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Kluczowe sfery rozwojowe przedsiębiorstw społecznych – KPRES 2019 - 2023 

Ważnym elementem proponowanych kierunków rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej jest 

włączenie się w działania związane z programami o charakterze rozwojowym, wpisujące się  

w modernizację służb społecznych i zatrudnienia, politykę zrównoważonego rozwoju oraz 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 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.  

1) Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. przez:  

▪ rozwój podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej promujących system edukacji 

ekologicznej obywateli, w tym prawo do informacji o stanie środowiska i zagrożeniach, 

jak również system edukacji związanej z działaniami kryzysowymi;  

▪ rozwój przedsiębiorczości społecznej w obszarze selektywnego zbierania odpadów, 

recyklingu oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku  

w gminach, a także w zakresie melioracji wodnych, usług leśnych oraz odnawialnych 

źródeł energii;  

▪ poszukiwanie możliwości wspierania projektów w zakresie rolnictwa społecznego 

(rolnictwa zaangażowanego społecznie)), będącego innowacyjnym podejściem 

łączącym dwie koncepcje: rolnictwa wielofunkcyjnego i usług społecznych lub opieki 

zdrowotnej na poziomie lokalnym, w ramach którego proces produkcji rolnej 

przyczynia się do reintegracji społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

o szczególnych potrzebach. Działania te poprawiają stan zdrowia i włączenie społeczne 

tych osób, a także ułatwiają uczenie się, podnoszą samoocenę i tym samym sprzyjają 

uczestnictwu w życiu społecznym1)  

2) Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji 

kulturowej, m.in. przez:  

▪ kreowanie rozwiązań prawnych oraz finansowanie projektów rozwijających tworzenie 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w obszarze turystyki społecznej;  

▪ tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w obszarze budownictwa 

społecznego;  

▪ finansowanie realizacji działań w obszarze lokalnych projektów kulturalnych, łączących 

tworzenie trwałych miejsc pracy z animacją społeczną wykorzystującą lokalny 

potencjał kulturowy.  

 

                                                           
1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rolnictwo społeczne: zielone usługi 
terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna” (opinia z inicjatywy własnej) z dnia 19 stycznia 
2012 r. 
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3) Wspieranie działań na rzecz solidarności pokoleń, m.in. przez:  

▪ wspieranie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych przez pracowników 

w wieku przedemerytalnym jako narzędzie przedłużania aktywności zawodowej  

oraz wspieranie zatrudnienia pracowników 50+ w przedsiębiorstwach społecznych, 

wykorzystującego ich doświadczenie i kompetencje zawodowe;  

▪ wykorzystanie przedsiębiorczości społecznej w procesach outplacementu i adaptacji 

zawodowej oraz tworzenie przedsiębiorstw społecznych w związku z procesami 

restrukturyzacyjnymi, w szczególności dla pracowników 50+;  

▪ rozwój podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej wspierających politykę rodzinną: 

żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, inne formy wychowania przedszkolnego, 

świetlice i szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opieka nad osobami zależnymi, placówki 

wsparcia dziennego, grupy rówieśnicze – nie tylko jako podmioty o charakterze 

opiekuńczym i edukacyjnym, ale również integrującym społeczność lokalną;  

▪ wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej 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).  

4) Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji, m.in. przez:  

▪ włączenie problematyki ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej  

do minimum programowego systemu kształcenia pracowników instytucji pomocy  

i integracji społecznej, w tym przeprowadzenie próby uzyskiwania specjalizacji 

pracowników socjalnych z zakresu ekonomii społecznej;  

▪ przygotowanie, wdrożenie i wspieranie funkcjonowania systemu zatrudnienia 

monitorowanego (połączonego z programem społecznym) w przedsiębiorstwach 

społecznych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym jako 

elementu ścieżki integracji i reintegracji społecznej;  

▪ wdrożenie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw 

społecznych jako formy zatrudnienia dla osób wychodzących z zakładów aktywności 

zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, a także 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucji i form pieczy zastępczej. 


