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Wstęp
Pod pojęciem strategii rozwoju ekonomii społecznej należy rozumieć perspektywiczny plan, który
określa strategiczne cele rozwoju ekonomii społecznej, wytycza kierunki działania w postaci celów i
zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych
celów i zadań. Innymi słowy, strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gospodarką
społeczną w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby
ekonomia społeczna mogła funkcjonować i rozwijać się.
Posiadanie dokumentu pt. „Lokalna strategia rozwoju ekonomii społecznej” nie wynika z obowiązku
ustawowego, jak ma to miejsce w przypadku większości obowiązujących strategii w samorządach.
Mimo że jest ona bardzo przydatna w procesie zarządzania powiatem i gminą, to wiele władz
lokalnych nie czuje potrzeby jej posiadania. Prawdopodobnie bierze się to z faktu, że tworzenie
wieloletnich planów i strategii kojarzy się z pewnego rodzaju fikcją, biurokracją i nieracjonalnością.
Jednak przede wszystkim wypływa to z faktu, że ekonomia społeczna jest zagadnieniem stosunkowo
nowym i tworzenie strategii dotyczących rozwoju ekonomii społecznej na szczeblach samorządowych
dopiero się rozpoczyna. W Polsce istnieje niewiele gmin i powiatów, w których obowiązują strategie
bezpośrednio dotyczące rozwoju ekonomii społecznej, natomiast w województwie wielkopolskim nie
powstała jeszcze ani jedna.
W ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu i pracy przedstawicieli sektora obywatelskiego,
spółdzielczego i administracyjnego, ekonomia społeczna zaczęła powoli zyskiwać zasłużone miejsce w
strategicznej polityce kraju i regionu. W 2014 roku uchwalony został Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej 2014-2020, opisujący planowane działania w celu wzmocnienia tego sektora.
Celem strategicznym Programu jest założenie, by do 2020 roku podmioty ekonomii społecznej stały
się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczały usług
użyteczności publicznej we wspólnotach samorządowych. W strategiczne założenia KPRES wpisuje się
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 20132020. który jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Dokument
diagnozuje kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES
wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną
politykę społeczną. Utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Jarocin
wpisywałoby się w realizację celów zawartych w dwóch, najważniejszych dla ekonomii społecznej
programów: KPRES i RPRES.
Niniejszy raport składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy metodologii badań, opisuje przyjęte
cele badawcze, wykorzystywane metody i techniki oraz próbę badawczą. Dodatkowo przedstawia
definicje oraz wyjaśnia pojęcia wykorzystywane w raporcie. Druga część zawiera analizę dokumentów
desk research programów i strategii obowiązujących w Polsce, w podziale na szczebel krajowy,
regionalny, powiatowy i gminny. Trzeci rozdział opisuje stan ekonomii społecznej w gminie Jarocin
oraz czynniki go kształtujące. Czwarty przedstawia nastawienie i oczekiwania przedstawicieli
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podmiotów ekonomii społecznej i jego otoczenia wobec Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii
Społecznej.
Na początku roku 2017 władze miasta, wspólnie z innymi podmiotami, podpisały Porozumienie o
współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Przeprowadzone badania
wykazały, że kolejnym krokiem w kierunku rozwoju ekonomii społecznej na terenie gminy powinno
być utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten, będący w pewnym
sensie realizacją celów zawartych w porozumieniu, przyniósłby wymierne korzyści nie tylko dla
sektora ekonomii społecznej, ale dla całej społeczności lokalnej gminy. Jak wskazywali uczestnicy
badań, pozwoli on uporządkować wszelkie działania związane z ekonomią społeczną, które do tej
pory były podejmowane oraz opracować nowe kierunki, zgodne z aktualnymi potrzebami. Ponadto,
co było dość często podkreślane, stanowić będzie pewną gwarancję stałej i przejrzystej polityki
wobec ekonomii społecznej, niezależnej od zmian zachodzących w samorządzie. Oraz, co jest bardzo
ważne, zwłaszcza na terenie gminy Jarocin, zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych grup
społecznych i mieszkańców przyczyni się do budowy i umacniania zaangażowanego i
odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
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I.

