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1. Cele statutowe:  

 

W szczególności wsparcie to udzielane jest w zakresie:  

1. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój 

przedsiębiorczości, w tym: propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, 

również spółdzielczości socjalnej poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie 

już istniejących spółdzielni socjalnych; 

2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
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 3. działalności edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do społeczności 

lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.: 

przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, budowania partnerstw lokalnych, 

rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej.(tu data wpisu do 

organizacji szkoleniowych).  

 4. wspierania bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym członków 

spółdzielni socjalnych w rozwiązywaniu problemów, 

 5. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

 6. rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej,  

 7. promocji i ochrony zdrowia, 

 8. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, 

narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie, 

 9. promowania zrównoważonego rozwoju. 

 

3. Misja Stowarzyszenia  

 

 

 



Co to oznacza?  

1. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, 

zorganizowanie ich od strony formalno-prawnej oraz tworzenie warunków do 

prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. 

2. Stowarzyszenie zapewnia wspieranym przez siebie spółdzielniom socjalnym, 

indywidualnym członkom oraz ich rodzinom pomoc doradczo-informacyjną. 

3. Stowarzyszenie tworzyć będzie warunki służące wymianie doświadczeń pomiędzy 

przedsiębiorstwami społecznymi oraz wymianie informacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami społecznymi a innymi podmiotami gospodarczymi. Prezentować 

będzie doświadczenia istniejących organizacji poprzez konferencje, publikacje, media 

tradycyjne i elektroniczne zarówno osobom i instytucjom zainteresowanym 

powstawaniem przedsiębiorstwami społecznymi, jak też szerokiej opinii publicznej. 

4. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele także poprzez: 

a. udzielanie szerokiego wsparcia w ekonomicznym usamodzielnianiu się  

i animowanych spółdzielni socjalnych; 

b. skreślony 

c. współpracę z placówkami edukacyjnymi;  

d. opracowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie 

przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej, tworzenia podstaw  

i rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, administracyjnym  

i gospodarczym, 

e. organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców, administracji państwowej i samorządowej; 

f. 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; 

g. skreślony; 

h. organizowanie grup wsparcia, klubów i kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych z rodzin ubogich oraz osób niepełnosprawnych; 

i. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

j. działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną; współpracę z mediami w 

zakresie prezentacji przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielni socjalnych 



jako możliwości rozwiązania problemu ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia 

społecznego,  

k. współpracę z administracją państwową i samorządową, związkami zawodowymi, 

pracodawcami, organizacjami pracodawców i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie rozpowszechniania przedsiębiorczości społecznej i społecznej etyki 

biznesu; 

l. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych,  

m. prowadzenie obiektów służących rekreacji i turystyce, 

n. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności; 

o. 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. 

 

Projekty realizowane w 2016 roku  

 

1. 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                                                                                                                          



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:  w ciągu roku realizacji projektu przeprowadzone zostały trzy  nabory 

do części inkubacyjnej i dotacyjnej projektu.  Rekomendowanych do otrzymania dotacji zostało 

36 grup inicjatywnych.  Utworzonych zostało 131 miejsc pracy, w tym 105  w nowych 

przedsiębiorstwach społecznych, a 31 w już istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  

Łącznie wypłacono  1833 421,00 złotych.  Jednocześnie w omawianym okresie zrealizowanych 

zostało 1209,5 godzin doradztwa specjalistycznego, przeprowadzono 230 spotkań 

animacyjnych oraz 13 sesji dialogowych. Przez cały rok mieszkańcy 5 miejscowości w 

subregionie konińskim (m.in. Koło, Turek, Konin, Słupca, Gniezno) mogli skorzystać ze 

nieodpłatnego wsparcia w specjalistów ds. ekonomii społecznej w punktach doradztwa z 

zakresu ekonomii społecznej.  

Przygotowanych zostało 16 strategii marketingowych, a także 18 stron internetowych dla 

podmiotów ekonomii społecznych (działo wsparcie marketingowe, a także animacja  

i doradztwo). W ramach projektu i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej realizowana była akcja „WOES zaprasza do kina”.  Wydany został również kolejny 

(czwarty) nr magazynu SOC! W październiku 2016 roku zorganizowane zostało Wielkopolskie 

Forum Ekonomii Społecznej.  

 

2. 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 

Kwota dofinansowania: 2 820 033,80 zł 

Zrealizowane działania: w omawianym okresie przygotowane została dokumentacja 

projektowa, identyfikacja projektu, jak również materiały informacyjne i strategia działania. 

