Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w 2014 roku

Dane organizacji:
1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
2. Adres: 61-504
504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1
Tel/fax (61) 887 11 66
3. Data wpisu do rejestru KRS: 28.07.2003 r.
4. Nr KRS: 0000167905
5.. Nr wpisu do ewidencji instytucji szkoleniowych - 2.30/00145/2006.
6. Skład Zarządu:
Przemysław Piechocki – Prezes zarządu
Jagoda Paluch – Wiceprezes Zarządu
Wiesław Zwierzchowski – Wiceprezes Zarządu
7. Skład Komisji Rewizyjnej:
Paweł Maserak, Mariola Henkel, Bugumiła Maleta
8. Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie szerokiego wsparcia osobom indywidualnym i
spółdzielniom socjalnym a także wspólna realizacja
realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych w

1. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój
przedsiębiorczości, w tym: propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, również
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zakresie:

spółdzielczości socjalnej poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących
spółdzielni socjalnych;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
2. 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
budowania partnerstw lokalnych,
rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej.
3. wspierania bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym członków
spółdzielni socjalnych w rozwiązywaniu problemów,
4. aktywizacji społecznejj 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,
9. ochrony środowiska,
10. turystyki socjalnej oraz krzewienia i upowszechnianie czynnego wypoczynku.
9. Sposób realizacji celów
1. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych,
socjaln
zorganizowanie ich od strony formalno-prawnej
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.
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
tniejących organizacji poprzez konferencje, publikacje, media tradycyjne i elektroniczne
zarówno osobom i instytucjom zainteresowanym powstawaniem przedsiębiorstwami
społecznymi, jak też szerokiej opinii publicznej.

spółdzielni socjalnych;
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4. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele
c także poprzez:

b. skreślony
c. współpracę z placówkami edukacyjnymi;
d. opracowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości
społecznej,
ołecznej, 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
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,
ezrobotnych, 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,
naukowo

j.

działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną;
informacyjno

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
nie 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.
5. Działalność określona w ust. 4 pkt. 1), 4), 5), 9), 10), 13) i 14) może być prowadzona jako
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odpłatna.
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działalność

I Podsumowanie
odsumowanie głównych obszarów działalności statutowej
Stowarzyszenia
W 2014 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dokonało
analizy działalności statutowej ostatnich dziesięciu lat działalności, która
w liczbach ukazuję się w następujących wynikach:
wy

1. 140 założonych przedsiębiorstw społecznych
2. 274 przedsiębiorstw społecznych, które otrzymało
wsparcie w ramach swojej działalności
3. 3 800 osób które otrzymało wsparcie w ramach
realizowanych projektów
4. 2 270 osób, które otrzymało wsparcie w ramach
realizowanych szkoleń
5. 31 zrealizowanych projektów
6. 14 nawiązanych partnerstw ponadnarodowych
7. 1000 utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych

II Projekty realizowane w 2014 roku

WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
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1. Projekt: PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II

Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Nazwa i numer poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
sp
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Nazwa Projektu: PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II
Okres trwania projektu:31.03.2012
31.03.2012 - 31.12.2014
Obszar realizacji: Wielkopolska
Partnerzy: Krajowe Konsorcjum CGM z siedzibą w Mediolanie
Kwota dofinansowania:4
4 677 289,28
Główny cel projektu:Wzmocnienie
Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce do 12.2014 roku
poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe około 50 PES oraz budowanie
otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.
rozwojo
Zrealizowane zadania w 2014
Projekt „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II„ został ostatecznie zakończony
z dniem 31.12.2014, a wniosek ostateczny złożony do akceptacji. Projekt trwał nieprzerwanie
przez okres 33 miesięcy. W pierwszym roku realizacji projektu został złożony wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy o rozszerzenie o komponent współpracy ponadnarodowej.
Podpisano list intencyjny z największym Krajowym Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych we
Włoszech CGM, który po akceptacji wniosku stał się partnerem projektu. W projekcie
zrealizowano wszystkie zakładane wskażniki m.in. zakładano udział 400 osób uczestników
projektu pracujących lub zainteresowanych pracą w sektorze Ekonomii Społecznej, a ostatecznie
ze wsparcia skorzystało 752 uczestników projektu co daje 188% realizacji w/w wskaźnika.
Zakładano objęcie wsparciem 50 podmiotów ekonomii społecznej, a ostatecznie ze
z wsparcia
skorzystało 105 podmiotów ekonomii społecznej co daje 210% realizacji w/w wskaźnika. Wśród
wspartych podmiotów jest 59 spółdzielni socjalnych, 18 fundacji, 27 stowarzyszeń i 1 Kościelna
osoba prawna. W ramach projektu zarejestrowanych zostało 54 nowych podmiotów ekonomii
społecznej, w tym 37 spółdzielni socjalnych, 8 stowarzyszeń i 9 fundacji. W komponencie
szkoleniowo-doradczym
doradczym dla inicjatyw aplikujących o uzyskanie wsparcia w postaci dotacji
inwestycyjnych i wsparcia pomostowego wzieło udział 72 przedstawicieli inicjatyw, które założyły
10 Spółdzielni Socjalnych. Ostatecznie udzielono 49 dotacji inwestycyjnych i wsparcia

