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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 

mailto:biuro@spoldzielnie.org
http://www.spoldzielnie.org/
http://www.spoldzielnie.org/
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podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych;  

b) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

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; 
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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; 

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. 
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Działania zrealizowane w 2019 roku  

Projekty 

 

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  

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 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania:  

1) Utworzono 59 nowych miejsc pracy w 13 przedsiębiorstwach społecznych (nowych  

i istniejących) w subregionie konińskim 

2) Powstało 10 nowych grup inicjatywnych PES i PS 

3) Do projektu przystąpiły 354 nowe osoby 

4) Wsparto 146 PES/PS z subregionu konińskiego i 17 spoza subregionu konińskiego 

 

W maju 2019 roku zorganizowane zostało Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej – 

wydarzenie integrujące i sieciujące przedsiębiorstwa społeczne z całej Wielkopolski ze 

szczególnym uwzględnieniem subregionu konińskiego. Uczestnicy i uczestniczki forum 
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dyskutowali między innymi o gospodarce obiegu zamkniętego, innowacjach społecznych   

i możliwościach rozwoju usług społecznych. WOES odpowiadał również za organizację 

spotkania Przy kawie o sprawie: porozmawiajmy o biznesie społecznym zrealizowanym  

w ramach Kongresu Kobiet w Koninie.  

Warto również podkreślić, że eksperci WOES aktywnie uczestniczyli w pracach Krajowego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Rezultatem pracy całego środowiska było przyjęcie 

zaktualizowanego Krajowego Programu Ekonomii Społecznej do 2023 roku.   

Zespół WOES był również gościem (oraz współorganizatorem jednego z warsztatów) podczas 

Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, wydarzenia towarzyszącego Forum Ekonomicznego 

w Krynicy.  

 

 

Regularnie świadczone było wsparcie doradcze z zakresu ekonomii społecznej, prawa, 

marketingu czy finansów.  

Strona internetowa: www.woes.pl  

Małe Wielkie Zmiany 
 

Nazwa projektu: Małe Wielkie Zmiany 

Nazwa i nr poddziałania:  4.1. Innowacje 

społeczne 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo 

http://www.woes.pl/
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Inwestycji 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 

Kwota dofinansowania: 2 820 033,80 zł 

Zrealizowane działania:  

Projekt "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" miał na celu wsparcie 

osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą 

ich aktywizacji zawodowej. W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych takie inicjatywy były 

opracowywane, testowane, rozwijane i wspierane finansowo. Wybrane projekty zostały 

przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę. Do udziału w projekcie zaproszono wszelkie 

inicjatywy, które służą osobom oddalonym od rynku pracy, niezależnie od tego, czy ich 

inicjatorami były osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorstwa czy instytucje publiczne. Łącznie inkubowano 80 innowacyjnych pomysłów, 

spośród których 30 dostało grant na przetestowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru 

integracji zawodowej.  

W roku 2019 zakończył się proces testowania ostatnich innowacji społecznych 

finansowanych w ramach IV tury naboru oraz naboru uzupełniającego. Innowatorzy 

przedstawili końcowe produkty procesu testowania. Odbyły się ostatnie spotkania w ramach 

Sieci Innowatorów Społecznych. Przeprowadzono ewaluację zewnętrzną przetestowanych 

rozwiązań, w wyniku której wybrano 3 najlepsze innowacje, które następnie zostały 

upowszechnione w całej Polsce przez Partnera Projektu – PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie 

wypracowane rozwiązania opisane są na stronie spoldzielnie.org/innowacje. 
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Społecznie przede wszystkim  
 

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 Inwestycji 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:  
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W 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Społecznie przede wszystkim”. W trakcie 

trwania projektu zostały zrealizowane następujące zadania: przeprowadzono szkolenia dla 

PES - 10 edycji szkoleń, w których wzięło udział 159 osób z 53 PES, Szkolenia dla JST - 10 

edycji szkoleń, w których wzięło udział 150 osób z 58 JST. Szkolenia trwały 2 x 8 godzin (w 

sumie 320 godzin), zapewniono materiały szkoleniowe, trenera, salę, catering, dojazd  

i zakwaterowanie (w niektórych przypadkach). Przeprowadzono 200 godzin doradztwa dla 

