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Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – Działanie 1.4 
 
 
Działanie I.4. Wspieranie rozwoju działań ekonomii społecznej w kluczowych sferach rozwojowych. 
Ważnym elementem proponowanych kierunków rozwoju ekonomii społecznej jest włączenie się  
w działania związane z programami o charakterze rozwojowym, wpisujące się w modernizację służb 
społecznych, politykę zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. 
 
1. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez: 

a) rozwój podmiotów ekonomii społecznej promujących system edukacji ekologicznej 
obywateli, w tym w odniesieniu do prawa do informacji o stanie środowiska i zagrożeniach, 
jak również edukacji związanej z działaniami kryzysowymi, 

b) rozwój przedsiębiorstw społecznych w zakresie selektywnego zbierania odpadów, recyklingu 
i innych usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w zakresie 
melioracji wodnych oraz usług leśnych, a także działających w obszarze odnawialnych źródeł 
energii, 

c) poszukiwanie możliwości wspierania projektów w zakresie rolnictwa społecznego (rolnictwa 
zaangażowanego społecznie) obejmujących działania w zakresie reintegracji społecznej oraz 
rehabilitacji społecznej i zawodowej i umożliwiających osobom w trudnej sytuacji ponowne 
wejście w kontakt z działalnością produkcyjną i naturą, przyczyniających się do lepszego 
samopoczucia tych osób, poprawy ich stanu zdrowia i włączenia społecznego, 
 

2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej , 
m.in. poprzez: 

a) kreowanie rozwiązań prawnych oraz finansowanie projektów tworzących miejsca pracy  
w podmiotach ekonomii społecznej w obszarze turystyki społecznej, 

b) tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej w obszarze budownictwa 
społecznego, finansowanie działań w obszarze lokalnych projektów kulturalnych, łączących 
tworzenie trwałych miejsc pracy z animacją społeczną wykorzystującą lokalny potencjał 
kulturowy. 

 
3. Wspieranie działań na rzecz solidarności pokoleń, m.in. poprzez: 

a) wspieranie zatrudnienia absolwentów w podmiotach ekonomii społecznej  
i przedsiębiorstwach społecznych, wspieranie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw 
społecznych przez pracowników w wieku przedemerytalnym jako narzędzie przedłużania 
aktywności zawodowej oraz wspieranie zatrudnienia pracowników po 45. roku życia, 
wykorzystującego ich doświadczenie i kompetencje zawodowe, 

b) rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej wspierających politykę 
rodzinną (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, punkty przedszkolne, świetlice  
i szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opieka nad osobami zależnymi, placówki wsparcia 
dziennego) – nie tylko jako podmiotów o charakterze opiekuńczym i edukacyjnym, ale 
również integrujących społeczność lokalną, 

c) wspieranie projektów przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 
adresujących swoje działania gospodarcze do starszych konsumentów, realizujących ich 
oczekiwania i potrzeby w zakresie m.in. usług społecznych, edukacyjnych i organizacji czasu 
wolnego, turystyki młodzieżowej i senioralnej, a także wspierających ich w utrzymaniu 
aktywności społecznej i zawodowej oraz dobrego stanu zdrowia (tworzenie warunków do 
rozwoju tzw. Srebrnej gospodarki). 
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4. Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji, m.in. poprzez: 
a) zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, umożliwiające systemowe 

finansowanie usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz usług wpieranego zatrudnienia 
w Centrach i Klubach Integracji Społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz 
posiadających certyfikat (akredytację) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
na zasadach określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji, 

b) włączenie problematyki ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej do minimum 
programowego systemu kształcenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,  
w tym próba wprowadzenia możliwości uzyskiwania przez pracowników socjalnych 
specjalizacji w zakresie ekonomii społecznej, 

c) przygotowanie, wdrożenie i wspieranie systemu zatrudnienia monitorowanego (połączonego 
z programem społecznym) w przedsiębiorstwach społecznych dla osób wykluczonych bądź 
zagrożonych wykluczeniem społecznym jako elementu ścieżki integracji i reintegracji 
społecznej, 

d) wdrożenie i rozwój systemowych działań przedsiębiorstw społecznych jako formy 
zatrudnienia dla osób wychodzących z Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i ewentualnie innych instytucji lub form pieczy zastępczej. 

 
5. Wspieranie rozwoju i wykorzystania przedsiębiorczości społecznej w procesach wspierających 
zmiany dotychczasowej ścieżki zawodowej pracowników: 

a) wykorzystanie przedsiębiorczości społecznej w procesach outplacementu i adaptacji 
zawodowej, możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych w związku z procesami 
restrukturyzacyjnymi, w szczególności dla pracowników 50+, 

b) poszukiwanie możliwości wspierania rekonwersji osób odchodzących z wojska i innych służb 
mundurowych poprzez stworzenie specjalnej ścieżki w oparciu o instrumenty 
przedsiębiorczości społecznej dla żołnierzy kontraktowych odchodzących z wojska, 

c) poszukiwanie możliwości wspierania rekonwersji osób odchodzących z rolnictwa. 
 
 

Powyższe kierunki rozwoju przedsiębiorstw społecznych wspierane będą za pomocą kryteriów 
dostępu, kryteriów strategicznych i innych preferencji określonych przez właściwe władze 
regionalne i lokalne, zgodnie z potrzebami danego środowiska i dokumentami strategicznymi 
określającymi dziedziny szczególnie istotne dla danej wspólnoty samorządowej. 
 
Ponadto kierunki rozwojowe wspierane będą poprzez projekty innowacyjne umożliwiające 
tworzenie walidowanych wzorów przedsiębiorstw działających regionalnie i lokalnie,  
a w szczególności rozwoju podmiotów ekonomii społecznej działających w kluczowych sferach 
rozwojowych. 