z wielu różnych usług w tym m.in. marketingowych, prawnych i księgowych. W ramach projektu
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pomostowego w stosunku do pierwotnie planowanych 45 dotacji inwestycyjnych.
inwestycyjnych Wszystkie

przeprowadzone zostało ponadto 45 szkoleń (418 godzin szkoleniowych) o różnorodnej
tematyce: od marketingu, poprzez księgowość i formalnoprawne aspekty funkcjonowania
spółdzielni socjalnych. W szkoleniach uczestniczyło
u estniczyło 600 osób. W trakcie

trwania projektu

zorganizowano i przeprowadzono 77 spotkań promocyjnych, w których udział wzięło 550 osób.
Na stałe w kalendarz
darz wydarzeń ekonomii społecznej w Wielkopolsce wpisały się organizowane
raz do roku Wielkopolskie Fora Ekonomii Społecznej w których łącznie wzięło udział 100 osób
reprezentujących 40 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wydarzenia te były okazją do wymiany
myśli,
śli, poglądów oraz bieżących spraw na temat współpracy przedsiębiorstw społecznych w
Wielkopolsce. Uczestnicy projektu oraz podmioty ekonomii społecznej podczas trwania całego
projektu mieli możliwość uzyskania wsparcia w postaci porad oraz doradztwa z różnych
obszarów. Specjaliści Ośrodka udzieli łącznie 598 porad 268 osobom oraz zrealizowali 1650
godzin doradztwa, w tym:707 godzin doradztwa marketingowego, 617 godzin doradztwa
finansowego, 156 godzin doradztwa prawnego, 132 godzin z zarządzania, 38 godzin coachingu. 6
Spółdzielni Socjalnych przygotowano do przeprowadzenia raz na 3 lata wymaganej prawem
spółdzielczym

lustracji.

Przeprowadzono

zaplanowaną

ilość

badań

marketingowych

ułatwiających prawidłowe przygotowanie się do rozpoczęcia działalności przedsiebiorstwa
przeds
społecznego w nowym obszarze. Przeprowadzone 5 badań to:

•

Analiza oceny możliwości powstania i dalszego funkcjonowania sklepu ortopedycznego w

subregionie konińskim
•

Badania obszarów rynku powiatu pilskiego pod planowaną działalność Spółdzielni

Socjalnej Osób Prawnych
•

Raport z badania dotyczący powstania mydlarni oferującej mydło w kostkach i w płynie

•

Analiza oceny możliwości powstania i dalszego funkcjonowania Klubokawiarni Pół

Czarnej
•

Raport z badań dotyczących sprawdzenia zapotrzebowania
zapotrzebowania na otwarcie i prowadzenie

pralni odzieży w Poznaniu

W ramach komponentu współpracy ponadnarodowej zorganizowano dwa Warsztaty Wymiany
Doświadczeń we Włoszech. Pierwszy Warsztat Wymiany Doświadczeń odbył się regionie Toskanii
i był skierowany do przedstawicieli samorządów lokalnych. W większości środowisk lokalnych,
których przedstawiciele uczestniczyli w Warsztacie Wymiany Doświadczeń utworzono nowe
przedsiębiorstwo społeczne działające w oparciu o wypracowane w ramach warsztatów

przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorstw społecznych w Rzymie. Celem w/w warsztatów
wars
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rozwiązania. Dodatkowo rok później odbyła się rewizyta przedstawicieli partnera włoskiego w

było też uczestnictwo naszych przedstawicieli w XII Krajowym Konwencie Włoskich Spółdzielni
Socjalnych w Rzymie, gdzie strona Polska miała okazję zaprezentować swój dorobek i
zaproponować nowe formy współpracy w ponadnarodowej w przyszłości. Dodatkowo
Dodatko
zorganizowano 3 transfery wiedzy we Włoszech w regionach Reggio Emilia dotyczący usług
użyteczności publicznej i stosowanych narzędzie ich zlecenia przez samorządy lokalne we
Włoszech, których wynikiem będą dwie nowe inicjatywy spółdzielcze w Wielkopolsce,
Wielkopols w regionie
Florencji dotyczący usług opieki nad osobami zależnymi, gdzie w 2015 planuje stworzyć nowe
obszary działalności spółdzielni socjalnych, w regionie Mediolanu dotyczący aktywizacji osób
opuszczających zakłady opiekuńcze oraz kształcenia ustawicznego
ustawicznego młodzieży. Na podstawie
działań prowadzonych w ramach komponentu ponadnarodowego wydano publikację „Włoskie
doświadczenia spółdzielczości socjalnej od sektora non-profit
profit po konsorcja“. Jej celem jest
przedstawienie dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz
nakreślenie możliwych ścieżek dalszego rozwoju tego sektora w Polsce.
Z końcem realizacji projektu zakończono
akończono też prace nad wydaniem publikacji podsumowującą
działalność Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, która została dostarczona do
uczestników projektu, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli biznesu
oraz jednostek samorządu terytorialnego.
terytorialnego Publikacja opisuje
isuje m. in. współpracę Ośrodka z
jednostkami samorządu terytorialnego i współpracę z biznesem (CSR) oraz współpracę
międzynarodową z partnerami włoskimi.
włoskimi Publikacja przybliża działalność Ośrodka na przestrzeni
ponad dziesięciu latt w zakresie rozwoju gospodarki społecznej
cznej w Polsce , w tym m.in.
m
w
aspektach prawnych , społecznyc
nych, reintegracyjnych, promocyjnych, czy współpracy z partnerami
społecznymi, władzami i biznesem tradycyjnym.
tradycyjnym Wskazuje też na bardzo ważną rolę ekonomii
społecznej w świadczeniu usług użyteczności społecznych

