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1. Dane organizacji  

 

 

 

 

2. Cele statutowe  
 

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie szerokiego wsparcia osobom indywidualnym  

i spółdzielniom socjalnym, a także wspólna realizacja projektów na rzecz społeczności 

lokalnych 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. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 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).  

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

spółdzielni socjalnych w rozwiązywaniu problemów, 

 4. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

 5. rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej,  

 6. promocji i ochrony zdrowia, 

 7. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, 

narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie, 

 8. promowania zrównoważonego rozwoju. 

 

3. Misja Stowarzyszenia  
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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; 
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k. współpracę z mediami w zakresie prezentacji przedsiębiorczości społecznej, w tym 

spółdzielni socjalnych jako możliwości rozwiązania problemu ubóstwa, bezrobocia i 

wykluczenia społecznego,  

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

pracodawcami, organizacjami pracodawców i organizacjami pozarządowymi  

w zakresie rozpowszechniania przedsiębiorczości społecznej i społecznej etyki 

biznesu; 

m. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych,  

n. prowadzenie obiektów służących rekreacji i turystyce, 

o. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności; 

p. 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. 

 

 

4. Projekty realizowane w 2015 roku  

 

1. Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej  

 

Nazwa i nr priorytetu: VII Promocja integracji społecznej 

Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Nazwa i numer poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii 

społecznej 

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Okres trwania projektu: 31.03.2012 – 30.06.2015 r.  

Główny cel projektu:  Wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie 

konińskim, w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, Mieście Konin kompleksowe 



 

S
tr

o
n

a
5

 

wsparcie merytoryczne i finansowe 50 PES oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich 

rozwojowi.  

Obszar realizacji: subregion koniński  

Kwota dofinansowania: 4 863 020,92 

 

Zrealizowane działania 

 

 

Ze wsparcia dotacyjnego na utworzenie spółdzielni socjalnych skorzystało 10 grup 

inicjatywnych. Założyły one 10 spółdzielni socjalnych, które na dzień 30 czerwca 2015 roku 

zatrudniały łącznie 84 osoby. Łącznie dzięki działaniom projektowym powstało 21 nowych 

podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie uzyskało natomiast 97 PES. W ramach projektu 

zrealizowano łącznie 121 pakietów usług, w tym: 

· 50 pakietów marketingowych podstawowych, 

· 50 pakietów marketingowych rozszerzonych, 

· 19 pakietów księgowych, 

· 2 pakiety usług przygotowania do lustracji. 

 

Ponadto 87 PES skorzystało ze wsparcia doradczego z zakresu prawa, księgowości i finansów, 

marketingu, zarządzania, motywowania, poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, 

przedstawiciele PES i PS skorzystali łącznie z  2 550 godzin doradztwa! Największą popularnością 

cieszyło się doradztwo z zakresu marketingu.  

 



 

S
tr

o
n

a
6

 

 

Badania: ważną częścią projektu były prowadzone 

w różnych dziedzinach badania. Ich 

podsumowaniem, a zarazem podsumowaniem 

projektu stała się publikacja książki: KOWES – 

raporty z badań.  Znalazły się w niej m.in. raporty 

dotyczące Społecznej odpowiedzialności biznesu  

w kontekście raportowania pozafinansowego  

i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi, 

badania skuteczności narzędzi aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego subregionu, a także 

bardzo ważne raport końcowy z badań długookresowych źródeł finansowania OWES.  

W ramach projektu KOWES wydana została również druga edycja Informatora Ekonomii 

Społecznej, a także publikacja:  Prawne aspekty prowadzenia działalności w formie spółdzielni 

socjalnej. W czerwcu 2015 roku ukazał się także trzeci numer magazynu SOC! w całości 

poświęconego subregionowi konińskiemu.  

 

 

2. System wzmacniania potencjału kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz 

stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy  

i integracji społecznej. Społecznej 

 

Nazwa i numer priorytetu: Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna.  

Nazwa i numer działania: 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament 

Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych                                                                                              

Okres realizacji projektu: 31.12.2013 – 30.11.2015 r.                                                                                  

Lider projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich                                                                              

Partnerzy projektu: Uniwersytet Warszawski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Stowarzyszenie Na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych.  
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Wartość projektu: 2242402,58 zł 

Główny cel projektu: wypracowanie na bazie dotychczasowych doświadczeń projektów 

 z Priorytetów I i VII PO KL innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze 

usług użyteczności publicznej jako partnerstwa publiczno-społecznego oraz wypracowanie  

i wdrożenie zasad franczyzy społecznej modeli dotyczących konkretnych rodzajów usług, 

specyficznych odbiorców lub zróżnicowanych obszarów. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych odpowiadało w projekcie za wdrożenie pilotażowe 10 modeli innowacyjnych 

spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej jako partnerstwa 

publiczno – społecznego oraz wdrożenie pilotażowe zasad franczyzy społecznej.  