Zorganizowane zostało otwarte seminarium: „Ekosystem innowacji społecznych – źródła  

i składniki sukcesu”. Przeprowadzona została również pierwsza tura naboru, w tym: aktywność 

promocyjna Inkubatora (udział w wydarzeniach, kontakt z potencjalnymi innowatorami, 

spotkania indywidualne, informacje w mediach, Internecie), organizacja otwartych warsztatów 

Design Thinking (Poznań, Warszawa, Wrocław, każdorazowo dla ok. 20 osób),  przyjęcie  

i ocena 60 zgłoszeń, wybór 15 innowatorów, których objęto inkubacją merytoryczną oraz 

organizacja sesji Design Thinking Jam dla wybranych innowatorów. 

 

 

3. 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 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: okresie sprawozdawczym realizowane było zadanie 1, w ramach 

którego SNRSS powołał zespół projektu składający się z przedstawicieli Lidera i partnerów, 

który przygotował merytorycznie, wraz z partnerem ponadnarodowym spotkanie partnerów 

we Francji oraz przygotowała założenia co do adaptacji francuskich rozwiązań na grunt polski 

(przygotowanie założeń do Analizy). 



Spotkanie partnerów we Francji odbyło się w dniach 18-22 września 2016 roku w Lille i Paryżu, 

wzięło  nich udział 6 osób – przedstawicieli Lidera, partnerów polskich praz eksperci partnera 

francuskiego (RTES). Podczas warsztatów partner francuski przedstawił szczegółowo system 

zlecania usług publicznych podmiotom ekonomii społecznej  oraz system wielosektorowej 

współpracy pomiędzy sektorem publicznym a społecznym, zorganizowano spotkania  

z przedstawicielami francuskich samorządów, spółdzielni socjalnych i organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

4. 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 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 „Społecznie 

odpowiedzialny Wrocław” 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: w 2016 roku utworzona została Miejska Grupa Ekspercka (MGE), eksperci 

zostali podzieleni na poszczególne grupy robocze (4 grupy robocze: ds. strategicznych, prawnych, 

finansów i profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych). Każdy z ekspertów przepracował na rzecz 

projektu po 60h. W okresie objętym wnioskiem odbyły się również warsztaty współpracy 

ponadnarodowej. SNRSS powołał 2 ekspertów miejskiej grupy eksperckiej – członków grup roboczych 

ds. wsparcia PES (Przemysław Piechocki) i grupy prawnej (Cezary Miżejewski). Dodatkowo 

zatrudniono specjalistę ds. adaptacji, który przygotował merytorycznie, wraz z partnerem 

ponadnarodowym warsztaty współpracy ponadnarodowej oraz opracowywał adaptację włoskich 

rozwiązań na grunt polski. Warsztaty współpracy ponadnarodowej odbyły się w Reggio Emillia we 

Włoszech w dniach 24-28.10.2016r., wzięło nich udział 20 osób – przedstawicieli Lidera, partnerów 

praz eksperci MGE. Podczas warsztatów partner włoski przedstawił szczegółowo system zlecania 

usług publicznych podmiotom ekonomii społecznej oraz system wielosektorowej współpracy 

pomiędzy sektorem publicznym a społecznym, zorganizowano spotkania z przedstawicielami 

włoskich samorządów, spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

gospodarczą. Trwały prace nad przygotowaniem raportu z badania obszarów użyteczności publicznej 

– przeprowadzono pilotaż narzędzi niezbędnych do wykonania badania, przygotowano i 

przeprowadzono ankiety oraz rozpoczęto prace nad scalaniem całości wniosków z badania. Wywiady 

pogłębione i zakończenie prac nad badaniem będą kontynuowane w 2017 roku. 

 

 

 



Projekty realizowane w ramach programu Erasmus + 

 

1. Trio 2 Success 

 

Projekt „Trio2success”  dedykowany jest  nauczycielom oraz 

trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami 

zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. 

kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom,  

przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na 

wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede 

wszystkim uczniowie i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa 

ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań. Warto 

podkreślić, że jest to cel zbieżny z założeniami Komisji Europejskiej UE, która tak definiuje 

swoje działania w tym zakresie: poprawa jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie 

zawodowe), podnoszenie kwalifikacji i innych pracowników sektora i dostosowanie jakości 

szkoleń do potrzeb rynku pracy. 

Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Partnerzy: Cometa Formazione, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego 

oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania.  

Okres realizacji 1.11. 2015 r. – 1.11. 2017 r.  