2. Projekt: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej
zawodowej uczestników
WTZ”
Nazwa i nr priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Nazwa i numer działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Nazwa Projektu: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Kwota dofinansowania: 2 548 512,00zł
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Okres trwania projektu: 1.06.2012 – 28.02.2015 r.

Partnerzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Konimpex Sp. Z.o.o.
Z.o
Główny cel projektu:Poprawa
Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników
WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej testowanego w
Wielkopolsce w okresie do XI 2014 roku.

Zrealizowane zadania
Projekt innowacyjny testujący pn.
pn „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników
uczestnik WTZ“
zakładał w pierwotnej wersji przygotowanie i przetestowanie trzech środowisk Warsztatów
Terapii Zajęciowej do założenia w swoim środowisku lokalnym Spółdzielni Socjalnej
zatrudniającej w każdym przypadku przynajmniej 5 uczestników/absolwentów Warsztatów
Warsz
Terapii Zajęciowej. Projekt składał sie z trzech etapów realizacji projektu, zgodnie z zasadami
realizacji projektów innowacyj nych testujacych (1. Diagnoza – przygotowanie produktów,
produktów 2.
Testowanie – wdrożenie produktu,
produktu 3. Upowszechnianie – upowszechnianie
nianie i włączanie
produktu).
Do końca 2014 roku zadanie 1 i Zadanie 2 zostało w pełni zrealizowanie i rozpoczęła się realizacji
działań upowszechniających.
W zadaniu 1 zrealizowano wszystkie zakładane w projekcie badania diagnozujące i
przygotowujące do realizacji zadania 2. Wszystkie wyniki zostały skonsultowane z
interesariuszami,
riuszami, na podstawie wieloobszarowych konsultacji opracowano ostateczny kształt
raportów z badań.

Zorganizowano szereg spokań eksperckich, spotkań informacyjnoinformacyjno

promocyjnych interesariuszami.
ariuszami. Przy udziale zespołu merytorycznego i zmobilizowanych w
projekcie ekspertów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych opracowana została
strategia wdrażania projektu wraz z załącznikami, zawierającymi Produkt – Podręcznik do
wdrażania innowacyjnego
yjnego modelu, Programy szkoleń i rekomendacje prawne. Strategia została
obroniona bezwarunkowo na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrudnienie i integracja
społeczna” dnia 5 marca. Zespół merytoryczny konsultował rekomendacje do strategii
przekazane
ne przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Opracowywane były procedury dla
kolejnego etapu realizacji projektu. Personel przestrzegał zasady równości szans oraz organizacji
pracy

w

sposób

zapewniający

godzenie

życia

zawodowego

i

prywatnego.

Język

dokumentów/formularzy
w/formularzy stosowany w projekcie uwzględnia perspektywę płci. Nawiązano
współpracę ze wszystkimi Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wielkopolsce w celu
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lokalnych
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możliwościwdrażania
ściwdrażania wypracowanego modelu Spółdzielni Socjalnej w ich środowiskach