Metodologia
1. Cele badawcze

Głównym celem badawczym, który przyświecał tym badaniom, była odpowiedź na pytanie czy w
gminie Jarocin pojawia się zapotrzebowanie na utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii
Społecznej oraz, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, jakie są oczekiwania wobec tego dokumentu.
Cele szczegółowe obejmowały:
a) nawiązania do ekonomii społecznej w strategiach, programach Miasta;
b) analizę strategii, programów i planów w zakresie współpracy pomiędzy różnymi jednostkami
lokalnymi (administracja publiczna, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (dalej PES itp.) działającymi na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
c) diagnozę stanu rozwoju ekonomii społecznej w gminie Jarocin;
d) diagnozę czynników determinujących rozwój ekonomii społecznej w gminie Jarocin;
e) diagnozę jakości współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i jednostkami mu podległymi a PES;
f) zapotrzebowanie ze strony PES, Urzędu Miasta i jednostek mu podległych na powstanie
Strategii;
g) oczekiwania względem Strategii;
h) poznanie gotowości do współpracy i współtworzenia Strategii.

2. Metody i techniki badawcze
W przeprowadzanych badaniach wykorzystane zostały dwie podstawowe techniki pozyskiwania
danych. Pierwszą z nich jest analiza danych zastanych (desk research).
Przeprowadzona została analiza jakościowa. Szczególną uwagę zwracano na to, czy w dokumentach
są zapisy dotyczące ekonomii społecznej, lub czy jest mowa o celach, nie nawiązujących wprost do
ekonomii społecznej, jednak stanowiących dla niej potencjalny obszar działań.
Drugą techniką pozyskiwania informacji był wywiad pogłębiony IDI (In-Depth Interview). Ta forma
wywiadu, przypominająca w pewnym sensie rozmowę, daje dużą swobodę respondentowi (przy
zachowaniu należytego porządku rozmowy), przez co może on wskazać na problemy, nie
podejmowane przez badacza. Rozmówcami wywiadów byli:






II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarocin,
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie,
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie,
Prezes Jarocińskiej Spółdzielnie Socjalnej i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie,
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie, Prezes Stowarzyszenia OPUS,
Wiceprezes Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej.
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W części analitycznej, omawiającej wyniki badań, w celu zachowania anonimowości cytowane
wypowiedzi nie będą wskazywały na autora, będzie to miało miejsce jedynie w przypadku, gdy
poznanie pełnionej przez rozmówcę funkcji będzie konieczne dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi.

3. Podstawowe pojęcia
Przez lata pojęcie ekonomii społecznej było jednym z bardziej dyskusyjnych terminów w Polsce.
Wątpliwości związane ze sporem definicyjnym ustały po pojawieniu się Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej. W wyniku prac Zespołu i dyskusji w środowisku organizacji
obywatelskich wypracowano polską definicję ekonomii społecznej. W niniejszym raporcie przyjęto
rozumienie definicji zawartych w KPRES. Ekonomia społeczna rozumiana jest jako:
„Sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku
publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną,
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych, użyteczności publicznej (na rzecz interesu
ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”1
Według przyjętej definicji w sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej,
należące do czterech głównych grup:
a) przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej;
b) podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;
c) podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i
zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to
organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność
gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do
dystrybucji zysku;
d) podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego bądź,
dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę
można podzielić na cztery podgrupy:
 organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają
realizację celów statutowych,
 Zakłady Aktywności Zawodowej,
 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie,
 pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.2
1
2

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej s.15.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, s.15.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5

Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org

II.

Analiza dokumentów

Diagnoza miejsca, które jest przypisane ekonomii społecznej w strategicznym zarządzaniu gminą
wymagała przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentów, które bezpośrednio czy też
pośrednio do niej nawiązują. Pierwsza część przedstawia strategie i programy na szczeblu krajowym
oraz ustawy, które stanowią kontekst i tło wszelkich działań związanych z tworzeniem ekonomii
społecznej w Polsce. Szczegółową analizę dokumentów strategicznych przeprowadzono na szczeblu
regionalnym, powiatowym oraz gminnym. Ta część badań pozwoliła stwierdzić, w jakim stopniu przy
rozwiązywaniu problemów społecznych, wykorzystywane są instrumenty ekonomii społecznej oraz
jaka część działań strategicznych ma celu na wspieranie tego sektora.