Wartość projektu: 267443,00 EURO 

Główny cel: współpraca na rzecz innowacji w zakresie kształcenia zawodowego uczniów i 

nauczycieli. Głównym celem projektu Trio to success jest wzmocnienie jakości kształcenia w 

szkołach zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: doradztwa zawodowego dla 

absolwentów szkół zawodowych, opracowania metod szkolenia i nauczania, wzmocnienia 

edukacji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej i umiejętności z tym związanych.  

Zrealizowane zadania: w roku 2016 zgodnie z harmonogramem odbyły się trzy wizyty studyjne 

połączone z edukacją i kształceniem się (Litwa, Włochy, Polska). Zakończone zostały również 

prace nad dwoma z pięciu produktów – scenariusze dla nauczycieli i osób pracujących  

z młodzieżą oraz podręcznik dobrych praktyk.  W 2016 roku rozpoczęły się również prace nad 



trzecim produktem – podręcznikiem kształcenia z zakresu przedsiębiorczości  

i przedsiębiorczości społecznej. 

 

2. ToTCOOP+i 

 

Nazwa projektu: Strategic Partnership for 

Innovating the Training of Trainers of the European 

Agrifood Cooperatives (Partnerstwo Strategiczne 

na Rzecz Innowacyjnych Szkoleń dla Szkoleniowców Europejskich Rolno-Spożywczych).                                                                                                                                                      

Okres realizacji: 1.09.2015 r. – 1.09.2017 r.                                                                                                   

Lider: Asociacion de Cooperativas Agrarias de Galicia (AGACA)                                                 

Partnerzy: Aris Formazione e Ricera, (Changemaker AB, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych, Latvian Rural Advisory and Training Centre, Irish Cooperative Organisation Society 

(ICOS)                                                                                                                                                                                          

Kwota dofinansowania: 2295,19 EURO 

Główny cel projektu: projekt ma na celu podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów 

zatrudnionych w organizacjach partnerskich oraz dostosowanie treści i formy tych szkoleń do 

potrzeb kadry zarządzającej spółdzielni, ze szczególnym naciskiem na spółdzielnie rolno-

spożywcze. Innym celem stawianym w projekcie jest znalezienie metod promocji czy 

organizacji pracy w spółdzielniach w ogóle, które pozwoliłyby przyciągnąć do nich ludzi 

młodych oraz kobiety (w kontekście spółdzielni rolno-spożywczych). Partnerzy z Włoch oraz 

Szwecji będą służyli swoją wiedzą w dziedzinie prowadzenia szkoleń oraz użycia 

elektronicznych pomocy szkoleniowych. Organizacje z Hiszpanii,  Irlandii oraz Łotwy dzielić się 

będą swoją wiedzą na temat prowadzenia spółdzielni rolno-spożywczych, ich potrzeb oraz 

charakteryzujących ten sektor wyzwań. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

wniesie zaś wiedzę na temat samej specyfiki spółdzielczości oraz bogate doświadczenie w 

dziedzinie szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli tego sektora. 

Zrealizowane zadania:  w 2016 roku odbyły się dwa spotkania partnerów (Łotwa, Polska), przy 

czym Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych było gospodarzem drugiego ze spotkań. 

Wraz z końcem 2015 roku zakończone zostały prace nad scenariuszami szkoleń dla 

administracji spółdzielczych, w których przygotowanie zaangażowali byli również członkowie 



Stowarzyszenia (szkolenie z zakresu marketingu oraz szkolenie z zakresu sposobów 

finansowania działalności spółdzielczej).  

 

Projekty zrealizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  
 

1. Spółdzielcy na Forum, Fora dla spółdzielców – promocja tradycji 

spółdzielczych oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej  

 

Nazwa projektu: Spółdzielcy na Forum, Fora dla spółdzielców – promocja tradycji 

spółdzielczych oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej  

Okres realizacji: 2016-08-01 – 2016-11-30 

Kwota dofinansowania:  49 980 zł 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej  

Główny cel: przeprowadzenie I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych,  

Zrealizowane zadania: w dn. 12-13 października w Gnieźnie zostało zorganizowane 

Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. Wzięło w nim udział 150 osób (w tym 

przedstawiciele 55 spółdzielni socjalnych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

przedstawiciele administracji publicznej, w tym samorządowej). Podczas forum odbyło się 5 

warsztatów branżowych nastawionych na praktyczną i bezpośrednią wymianę doświadczeń 

pomiędzy spółdzielcami oraz wymianę dobrych praktyk.  






