W zadaniu 2 zdecydowało się uczestniczyć 8 organizacji prowadzących Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Wielkopolsce. W sześciu przypadkach organizację prowadzące doprosiły do
projektu drugiego partnera, który zdecydował się na współzałożenie Spółdzielni
Spółdzielni Socjalnej,
natomiast
st Stowarzyszenie Na Tak i Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym oddział
Poznań ostatecznie zdecydowały
dowały połączyć siły i założyć Spółdzielnie Socjalną wspólnie. Stąd
wszystkie organizacje prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, które zdecydowały się
uczestniczyć w projekcie doprowadziły
doprow dziły do założenia i urcuhomienia Spółdzielni Socjalnej.
Projekt zakładał założenie 3 Spółdzielni Socjalnych, ostatecznie powstało ich 7, wszyskie
prowadzą działalności w obszarach:
Projekt zakładał stowrzenie 15 miejscc pracy dla absolwentów WTZ, ostatecznie stworzono 27
miejsc dla absolwentów WTZ oraz ponad 25 miejsc pracy dla innych osób, które znalazły pracę
w/w spółdzielniach socjalnych.
W ramach projektu powstały n/w spółdzielnie socjalne:
1. Spółdzielnia Socjalna Równe
ówne Szanse zajmująca się produkcją wyrobów ceramicznych
(Założyciele: Stowarzyszenie Empatia z Gębic, Gmina Czarnków)
2. Spółdzielnia Socjalna 1979 zajmująca się m.in. produkcją mydła tradycyjnego i
glicerynowego (Założyciele: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
epełnosprawnych
„Klaudiusz” z Choczy i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Gołuchów)
Gołuchów
3. Spółdzielnia Socjalna Aktywni zajmująca się m.in. pakowaniem produktów partnera
biznesowego Saint Gobain oraz usługami opieki nad terenami zielonymi (Założyciele:
Kolskie Stowarzyszenie
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni
„Sprawni Inaczej” oraz Stowarzyszenie
„MM”)
4. Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces zajmująca się m.in. pielęgnacją terenów zielonych,
sprzątaniem, przygotowywaniem i składaniem wiązek elektrycznych dla biznesu
(Założyciele: Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki, przy wsparciu Miasta Wągrowiec i
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego.)
Marcinkowskiego.
5. Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna KOSS zajmująca się co-packingiem
packingiem oraz
usługami terenów zielonych (Założyciele: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” prowadzące WTZ w Kościanie oraz przez
Stowarzyszenie „Dodajmy życia do lat”)
lat”
6. Spółdzielnia Socjalna Serce zajmująca się m.in. pielęgnacją terenów zielonych,
utrzymaniem czystości oraz produkcją ekologicznej podpałki do kominków (Założyciele:
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce i Stowarzyszenie Wioska)

7. Dobra Spółdzielnia Socjalna zajmująca się prowadzeniem gastronomii w formie Dobrej
Kawiarni (Założyciele: Stowarzyszenia Na Tak i Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym

Zrealizowana została ewaluacja zewnętrzna Projektu, która pozwoliła oszacować stopień
zasadności upowszechniania innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ w
oparciu o ocenę rezultatów testowania modelu. Wykonawca usługi przedstawił raport z
ewaluacji zewnętrznej zgodny z zawartą umową. Na podstawie wniosków z ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej zaktualizowano Produkt
Produkt Finalny oraz rozszerzono go o nowe
zagadnienia. Produkt został przekazany do walidacji w dniu 28 sierpnia 2014r. Na posiedzeniu
KST „Zatrudnienie i integracja społeczna” w dn. 25 września br. Produkt Finalny został
pozytywnie zwalidowany bez konieczności
konieczno spełnienia dodatkowych warunków.
W 2014 roku zostałanapisana i opublikowana publikacja „Podręcznik do wdrażania
innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ“ będąca elementem produktu finalnego
projektu. Publikacja powstała przy współpracy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. W roku 2015
planowana jest bezpłatna dystrybucja publikacji do ponad 2000 instytucji m.in. WTZ, PCPR,
Związków pracodawców, PFRON, organizacji pozarządowych. Podręcznik cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem
i zbiera pozytywne recenzje z całej Polski jako narzędzie do inicjowania krok po kroku spółdzielni
socjalnej.

3. Projekt: 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
Nazwa Projektu: Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Społ
Okres trwania projektu:31.03.2012
31.03.2012 - 30.06. 2015
Obszar realizacji: subregion koniński

konińskim, w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, Mieście Konin kompleksowe
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Kwota dofinansowania: 4 863 020,92

wsparcie merytoryczne i finansowe 50 PES oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich
rozwojowi.

Zrealizowane zadania
W ramach projektu Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej do końca 2014 roku
wsparcie otrzymały524 osoby(co
(co daje 131% realizacji wskaźnika do końca 2014 roku) i 58
podmioty ekonomii społecznej (116% realizacji wskaźnika). Wśród wspartych dotychczas
podmiotów jest 17 spółdzielni socjalnych,34
socjalnych,34 stowarzyszeń, 18 fundacji i 3 kluby sportowe.
sportowe
W ramach animacji grup inicjatywnych zarejestrowanych zostały17
został
Podmiot
Podmiotów
Ekonomii
Społecznej w tym 11 spółdzielni socjalnych i 5 fundacji i 1 stowarzyszenie.
W 2013 roku dobiegło końca wsparcie szkoleniowo-doradcze
szkoleniowo doradcze dla osób chcących założyć
spółdzielnie