1. Ekonomia społeczna a prawo, strategie i programy obowiązujące w
Polsce
Ekonomia społeczna, ze względu na swoje cele i funkcję, staje się nowym sojusznikiem władz
publicznych w zwalczaniu wykluczenia społecznego.3 Dowodem tego są liczne odwołania do ekonomii
społecznej w nowopowstających krajowych strategiach i programach, a także powstanie długo
oczekiwanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prawo, strategie i programy
polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce
 Dokumenty strategiczne uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem
społecznym
Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK)
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS)
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)
Strategia Rozwoju Regionalnego (SRR)
 Programy uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem społecznym
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (KPPUiWS)
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER)
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 Ustawodawstwo uwzględniające kwestię walki z wykluczeniem społecznym
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa o spółdzielniach socjalnych
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
3

Magdalenia Pakora „Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce” w:
Ekonomia Społeczna nr2/2014.
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Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Tabela 1 .Prawo, strategie i programy polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce.

Aktywizacja poprzez pracę została „zaprogramowana” na poziomie Unii Europejskiej w strategii na
rzecz zatrudnienia oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wyeksponowano ją także m.in. w
Agendzie Społecznej z 2000 r. oraz w Odnowionej Agendzie Społecznej z 2008 r.
W programowanych działaniach, za wspólnotowymi dokumentami, pojawiała się kwestia sięgnięcia
po potencjał rozwiązań aktywizujących, niosących wartość dodaną dla osób zagrożonych społecznie,
a w szerszym wymiarze dla całego społeczeństwa. Wśród nich szczególne miejsce przyznano
przedsiębiorstwom społecznym. Co istotne, ich znaczenie podkreśla się nie tylko we wzmacnianiu
spójności społecznej, ale również w aspekcie świadczenia usług użyteczności publicznej oraz
kreowania kapitału społecznego.4 Włączenie ekonomii społecznej w działania na rzecz ograniczania
wykluczenia społecznego znalazło swoje odzwierciedlenie również w Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego. W celu odnoszącym się do poprawy mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu
obywateli na życie publiczne wskazano, jako jeden z priorytetów, wzmocnienie integracji i
solidarności społecznej.
W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego kwestię poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym ujęto już na poziomie celu szczegółowego. Podobnie jak we wcześniej wspomnianych
dokumentach, tak i tu, podkreśla się fundamentalne znaczenie aktywności zawodowej dla
podnoszenia spójności społecznej oraz konieczność rozwijania innowacyjnych form pomocy osobom
zagrożonym lub wykluczonym społecznie, w tym w formule przedsiębiorczości społecznej.5
W Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu ekonomia społeczna
została wkomponowana w działania przewidziane aż w pięciu z sześciu założonych priorytetów.
Polityka ograniczania wykluczenia społecznego angażuje już nie tylko służby publiczne, ale stara się
realizować zaprogramowane działania w sposób partycypacyjny. W podobnej roli podmioty ekonomii
społecznej upatrywane są w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten ma
nie tylko wspierać rozwój ekonomii społecznej i działających na jej polu przedsiębiorstw, ale również
stanowi on swego rodzaju katalog interwencji, które mają służyć realizacji Strategii Rozwoju Kapitału
Społecznego w zakresie włączenia społecznego.
Realizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej wymaga szeregu działań o wymiarze
prawnym, organizacyjnym, finansowym i edukacyjnym, realizowanych przez wielu partnerów w
ramach administracji publicznej oraz partnerstwa publiczno-społecznego. Istotnym elementem jest
skorelowanie działań o charakterze krajowym z działaniami realizowanymi w regionach. Na poziomie
krajowym realizowanych jest szereg działań o charakterze legislacyjnym, przygotowującym otoczenie
prawne, ponadto szereg działań organizacyjnych w zakresie koordynowania publicznych polityk
4
5

Strategia Rozwoju Kraju 2020, s.26.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, s.40.
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administracji rządowej. Jednakże duża część kierunków interwencji publicznej powinna być
realizowana w województwach i samorządach.