PES oraz 100 godzin doradztwa dla JST. W ramach w/w działań wykorzystano założenia 

metodologiczne opisane w dobrych praktykach Social Enterpreneurship Network. Opłacono 

wynagrodzenia ekspertów merytorycznych, którzy wspierali samorządy w przygotowaniu  

i ostatecznym wdrożeniu zamówień i utrzymaniu systemów postępowań opartych na 

aspektach społecznych jako trwałych struktur w jednostkach. Dla 5 PES uruchomiono pakiety 

doradcze z zakresu możliwości przygotowania podmiotów do jak najefektywniejszego 

przyjęcia zamówienia publicznego. 

MRPiPS przygotowało Rekomendacje dla samorządów do stosowania produktu projektu 

(Stosowanie fakultatywnych klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert 

przez JST - podręcznik). Ostatecznie ukazała się propozycja zmiany ustawy PZP, w 

przygotowanie której byli zaangażowani eksperci projektu (konsultowali m.in. możliwość 

wprowadzenia aspektów społeczny w sposób wypracowany w ramach projektu). Pozostali 

partnerzy także opracowali Rekomendacje dla instytucji użytkowania na podstawie własnych 

doświadczeń z realizacji projektu.  

W dniu 26 lutego br. odbyło się spotkanie partnerów i przedstawicieli grup docelowych, 

podczas którego zaprezentowano wyniki realizacji projektu oraz rekomendacje. Spotkanie 

trwało od 11.00-16.00, wzięło w nim udział 28 osób, zapewniono catering (przerwa kawowa 

+ Lunch), materiały szkoleniowe oraz wystąpienia 2 ekspertów. Utworzono oraz opracowano 

elektronicznie bazę dobrych praktyk usług społecznych wraz z kosztami ich realizacji - baza 

jest dostępna pod adresem www.spoldzielnie.org. Do projektu przyjęto 48 OWES, które były 

zainteresowane wdrożeniem produktu, w sumie wsparciem objęto 80 JST, 60 PES. 

 

 

Społecznie odpowiedzialny Wrocław 
 

Nazwa projektu – Społecznie odpowiedzialny  Wrocław  

http://www.spoldzielnie.org/
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Nazwa i nr poddziałania – 4.3  Współpraca ponadnarodowa  

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Inwestycji 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, 

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:  

Podczas ostatniego miesiąca realizacji projektu eksperci pracowali nad przygotowaniem 

ostatecznej wersji "Instrukcji i rekomendacji". Odbyło się jedno 5 godzinne spotkanie MGE, 

podczas, którego przygotowano ostateczne wersje w/w dokumentów. W styczniu każdy z 
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Ekspertów MGE przepracował dodatkowo po 5 godzin (w sumie na rzecz projektu 

wypracowano 50 godzin) w ramach pracy indywidualnej (praca nad instrukcjami i 

rekomendacjami, zgodnie z podziałem pracy ustalonym na grudniowym MGE). Działania z 

zakresu równości szans i niedyskryminacji: dokumenty zostały przygotowane w sposób nie 

zawierający treści podkreślających stereotypy związane z płcią i niepełnosprawnością np. na 

rynku pracy, a wręcz je obalał np. przez pokazanie przykładów kobiet w niestereotypowych 

rolach zawodowych. Dokument został opublikowany w formie elektronicznej, żeby zapewnić 

każdemu swobodny dostęp. 