socjalne.Grupy
rupy

inicjatywne

przy

wsparciu

doradcównapisały

i złożyły łącznie 15 biznesplanów. W styczniu 2014 roku przeprowadzono ocenę formalną i
merytoryczną biznesplanów. Komisja Oceny Biznesplanów oceniła 15 biznesplanów z których 10
zostało zakwalifikowanych
kowanych do otrzymania wsparcia finansowego.
finansowego Są to Spółdzielnia Socjalna
Poryw, Spółdzielnia Socjalna Inspiracja, Spółdzielnia Socjalna Piekiełko, Spółdzielnia Socjalna
Aktywni, Spółdzielnia Socjalna Kraśnica, Spółdzielnia
Sp
Socjalna Powrócisz Tu, Spółdzielnia
Spółdzieln Socjalna
Tuderos, Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Klara, Spółdzielnia
Socjalna Blues Hostel. Do końca czerwca
czerwca 2014 roku podpisano wszyskie
wszy
umowy
o przyznanie środków finansowych oraz środki te zostały przekazane spółdzielniom.
spółdzielniom.
Wsparte podmioty mają możliwość skorzystania z 59 różnych pakietów usług w tym m.in.
marketingowych,

prawnych,

księgowych

i

przygotowania

do

lustracji.

W ramach projektu przeprowadzone zostały 22 dwudniowe szkolenia (352
(
godzin szkoleniowe)
godziny
o

różnorodnej

tematyce:

od

marketingu,

poprzez

księgowość

i formalno-prawne aspekty powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz
stowarzyszeń, współpracę z biznesem.
biznesem W szkoleniach wzięły udział 328 osoby. W maju 2014 roku
rorganizowane zostało
ło pierwsze Konińskie Forum Ekonomii Społecznej, które było okazją do
spotkania wielkopolskich spółdzielców. Forum było platformą do wymiany myśli i poglądów,
dzielenia się swoimi doświadczeniami, a także dyskusji nad ideą zrzeszania się w formie
konsorcjum. W Forum wzięło udział ponad 60 przedstawicieli spółdzielni socjalnych. Spotkania w
ramach Konińskiego Forum Ekonomii Społecznej kontynuowane będą również w kolejnych

zrealizowali 724 godziny doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz 247 godzin dla
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latach.

osób fizycznych. Doradztwo realizowane było w tematycem.in. marketingu, finansów,
finans
prawna,
motywacyji, zarządzania oraz biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania.
Specjaliści ds. ekonomii społecznej oraz animatorzy przeprowadzili 72 spotkania z
przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu konińskiego w celu
upowszechniania idei ES oraz informacji na temat możliwości tworzenia sp. socjalnych przez
osoby prawne i fizyczne i wsparcia w projekcie.Przez
projekcie.Przez cały okres realizacji projektu prowadzone
p
są
działania animacyjne w zakresie budowania partnerstw społeczno–publiczno
społeczno publiczno – prywatnych,
zwłaszcza
aszcza z jednostkami samorządu terytorialnego
terytorialn
i prywatnymi
rywatnymi przedsiębiorstwami , w zakresie
wspierania ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych. Nawiązana została współpraca
z Towarzystwem Inwestycjiji SpołecznoSpołeczn Ekonomicznych w zakresie niskooprocentowanych
pożyczek dla podmiotów gospodarki
odarki społecznej (es fundusz), zorganizowano spotkania w tym
przedmiocie z licznymi PES z subregionu konińskiego.

4. Projekt: PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa
osób w trudnej sytuacji życiowej
Nazwa i nr priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Okres trwania projektu: 01.04.2013 – 30.06.2015
Obszar realizacji: województwo kujawsko-pomorskie,
kujawsko
Kwota dofinansowania:
Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Partnerzy:

Stowarzyszenie

Na

Rzecz

Rozwoju

Kobiet

Gineka,

FederazioneTrentinadellaCooperazione
laCooperazione
Główny cel projektu: Poprawa do końca 03.2015 sytuacji społeczna -zawodowej 30
niezatrudnionych

osób

zagrożonych

WS

w

wieku

aktywności

zawodowej

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
kujawsko
poprzez aktywizację społeczno--zawodową oraz
umożliwienie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej jako instrumentu wsparcia.

ukończyli cykl szkoleń i kursów zawodowych, otrzymali również stypendia szkoleniowe. Założone
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Zrealizowane zadania:

zostały trzy spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna Kujawianka, Spółdzielnia Socjalna Gold
Serwis oraz Markowicka Spółdzielnia Socjalna
Socjalna Nazaret. W każdej spółdzielni znalazło zatrudnienie
przynajmniej pięć osób – łącznie podpisano 15 umów zatrudnienia.
W ramach komponentu współpracy ponadnarodowej w roku 2014 zorganizowano spotkanie
robocze partnerów projektu mające na celu omówienie szczegółów
szczegółów dalszej współpracy oraz
programów wizyt studyjnych. W marcu 2014 odbył się również Transfer Wiedzy
iedzy (Włochy), w
którym wzięło udział 15 przedstawicieli spółdzielni socjalnych powstałych w ramach projektu,
projektu
wcześniej w ramach Warsztatów
arsztatów Wymiany Doświadczeń
iadczeń włoskiego partnera projektu odwiedziła
dwudziestoosobowa grupa burmistrzów, starostów oraz wójtów z województwa kujawskokujawsko
pomorskiego będących otoczeniem instytucjonalnym trzech powstałych w ramach projektu
spółdzielni . Zorganizowane zostały również
również trzy spotkania fokusowe z przedstawicielami JST,
którzy wzięli udział w Warsztatach Wymiany Doświadczeń w celu zweryfikowania, jakie włoskie
rozwiązania zaobserwowane podczas wizyty są ich zdaniem możliwe do przeniesienia na grunt
polski