2. Miejsce
ekonomii
terytorialnych

społecznej

w

dokumentacji

samorządów

W rozdziale tym przedstawione są wyniki analizy dokumentów strategicznych i programów na
szczeblu regionalnym, powiatowym i gminnym. Przeprowadzona została analiza ilościowa, która
polegała na zliczeniu ile razy pojęcie ekonomia społeczna i wyrażenia pokrewne jak np.
przedsiębiorczość społeczna i gospodarka społeczna były wspominane w dokumentach. Celem tak
przeprowadzonej analizy było zbadanie tego, jak postrzegana jest ekonomia społeczna w
dokumentacji samorządów oraz jaka przypisywana jest jej wartość. W badaniu przyjęto założenie, że
dosłowne nawiązywanie w dokumentacji samorządów do ekonomii społecznej świadczy o jej
znajomości i świadomości, jak istotną rolę odgrywa w walce z wykluczeniem społecznym. Ponadto
przedstawione zostały również cele i działania, które z powodzeniem mogłyby być realizowane przy
współpracy z sektorem ekonomii społecznej, natomiast nie została ona uwzględniona przy ich
realizacji.
2.1. Ekonomia społeczna w regionalnych dokumentach strategicznych
Opisowi i analizie zostały poddane następujące dokumenty regionalne:
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020,
b) Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
c) Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022,
d) Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 2017.
Wobec wszystkich dokumentów przyjęto opisywaną dotychczas ilościową technikę analizy
dokumentu, wyjątek stanowi jedynie Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten w
całości dotyczy ekonomii społecznej, dlatego też opisany będzie jakościowo.
Wszystkie cztery dokumenty w całości, bądź też w części, opisują działania mające na celu walkę z
marginalizacją, wykluczeniem społecznym oraz działania wspierające zatrudnienie w regionie, co w
naturalny sposób odwołuje się do istoty ekonomii społecznej.
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020
Pod koniec grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił zaktualizowaną „Strategię
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. Tym samym zakończony
został proces aktualizacji strategicznego dla Wielkopolski dokumentu, który od 2005 roku tworzył
podstawę programów, działań i projektów na rzecz rozwoju województwa.
W czasie, gdy aktualizacja strategii była uchwalana, nie było jeszcze Regionalnego Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej ani Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a sama ekonomia
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społeczna nie była jeszcze tak popularna. Jednak w SRWW pojawiają się nawiązania do ekonomii
społecznej, która określana jest gospodarką społeczną.
Pierwsza wzmianka pojawia się na etapie diagnozy gospodarki i otoczenia:
„Do korzystnych, wewnętrznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości należą przede wszystkim:
(..) rosnąca świadomość społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz budowanie partnerstw
wielosektorowych na rzecz przedsiębiorczości społecznej.”6
W dalszej treści poświęcono spory fragment w opisie diagnozy sfery społecznej. Ekonomia społeczna
wskazana została jako ważny instrument rozwiązywania problemów społecznych:
„Ważnym instrumentem rozwiązywania problemów społecznych powinny być rozwijające się
różnorodne formy gospodarki społecznej, (..)które tworzą nowe usługi i nowe miejsca pracy na
poziomie lokalnym w ramach przedsięwzięć łączących ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności
obywatelskiej.”7
We wnioskach podsumowywujących opis stanu województwa, trendów rozwojowych oraz
uwarunkowań, wskazano na konieczność umacniania ekonomii społecznej. W zamyśle, ma to
pozwolić na zintegrowanie działań podnoszących wydajność ekonomiczno-gospodarczą z działaniami
na rzecz zwiększenia spójności społecznej województwa.8
Na znaczenie ekonomii społecznej zwrócono również uwagę w analizie SWOT, gdzie określona
została jako silna strona sfery społeczny oraz jako szansa na jej rozwój.
Na dziewięć celów strategicznych aż trzy realizowane są poprzez działania odnoszące się do ekonomii
społecznej. Ze względu na fakt, że znaczna część dokumentu odnosi się do infrastruktury, spójności
komunikacyjnej oraz środowiska, rola jaka przypisywana jest ekonomii społecznej jest stosunkowo
duża.