Warto podkreślić, że jednym z efektów realizacji projektu były dwa zarządzenia Prezydenta 

Wrocławia: w sprawie stosowania klauzul społecznych oraz w sprawie Lokalnego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (źródło: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ekonomia-

spoleczna-um-wroclaw)  

 

Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności 

 

Nazwa projektu – Inkubator Innowacji 

Społecznych Generator Dostępności  

Nazwa i nr poddziałania – IV Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie: 4.1. Innowacje społeczne  

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  

Okres trwania projektu – 2019-2022 

Obszar realizacji – cała Polska 

Lider – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

Partner – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu   

Kwota dofinansowania:  1 799 097,12 zł 

 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ekonomia-spoleczna-um-wroclaw
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ekonomia-spoleczna-um-wroclaw
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Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. 

mikroinnowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce. Wypracowane rozwiązania mają 

zapewnić zwiększenie dostępu do produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz 

osobom starszym 65+ z ograniczeniami mobilności i/lub percepcji. Kluczowym rezultatem 

projektu jest inkubacja, wypracowanie oraz przetestowanie 40 innowacji społecznych,  

a następnie ewaluacja i wybór 4 najlepszych rozwiązań oraz ich upowszechnienie i włączenie 

w główny nurt polityki w całej Polsce. Każda z powstających innowacji zostanie przygotowana 

do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach. 

W 2019 r. rozpoczęto realizację projektu, stworzono procedury i strategie działań na 

poszczególnych etapach. Rozpoczęto kampanię informacyjno-promocyjną Inkubatora. 

Zainicjowano działania animacyjne mające na celu pracę z poszczególnymi środowiskami nad 

przygotowywaniem innowacji społecznych. Prowadzono pierwsze konsultacje merytoryczne  

z potencjalnymi innowatorami. Projekt będzie kontynuowany 2020 r.  

 

Energia społeczna 
 

Nazwa projektu – Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe 

modele usług w zakresie użyteczności publicznej.  

Nazwa i nr poddziałania – PO WER działanie  2.9. Rozwój Ekonomii Społecznej  

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

Okres trwania projektu – 01.01.2019 – 31.12.2021 r.  

Obszar realizacji – cała Polska 

Lider – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

Partnerzy – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 

Kwota dofinansowania:  6 416 803,80 zł 

 

Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w rozwoju systemu wsparcia 

ekonomii społecznej poprzez zidentyfikowanie, przygotowanie i wdrożenie 5 modeli PS  
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w zakresie świadczenia usług społecznych oraz usług rozwoju lokalnego. Modele powstaną  

i będą wdrażane oraz wykorzystywane przy udziale społeczności lokalnych, JST oraz OWES. 

 

W ramach projektu docelowo powstaną: 

 4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. 

wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, 

osób w wieku 60+ i ich rodzin. 

 1 model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej 

w zakresie rozwoju lokalnego.  

 

Modele zostaną przetestowane przez 25 przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada, że 

modele będą wykorzystywane na szeroką skalę po zakończeniu projektu przez innych 

użytkowników. Przygotowany zostanie nowy standard usługi OWES w obszarze wsparcia 

przedsiębiorstwa społecznego w zakresie modeli (ich upowszechniania i wdrażania). W trakcie 

projektu powstanie 5 podręczników, opisujących szczegółowo założenia i proces wdrożenia 

modeli, które posłużą OWES w całej Polsce jako narzędzia umożliwiające replikowanie 

przygotowanych modeli PS.  

W 2019 r. zrealizowano zadanie 1 przewidziane w Projekcie – przeprowadzono badania i 

konsultacje umożliwiające przygotowanie modeli PS stanowiących odpowiedź na 

zdiagnozowane potrzeby odbiorców, w tym: analizę danych zastanych, studia przypadków, 

kompleksową diagnozę potrzeb, sesje design thinking. Przygotowano 5 gotowych do 

konsultacji w ramach zad. 2 modeli PS: 

  model Rehabilitacja+ 

  model Opieka+ 

  model Opieka wytchnieniowa+ 

  model Przedszkole+ 

 model Rozwój Lokalny +. 

Zadanie realizowane było od stycznia do czerwca 2019 r. W roku 2019  rozpoczęto również 

realizację zadania 2, polegającego na przygotowaniu wybranych społeczności  

i przedsiębiorstw społecznych do pilotażowego wdrożenia modeli. W ramach zadania 

organizowano sesje dialogowe w społecznościach lokalnych, zrealizowano ogólnopolskie 

spotkanie branżowe PS działających w branżach opiekuńczej i rozwoju lokalnego, zatrudniono 

ekspertów terenowych wspierających PS w przygotowaniu się do pilotażowego wdrożenia. 