oraz

które

z nich są najważniejsze dla dalszego rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.
Ponadto, w roku 2014 został również napisany raport "Rola spółdzielczości w aktywnej polityce
na rynku pracy w autonomicznej prowincji Trydent - "Działania 18 i 19" - oraz "Progettone"
"P
podsumowujący najlepsze zaobserwowane w regionie trydenckim (Włochy) praktyki z zakresu
ekonomii społecznej. Celem raportu było przedstawienie roli spółdzielczości socjalnej w aktywnej
polityce na rynku pracy w autonomicznej prowincji Trydent, szczególnie w zakresie dotyczącym
„Działania

18

i 19” oraz „Progettone” oraz wskazanie tych elementów tejże polityki, które można oraz powinny
zostać przeniesione na grunt polski.. Wymienione narzędzia opierają się na pracach społecznie
użytecznych, do których – na mocy zaliczono prace użyteczności publicznej w zakresie opieki
zdrowotnej, środowiska i natury, rozwoju obszarów wiejskich, górskich i wodnych, a także prace
w zakresie odzysku i rewitalizacji obszarów miejskich
miej
i dziedzictwa kulturowego.

5. Projekt: „System
System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora
spółdzielczości i budowanie sieci współpracy z instytucjami rynku

Nazwa i numer działania: Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej
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pracy i oraz pomocy i integracji społecznej”
społecznej

Instytucja Pośrednicząca II stopnia:Ministerstwo
stopnia:
Pracy i Polityki Społecznej
Okres trwania projektu:31.12.2013
31.12.2013 – 30.06.2015
Obszar realizacji:cała Polska
Wartość projektu:6
6 326 864,64 zł
Budzet zadań SNRSS: 2 171 690,00 zł
Lider: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Społeczno Ekonomicznych, Ogólnopolski
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Główny cel projektu:Wzmocnienie
Wzmocnienie potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej w
Polsce, wzrost umiejętności wykorzystania nowego standardu w zakresie spółdzielczości socjalnej
oraz utworzenie sieci współpracy na poziomie krajowym, pomiędzy istytucjami rynku pracy,
pomocy i integracji społecznej na rzecz wsparcia i rozwoju spółdzielni socjalnych do VI 2015 r.
Cel szczegółowy projektu realizowany przez SNRSS:
SNRSS: Wzrost poziomu kooperacji wewnątrzwewnątrz oraz
międzysektorowej

pomiędzy
pomiędzy

instytucjami

rynku

pracy,

pomocy

i integracji społecznej w zakresie wykorzystania instrumentów aktywizacji społecznej i
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m.in. spółdzielnię socjalną
Zrealizowane zadania:
Głównym zadaniem projektowy realizowanym przez Stowarzyszenie jako partnera w Projekcie
jest realizacja zadań mających na celu wdrożenie modeli 10 innowacyjnych spółdzielni socjalnych
działających w sferze usług użyteczności publicznej. Wypracowane modele będą uwzględniane w
kreowaniu polityk publicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz w
programowaniu i modyfikacji systemu wsparcia ekonomii społecznej.

W ramach realizacji projektu do końca 2014 roku opracowano szczegóły ponad 25 potencjalnych
potencj
modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych.
W trakcie prac personelu projektu oraz tutorów wykluczono te modele , w których był brak
zaangażowania lokalnego środowiska oraz te, w których czynniki niezależne od interesariuszy
wpłynęły na uniemożliwienie
ienie prowadzenia dalszych prac nad modelem. Z uwagi na wykluczenie
części modeli, rozpoczęto prace wdrożeniowe nad nowymi modelami. Ostatecznie do końca

obszarów działania modeli spółdzielni socjalnych. Prace nad przygotowaniem koncepcji analiz
trwają, opracowano koncepcje:
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2014 przedstawiono Grupie Sterującej aktualną listę 14 propozycji modeli do wdrożenia.

•

dobrych praktyk wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej
społecznej w organizacji usług
użyteczności publicznej na szczeblu gminnym i powiatowym.

