu 

akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój sektora ekonomii 

społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, 

świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Organizacja konferencji nt. klauzul zastrzeżonych we współpracy z Urzędem Miasta 

Poznania. W wydarzeniu wzięli udział specjaliści odpowiadających za zamówienia publiczne, 

pracujący w miejskich wydziałach, jednostkach i spółkach,  przedstawiciele firm prywatnych 

startujących w przetargach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem 

konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami.  

5. Realizacja kompleksowej analizy wydatków pod kątem elementów mogących wpłynąć 

pozytywnie na pozostawienie większych środków w gminie przy jednoczesnej realizacji 

celów gospodarczych i społecznych m.in. dla Urzędu Miasta Piły.  

 

 