14 
 

Eksperci terenowi w 2019 r. pracowali z kilkudziesięcioma PS w zakresie lokalnej diagnozy 

potrzeb, budowy partnerstwa z JST w celu efektywnego wdrażania modelu, formułowania 

założeń realizacji modelu przy uwzględnieniu lokalnej specyfiki, potrzeb i problemów. Zadanie 

będzie kontynuowane w 2020 r. 

Strona internetowa: www.innowacje.spoldzielnie.org  

 

 

Podwórko – nasza wspólna przestrzeń 

Nazwa projektu –  Podwórko - nasza wspólna przestrzeń 

Nazwa i nr poddziałania –  zadanie realizowane 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 – Miasto 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 

http://www.innowacje.spoldzielnie.org/
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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 

W ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” wykonano 

następujące działania: 

 opracowanie i wydruk katalogu „Podwórkowe inspiracje”; 

 organizacja i przeprowadzenie otwartego spotkania „Konin od podwórka” w formie 

kawiarni obywatelskiej; 

 wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”; 

 organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami podwórek zlokalizowanych na 

obszarze rewitalizacji „Starówka”; 

 organizacja cyklu spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych 

projektem; 

 przygotowanie wizualizacji 3D dla dwóch wybranych podwórek; 

 wdrażanie wybranych koncepcji zagospodarowania podwórek przy aktywnym 

zaangażowaniu mieszkańców; 

 opracowanie regulaminów/planów/harmonogramów korzystania z 

zagospodarowanych wspólnie przestrzenni dla 2 podwórek; 

 spotkanie podsumowujące realizacje zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna 

przestrzeń”; 

 opracowanie reportażu filmowego z realizacji zadania; 

 opracowanie i publikacja raportu pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” z 

przebiegu realizacji zadania wraz z rekomendacjami dla Miasta Konina i lokalnych 

NGO. 
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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  

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: w 2019 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych było 

gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów oraz warsztatów  

z interesariuszami (czerwiec 2019 r.) podczas którego zaprezentowane i poddane pod 

dyskusję zostały dotychczasowe rezultaty projektu. Do końca roku opracowany zostały 

materiały szkoleń dla trenerów i asystentów wspierających osoby z niepełnosprawnościami  

w wejściu na rynek pracy: Jak zdobyć i utrzymać pracę? oraz Jak samodzielnie stworzyć sobie 

miejsce pracy – samozatrudnienie. W 2019 roku rozpoczęte zostały również prace nad 

edukacyjnym portalem internetowym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

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.                                                                                                   
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Lider: Irish Cooperative Organization Society (ICOS)                                           

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. 

 

Zrealizowane zadania: w roku 2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych było 

gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów, organizowało również 

warsztaty dla interesariuszy. Przedstawiciele SNRSS wzięli również udział w kolejnym 

międzynarodowym spotkaniu, które zostało zorganizowane przez partnerów łotewskich. 

Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia związanym z realizacją ww. projektu było 

opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej proces szkoleniowy dla kadr 

zarządzających spółdzielniami (w tym spółdzielniami socjalnymi). Zadanie zostało 

zrealizowane, a Stowarzyszenie opracowało pierwszą swoją aplikację mobilną. (MyCoop 

można nieodpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i AppStore). Dodatkowo, zespół 

Stowarzyszenia był zaangażowany w  pracę nad innymi produktami, w tym między innymi: 

filmami edukacyjnymi czy grą online.  

Strona internetowa: http://totcoopi.eu/ 

 

SEXINLIFE 
 

Nazwa projektu: Improving the sexual education for people with intellectual disabilities 

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2021 r.  