•

dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej przez spółdzielnie
socjalne z perspektywy JST

•

perspektywy tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych świadczących
świadczących usługi opieki
nad dziećmi w nowej perspektywie 2014-2020.
2014

Planowana jest ponadto realizacja badań możliwych źródeł finansowania działalności spółdzielni
socjalnych w nowej persektywie 2014-2020
2014 2020 oraz realizacja 10 case study spółdzielni socjalnych
realizujących usługi użyteczności publicznej.
Ogłoszono pierwsze 4 zapytania ofertowe na usługę wdrożenia innowacyjnych modeli Sp.S. W
drodze zapytania ofertowego wyłoniono cztery podmioty, które będą wdrażały innowacyjne
modele spółdzielni socjalnych. Są to:
Spółdzielnia Socjalna "Arka" - Model spółdzielni socjalnej dedykowanej
dedykowanej ofiarom przemocy
Spółdzielnia Socjalna "Nazaret” - Model spółdzielni socjalnej dedykowanej osobom uzależnionym
Spółdzielnia Socjalna "Perunica” - Model spółdzielni socjalnej realizującej usługi turystyczne
Spółdzielnia Socjalna "Communal Service"- Model spółdzielni socjalnej mającej na celu
rewitalizację zasobów lokalowych, socjalnych i komunalnych

Zgodnie z założeniami projektu w listopadzie i grudniu 2014 r. przeprowadzono trzy sesje
dialogowe w środowiskach zainteresowanych wdrożeniem modeli spółdzielni socjalnej
dedykowanej osobom ze spektrum autyzmu (Poznań), zajmującej się obsługą ruchu
turystycznego (Byczyna) oraz modelu spółdzielni socjalnej działającej przy CIS (Skarżysko(Skarżysko
Kamienna).

Dokonano oceny obecnego stanu prawnego związanego
związanego ze spółdzielczością socjalną w Polsce.
Przedmiotem prac było przeanalizowanie obowiązujących przepisów prawnych w celu wskazania
obszarów, których będzie dotyczyła analiza szczegółowa. Prace te uwzględniają także nurty
orzecznicze dotyczące spółdzielni socjalnych, jak również poglądy doktryny na ten temat.
Dodatkowo analizą objęto stan prac legislacyjnych w parlamencie w zakresie analizowanych
aktów prawnych. Skutkiem tego ustalono, iż szczegółowa analiza będzie dotyczyła 6 obszarów
tematycznych, które następnie staną się przedmiotem dalszych prac. Obszary :

3 ) Polityka społeczna -niepełnosprawni,
niepełnosprawni,
4 ) Polityka społeczna - pozostałe grupy osób wykluczonychspołecznie,
wykluczonych
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1) Prawo spółdzielcze

5) Prawo gospodarcze,
6) Pozostałe obszary (prawo podatkowe, prawo pracy, ustawa o rachunkowości, ustawa o
ochronie danych osobowych)
przedłożono grupie sterującej wzór minimum dla innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej w
celu uzyskania od partnerów projektu opinii i uwag dotyczących
dotyczących treści wzoru minimum. Na
spotkaniu partnerów projektu omówiono wszelkie zastrzeżenia wobec tego dokumentu oraz
dokonano jego ostatecznej akceptacji przez wszystkich partnerów projektu.
Tutorzy/doradcy

przeprowadzili

427

godziny

doradztwa

z

grupami/interesariuszami

potencjalnych modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych.

Zespół projektu uczestniczył regularnie w spotkaniach Grupy Sterującej. Podczas spotkań
rozwiązywano bieżące problemy
my związane z realizacją projektu, wyznaczono główne kierunki
realizacji działań priorytetowych na najbliższe tygodnie oraz omawiano bieżące produkty
projektu. Stowarzyszenie przedstawiało podczas spotkań rekomendowane modele spółdzielni
socjalnych i zbierało
ało rekomendacje grupy co do sposobu implementacji poszczególnych modeli.

Opracowano spójny wzór minimum dla innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych, który
został zaakceptowany przez wszystkich partnerów projektu. Wzór stanowi podstawę do opisu
procesu
su wdrożenia 10 modeli spółdzielni socjalnych realizujących usługi użyteczności publicznej.
Eksperci zatrudnieni w projekcie pracują nad stworzeniem do każdego modelu casestudy oraz
manuala (podręcznika), którego użytkowanie umożliwi kolejnym środowiskom lokalnym
l
rozwiązywanie poszczególnych problemów społecznych, do których odnoszą się modele.

Współfinansowane ze środków budżetu Miasta Poznania

1. Warsztat:: Marketing w Małej Firmie
Termin realizacji: 27-29
29 maja 2014 roku.
roku

CEL: Program warsztatu ma na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców lub młodych

firmie” przez 15 mieszkańców
ów Miasta Poznania. Uczestnicy zwiększyli teoretyczną i praktyczną
wiedzę z roli marketingu w małej firmie, budowania strategii marketingowej, promocji produktu,
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Zrealizowane zadania:Bezpośrednim
Bezpośrednim rezultatem jest ukończenie warsztatu „Marketing w małej
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przedsiębiorców z Miasta Poznania z zakresu marketingu i promocji.

budowania wizerunku firmy, wykorzystania e--marketingu
e marketingu do promocji firmy w Internecie.
Wśród uczestników były osoby prowadzące własny biznes jak również planujący założenie
działalności gospodarczej dlatego też warsztaty były również doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń oraz zawierania nowych kontaktów branżowych. Ze względu na zobowiązania
zawodowe
odowe trzech uczestników nie mogło uczestniczyć w ostatnim dniu warsztatów. Umówili się
oni z trenerką dnia następnego i otrzymali materiały szkoleniowe, wypełnili ankiety ewaluacyjne
oraz odebrali certyfikaty. Wszyscy uczestnicy dostali certyfikaty ukończenia
ukończenia szkolenia.