Obszar realizacji: cała Polska 

Kwota dofinansowania:  

Zrealizowane działania: w ramach projektu Stowarzyszenie stworzyło i przetestowało 

dziesięć innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych. Były to odpowiednio:   

1. Model spółdzielni socjalnych dla osób bezdomnych 

2. Model spółdzielni socjalnej organizującej i obsługującej ruch turystyczny 

3. Model spółdzielni socjalnej prowadzącej żłobek 

4. Model spółdzielni socjalnej dla osób uzależnionych 

5. Model spółdzielni socjalnej prowadzącej przedszkole 

6. Model spółdzielni socjalnej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

7. Model spółdzielni socjalnej rewitalizującej zasoby gminy 

8. Model spółdzielni socjalnej działającej przy Centrum Integracji Społecznej 

9. Model spółdzielni socjalnej dla kobiet, ofiar przemocy domowej 

10. Model spółdzielni socjalnej realizującej usługi medyczne 

 

Podręczniki: każdy z modeli został opisany  

w dedykowanym mu podręczniku. W konsekwencji 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

wydało dziesięciotomową serię „Innowacyjne 

modele spółdzielni socjalnych”.  Stowarzyszenie Na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych było również 

współorganizatorem konferencji podsumowującej 

projekt , która odbyła się 30 listopada 2015 roku w 
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Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na tę okoliczność zostało 

przygotowane specjalne wydanie magazynu SOC! 

 

3. Wielkopolski Ośrodek Wspierania 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 pierwszych trzech miesięcy realizacji projektu przygotowana 

została dokumentacja projektowa związana z naborem uczestników do projektu i działań 

WOES w zakresie wsparcia inkubacyjnego i finansowego na tworzenie miejsc pracy w PS  

i przekształcanych PES.  W dniu 24 listopada 2015r. na stronach internetowych 

Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (www.spoldzielnie.org) i stronie projektu 

(www.woes.pl) ogłoszono pierwszy nabór do części inkubacyjnej i dotacyjnej projektu. 

Informacje te zostały również przekazane  do środowisk lokalnych poprzez dział animacji  

i wsparcia. Pierwszy nabór inicjatyw trwał do 8 grudnia 2015 roku. Przyjęto formularze 

rekrutacyjne od 37 grup inicjatywnych, które zostały ocenione pod kątem formalnym przez 

specjalistkę ds. monitoringu, kontroli i wsparcia PES.   

Do końca 2015 roku odbyło się 150 spotkań animacyjno-informacyjnych z przedstawicielami 

lokalnych środowisk. W zorganizowanym w grudniu 2015 roku Wielkopolskim Forum Ekonomii 

Społecznej wzięło udział ponad 60 osób związanych ze środowiskiem ekonomii społecznej.  



 

S
tr

o
n

a
9

 

Wsparciem w ramach projektu w omawianym okresie objęto 45 osób (w tym 18 K i 27 M), w tym 15 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, dla których została opracowana 

Indywidualna diagnoza potrzeb oraz ścieżka wsparcia.  

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 nauczynia, wzmocnienia 

edukacji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej i umiejętności z tym związanych.  
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Zrealizowane działania: do końca 2015 roku, w Poznaniu zostało zorganizowane pierwsze 

spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego. Podczas spotkania omówiona została 

m.in. dokumentacja projektowa, zasady sprawozdawczości projektowej, plan działań na 

najbliższe miesiące oraz podział zadań. Poczynione zostały przygotowania do pierwszej z 

trzech wizyt studyjnych, które odbędą się w 2016 roku.  

2. ToTOOP+ 

 

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: do końca 2015 roku odbyło się 1 międzynarodowe spotkanie zespołu 

projektowego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie lidera projektu, w Santiago de Compostela 

29 – 30 października 2015 r.  Spotkanie dotyczyło: koordynowania i zarządzania projektem, 
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omówienia sposobów upowszechniania rezultatów. Ważną częścią spotkania były warsztaty 

dobrych praktyk, podczas których uczestnicy wymienili doświadczenia związane z szkoleniem i 

edukacją.  

 

Inne: 

Akredytacja dla Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej 

24 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych otrzymało akredytację AKSES. Oznacza to, że 

prowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodek jest Ośrodkiem 

Wsparcia Wysokiej Jakości.  

„Otrzymaliśmy raport końcowy z audytu akredytacyjnego. 

Mamy się czym pochwalić: spełniliśmy99,4% ze wszystkich kryteriów na 100% 

możliwych.  Jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej, że uzyskaliśmy najwyższy wynik  

w Wielkopolsce”. (Komunikat ze strony www.spoldzielelnie.org).  

AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą 

obowiązywały w OWES. OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce, które 

oferuje wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, fundacji, ZAZ, 

CIS, stowarzyszeń, spółek i spółdzielni pracy). Ośrodki działają na rzecz wzmacniania sektora 

ekonomii społecznej poprzez właśnie pomoc najbliżej, wspomagając PES. 

 

Raport: „Badanie stanu ekonomii społecznej  w województwie wielkopolskim 

realizowane w ramach monitoringu ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim”.   

W lipcu 2015 roku ukazał się raport „Badanie stanu ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim realizowane w ramach monitoringu ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim”. Badanie przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miało 

na celu określenie aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim na podstawie metodologii opracowanej w ramach projektu innowacyjnego 
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testującego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz 

zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. Badanie objęło 

podmioty ekonomii społecznej (PES), jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz badanie 

opinii publicznej. Skonstruowany system monitoringu zakłada, że badania sektora ekonomii 

społecznej realizowane będą cyklicznie. Warto podkreślić, że raport zawiera również ocenę 

działalności wielkopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym Ośrodka 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Ośrodek To właśnie z 

Ośrodkiem prowadzonym przez Stowarzyszenie w omawianym w raporcie 2014 roku 

najczęściej współpracowały podmioty ekonomii społecznej. Pełna treść raportu dostępna jest 

na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

1. Raport przygotowany na zlecenie ROPS Poznań 


