Lider: Stowarzyszenie San Xerome Emiliani (Hiszpania)  
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Partnerzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na rzecz osób  

z porażeniem mózgowym (Portugalia), IMS Research and Development Centre (Cypr) 

Kwota dofinansowania: 20 879,00 EUR 

Główny cel projektu: Celem Projektu jest wymiana wiedzy i informacji między 

profesjonalistami, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi (OzNI). 

Podniesienie poziomu wiedzy, zasobów i narzędzi edukacji dla OzNI przełoży się 

bezpośrednio na zmianę jakości życia tej grupy i ich rodzin oraz  włączenie społeczne. 

Zrealizowane zadania: w roku 2019 zorganizowane zostało pierwsze spotkanie partnerów  

w Hiszpanii. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze kamienie milowe projektu,  

a poszczególne zadania zostały podzielone pomiędzy partnerów. Jako główne produkty 

projektu wypracowane zostaną: podręcznik z zakresu edukacji seksualnej dla OzNI i ich 

rodzin, filmy opisujące doświadczenia OzNI w zakresie edukacji seksualnej, przeprowadzone 

zostanie szkolenie dla trenerów oraz spotkanie tzw. „blended mobilty” dla OzNI ze wszystkich 

krajów partnerskich służące bezpośredniej wymianie doświadczeń. 

 

Circular Economy as Development Strategy  
 

Nazwa projektu: Circular Economy as Development Strategy  

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2021 r.  

Lider: Comparative Research Network Ev (Niemcy)  

Partnerzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Istituto Regionale Per La 

Formazione E La Ricera (Włochy), Agrupacion de Sociedades Laborales de Madrid (Hiszpania), 

Centre Resources Arobase (Francja), Changemaker AB (Szwecja), Bruxelles Europe Asbl 

(Belgia).  

Kwota dofinansowania: 25.226,00 EUR 

Główny cel projektu: Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznych 

rozwiązań w zakresie ekonomii cyrkularnej, tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular 

economy), w tym:  
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 wzmocnienie wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk w obszarze gospodarki  

o obiegu zamkniętym, 

 zwiększenie wiedzy, umiejętności, zdolności w związku z gospodarką o obiegu 

zamkniętym, 

 zwiększenie poczucia sprawstwa i społecznej przedsiębiorczości, uwzględniającego 

wizję gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 zapewnienie bezpłatnego narzędzia on-line, dostarczającego wytyczne, wsparcie  

i doradztwo na temat edukacji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 wzmocnienie kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych. 

 

Zrealizowane zadania: w październiku 2019 zorganizowane zostało pierwsze spotkanie 

partnerów w Berlinie. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień w zakresie 

zarządzania i organizacji poszczególnych działań projektowych. W ramach przyszłych zadań  

w Projekcie zrealizowane zostaną m.in.  

 cztery szkolenia dla trenerów (LTTA); 

 działania badawczo - analityczne w obszarze ekonomii cyrkularnej; 

 analizę dobrych praktyk w obszarze ekonomii cyrkularnej (europejskie dobre praktyki). 

 

Circular skills 
 

Nazwa projektu: Circular skills 

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2021 r.  

Lider: Changemaker AB (Szwecja)  

Partnerzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Comparative Research Network 

Ev (Niemcy), Istituto Regionale Per La Formazione E La Ricerca (Włochy), Narodna Recyklacna 

Agentura Slovensko (Słowacja), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia).  

Kwota dofinansowania: 31.690,00 EUR 

Główny cel projektu: wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie edukacji  

z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem projektu jest zwiększenie możliwości 
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włączania wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym przez nauczycieli  

i szkoleniowców zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Projekt umożliwi 

identyfikację dobrych praktyk w obszarze edukacji i stosowania koncepcji gospodarki  

o obiegu zamkniętym w działalności MSP, w życiu codziennym, a także w aktywności 

przedsiębiorczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych i zawodowym. Istotnym 

elementem działań w tym względzie będzie przygotowanie we współpracy ponadnarodowej 

raportów metodycznych ze wskazanych obszarów. 

Zrealizowane zadania:  

 w grudniu 2019 zorganizowane zostało pierwsze spotkanie partnerów w Goteborgu. 

Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień w zakresie zarządzania  

i organizacji poszczególnych działań projektowych. W ramach przyszłych zadań  

w Projekcie zrealizowane zostaną m.in. trzy szkolenia dla trenerów (LTTA); 

 działania badawczo - analityczne w obszarze ekonomii cyrkularnej; 

 analizę dobrych praktyk dotyczące edukacji w obszarze ekonomii cyrkularnej (europejskie 

dobre praktyki). 

 

Inne działania Stowarzyszenia 
 

PS: Przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne z przedsiębiorczości 

społecznej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych z Miasta Poznania 

 

Okres realizacji: 1.09.2019 – 14.12.2019 r.  

Lider projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Kwota dofinansowania: 19 000 zł. 

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Miasta Poznania 

Zrealizowane zadania:  

Warsztaty z przedsiębiorczości społecznej były kluczowym zdaniem projektu PS: 

Przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół 

podstawowych realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na 
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zlecenie Urzędu Miasta Poznania w okresie od 01.09.2019 do 14.12.2019 r.. Zgodnie  

z przedstawionym Wnioskiem warsztaty odbyły się w trzech Szkołach Podstawowych  

z Poznania: w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I, w Szkole 

Podstawowej nr  75 im. Powstańców Wielkopolskich oraz Szkole Podstawowej nr 83 im. 

Emilii Waśniowskiej „Łejery”. Warsztaty w każdej ze szkół miały miejsce w listopadzie z uwagi 

na obchodzony wówczas Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W każdej ze szkół 

przeprowadzono 10 godzin zajęć dydaktycznych. Grupę docelową warsztatów stanowili 

uczniowie i uczennice szkół podstawowych, w szczególności klas 6-8. Łącznie w warsztatach 

wzięło udział 147 osób.  Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zajęcia – łącznie 30 

godzin dydaktycznych. 

Strona internetowa: www.przedsiebiorczosc-spoleczna.pl  

 

 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej  

 

Koszt dofinansowania: 34 000 zł 

Okres realizacji: 1.07. 2019 – 31.03.2020 r.  

Instytucja pośrednicząca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

Zrealizowane zadania:  

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zespół SNRSS opracował narzędzia 

służące upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów i uczennic szkół 

podstawowych oraz przeprowadził cztery warsztaty (1 warsztat kreatywny i 3 warsztaty 

badawcze) wśród osób pracujących z młodzieżą (nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy) 

oraz wśród samej młodzieży. Podczas zrealizacji zadania opracowane zostały następujące 

narzędzia:  

 ebook  „Współpraca zamiast rywalizacji”. Program edukacyjny i scenariusze zajęć  

z przedsiębiorczości społecznej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy IV – 

VIII);  

 strona internetowa: www.przedsiebiorczosc-spoleczna.pl  

 gra karciana „Dziwne historie” w wersji elektronicznej;  

 poradnik filmowy dla nauczycieli zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną w 

filmie.  

http://www.przedsiebiorczosc-spoleczna.pl/
http://www.przedsiebiorczosc-spoleczna.pl/
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Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcja 

Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości  

i MŚP (DG GROW) podjęła inicjatywę wzmocnienia wiedzy na temat odpowiedzialnych 

społecznie zamówień publicznych. Realizacja tych działań została powierzona pięciu 

europejskim organizacjom aktywnie działającym na rzecz promocji  rozwoju lokalnego  

i ekonomii społecznej, w tym Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.  

Ich pierwszym etapem była analiza wdrażania dyrektywy do polskiego prawodawstwa  

i przepisów odnoszących sektora ekonomii społecznej. Przedstawiciele BSI przy współpracy  

ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i przy wsparciu Urzędu Zamówień 

Publicznych w ramach seminarium dedykowanego przedstawicielom władz lokalnych  

i regionalnych oraz przedstawicielom sektora ekonomii społecznej, przedstawili rezultaty tych 

działań podczas konferencji Buying for Social Impact w marcu 2019 roku, w Warszawie.  