6

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego s.38.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego s.43.
8
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego s.47.
7
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Cel
generalny
Efektywne wykorzystanie
potencjałów
rozwojowych na rzecz
wzrostu
konkurencyjności
województwa służące
poprawie jakości życia
mieszkańców w
warunkach
zrównoważonego
rozwoju

Cel
operacyjny

Cel
strategiczny

6. Wzmocnienie potencjału
gospodarczego regionu

6.11. Rozwój gospodarki
społecznej

7. Wzrost kompetencji
mieszkańców i zatrudnienia

7.3. Promocja
przedsiębiorczości i
zatrudnialności
8.1 Wzmacnianie aktywności
zawodowej

8. Zwiększanie zasobów oraz
wyrównywanie potencjałów
społecznych województwa

8.5 Wzmocnienie włączenia
społecznego

8.6. Wzmocnienie systemu
usług i pomocy społecznej

Rysunek 1. Cele strategiczne dot. ekonomii społecznej w Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020.

Ekonomia społeczna (tu: gospodarka społeczna) występuje pod dwojaką postacią: przedmiotową i
podmiotową. W ramach realizacji 6.11 celu strategicznego, ekonomia społeczna staje się podmiotem
działań operacyjnych, które mają wzmocnić jej role w regionie oraz wpłynąć na jej rozwój. Do działań
tych należy:




wspieranie wykorzystania narzędzi odpowiedzialnych zamówień publicznych wspierających
podmioty gospodarki społecznej, m.in. klauzule społeczne;
stworzenie/wzmocnienie/utrzymanie
sieci
infrastrukturalnego
wsparcia
ekonomii
solidarności;
wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie współpracy trójsektorowej na rzecz rozwoju
gospodarki społecznej.

Kolejne cztery cele operacyjne 7.3, 8.1, 8.5, 8.6 postrzegają ekonomię społeczną jako narzędzie za
pomocą którego można zrealizować odpowiadające im cele strategiczne. Do działań tych zaliczyć
można:





promocję przedsiębiorczości społecznej;
wspieranie innowacyjnych form pracy, w tym gospodarki społecznej;
wspieranie wykorzystywania narzędzi skutecznej aktywizacji zawodowej np. poprzez
gospodarkę społeczną;
wykorzystywanie modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji i gospodarki
społecznej;
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budowę potencjału instytucjonalnego na rzecz zapobiegania i łagodzenia skutków
wykluczenia.