2. Warsztat: ABC Małej Firmy: wspieranie doradztwa biznesowego adresowanego dla
początkujących przedsiębiorców
Termin realizacji: 17-21
21 listopada 2014 roku.
roku

CEL: Program warsztatu ma na celu uzupełnienie wiedzy mieszkańców lub młodych
przedsiębiorców z Miasta Poznania o wymaganą wiedzę z zakresu prowadzenia
prowadzenia działalności
gospodarczej.

Zrealizowane zadania: bezpośrednim rezultatem realizacji zadania jest ukończenie warsztatu
,,ABC Małej Formy’’ przez grupę 21 mieszkańców i młodych przedsiebiorców
siebiorców z Poznania.
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z zakresu

zakładania i prowadzenia działalności

gospodarczej, poznali podstawy prawne oraz narzędzie związane z tymi zagadnieniami.
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z podstaw prawa cywilnego, prawnego
prawnego otoczenia firmy,
podstaw

zarządzania

i prowadzenia księgowości oraz ewidencji podatkowych w firmie.
firmie Dostarczona została wiedza
praktyczna z zakresu przygotowywania biznesplanu, płynności finansowej oraz identyfikacji
ryzyka. Warsztaty były tez doskonałą
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz kontaktów
branżowych, które mogą owocować w przyszłości. Bezpośrednim rezultatem realizacji zadania
było ukończenie warsztatu ,,ABC Małej Firmy’’ przez 21 osób.

Dodatkowe warsztaty/szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

zlecenie:

Strona

W 2014 roku Stowarzyszenie zrealizowało rozliczne wizyty studyjne, między innymi na
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1. Wizyty studyjne

•

ROPS Białystok 8-9.04.2014
8
r.. W wizycie uczestniczyło 20 osób. Uczestnicy
spotkali się z przedstawicielami Spółdzielni SocjalnejMasterpunkt,
Masterpunkt,Spółdzielni
SocjalnejAnima oraz Spółdzielni Socjalnej Poznanianka.. Odwiedzili również
Spółdzielnię Socjalną Otwarci oraz Spółdzielnię Socjalna Grodzkaz
Grodzka Konina.

•

OWES Dobra Robota z Gdańska14-16.04.2014
Gdańska14
r.– wizyta studyjna zrealizowana
dla pracowników pomorskich instytucji m.in. WTZ, PCP.. W wizycie wzięły
wzięł udział
22 osoby.. Uczestnicy odwiedzili Spółdzielnię Socjalną Poznanianka,
Poznanianka Spółdzielnię
Socjalną Wspólny Sukces,
Sukces Spółdzielnię Socjalną1979,

Spółdzielnię Socjalną

Równe Szanse i Spółdzielnię Socjalną Grodzka.
•

OWES Dobra Robota z Gdańska 3-5.09.2014
3
r.-wizyta
wizyta studyjna zrealizowana dla
pracowników pomorskich instytucji m.in. WTZ, PCP.
PCP. W wizycie wzięły
wzięł udział 24
osoby.. Uczestnicy odwiedziliSpółdzielnię Socjalną1979,
Socjal
Spółdzielnię Socjalną
Jedynka, Spółdzielnię Socjalną Równe Szanse i Spółdzielnię Socjalną Wspólny
Sukces.

•

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie–
Łobzie 26.09.2014. Wizyta dla członków 2
nowoutworzonych spółdzielni w Łobzie oraz przedstawicieli grupy inicjatywnej,
CIS-u,
u, pracowników samorządu gminnego i powiatowego, pracowników LGDLGD
łącznie 40 osób. Uczestnicy odwiedzili Spółdzielnię Socjalna Stara Łubianka,
Spółdzielnia
nia Socjalną Perfekcja oraz Spółdzielnię Socjalną Zielona Piła.

Przedstawiciele Stowarzyszenia przeprowadzili również spotkania z grupami w ramach dwóch
wizyt studyjnych organizowanych na zlecenie ROPS w Gdańsku, podczas których przedstawiali
działalność Stowarzyszenia.

2. Seminarium „Ekonomia Społeczna w Pracy Socjalnej. Teoria a praktyka” dla 33
studentów PWSZ w Koninie - 24-25 listopada
topada 2014 roku. Seminarium miało na celu
przybliżenie studentom zagadnień z obszaru ekonomii społecznej. Społecznej przy
Stowarzyszeniu na Rzecz
ecz Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Wspierania
Polityki

Społecznej

z

Poznania.

3. Warsztaty edukacyjne.. Organizacja warsztatów edukacyjnych
yjnych z zakresu ekonomii
społecznej m.in. uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościanie. Warsztaty zrealizowane w
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ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.
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