Potencjał jaki niesie za sobą ekonomia społeczna został dostrzeżony w SRWW, czego dowodem jest
znacząca rola, jaka została jej przypisana w promocji przedsiębiorczości, wzmacnianiu aktywności
zawodowej, włączenia zawodowego oraz systemu usług i pomocy społecznej.
b) Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020
Jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki
społecznej w regionie jest Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego
obowiązująca od 2010 roku. Dokument ten, jako efekt ponadrocznej współpracy z przedstawicielami
środowiska naukowego oraz instytucji i organizacji kreujących politykę społeczną na wszystkich
poziomach samorządności (gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim), wyznacza priorytetowe
kierunki regionalnej polityki społecznej.
W dokumencie pojawiają się trzy bezpośrednie odniesienia do ekonomii społecznej. W opisie profilu
socjodemograficznego województwa wielkopolskiego zauważono, jak istotną rolę odgrywa ekonomia
społeczna na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Podsumowany został również stan
ekonomii społecznej w roku 2009. Kolejnym miejscem, gdzie wspomniana została ekonomia
społeczna była analiza SWOT. Określona ona została jako silna strona w potencjale wewnętrznym.
Trzecie bezpośrednie odwołanie się do ekonomii społecznej, pojawia się w Programie Wzorcowym
Dla Gmin i Powiatów. Realizacja celu operacyjnego „Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa oraz
łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych” w zadaniu 6. zakłada tworzenie
zakładów aktywizacji zawodowej przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy
zawodowej na rynku pracy chronionej i otwartym rynku pracy. Dodatkowo ekonomia społeczna
zastała opisana w aneksie nr 4 „Profile socjodemograficzne Województwa Wielkopolskiego”
stanowiącym załącznik do Strategii.
Analizując cele operacyjne i przypisane im zadania, zauważyć można, że pomimo świadomości jak
ważna jest ekonomia społeczna, na co wskazuje diagnoza oraz miejsce w analizie SWOT, nie została
ona ujęta wprost w planowanych działaniach strategicznych. Zapisanych zostało za to wiele celów, do
których posłużyć mogłyby instrumenty ekonomii społecznej, jak chociażby w priorytecie
„Wielkopolska Równych Szans i możliwości” cele operacyjne:
 18. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych,
 19. Rozwój infrastruktury i zasobów społecznych sprzyjających zaradności i samodzielności
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Pośrednio, bo bez dosłownego odniesienia do ekonomii społecznej, cel operacyjny
„Odbudowa/rozwój/wspieranie funkcji i zadań służących osiąganiu samodzielności, zaradności i
niezależności ekonomicznej osób niepełnosprawnych” oraz „Zapobieganie degradacji ekonomicznej i
społecznej osób i rodzin zagrożonych bezrobociem i skutkami utraty pracy” nawiązują swymi
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zadaniami do ekonomii społecznej. Realizacja ich opiera się między innymi na wspieraniu organizacji
pozarządowych działających na rzecz aktywizacji ekonomicznej niepełnosprawnych.
W Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego potencjał, który niesie za sobą
ekonomia społeczna, nie został włączony w planowane programy ani działania strategiczne. Ma to
jednak poważne uzasadnienie. W roku 2010, kiedy to powstawał dokument, problemy społeczne,
które dotykały mieszkańców Wielkopolski były zupełnie inne, jak chociażby wysokie bezrobocie,
planowane działania i programy ukierunkowane były na inne grupy społeczne. Po drugie, ekonomia
społeczna wciąż jeszcze nie była tak popularnym środkiem do walki z wykluczeniem społecznym. Stąd
też tak mała jego rola w strategicznym zarządzaniu regionem. Warto jednak zwrócić uwagę, że do
realizacji niektórych celów wykorzystywane są działania związane ze wspieraniem przedsięwzięć
gospodarczych podejmowanych przez niepełnosprawnych. W obecnej sytuacji uzasadnione wydaje
się powołanie dokumentu, który w sposób komplementarny wobec SPS WW ujmowałby
problematykę ekonomii społecznej.
c) Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata
2013-2022 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. RPRES został
opracowany przez Zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni.
Dokument ten diagnozuje kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju.
Wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną
politykę społeczną. Zapisy RPRES wpisują się w polityką wspierania ekonomii społecznej na poziomie
krajowym poprzez spójność z opracowywanym Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W 2015 roku przeprowadzona została aktualizacja Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele ROPS w Poznaniu, OWES z terenu województwa
wielkopolskiego oraz przedstawiciele PES. Zakres wprowadzonych zmian dotyczył uaktualnienia
diagnozy, układu celów i rezultatów oraz wypracowania bardziej szczegółowej koncepcji działań
niezbędnych do osiągnięcia celów i rezultatów.
Kluczowym problemem, na który odpowiedzią ma być RPRES jest zbyt niski udział PES w rynku pracy,
dostarczaniu usług użyteczności publicznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Zdiagnozowany
problem spowodowany jest:
 zbyt małą liczbą trwałych miejsc pracy w PES,
 zbyt małą skutecznością działań integracyjnych PES,
 zbyt małą skalą pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej w społeczeństwie i wśród
kluczowych interesariuszy,
 niedostatecznie sprawnie funkcjonującym systemem koordynacji ekonomii społecznej na
poziomie regionalnym.
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Strategicznym celem Programu jest zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku
pracy, aktywizacji społecznozawodowej i dostarczaniu usług użyteczności publicznej.
Konstrukcja logiczna Programu bazuje na strukturze diagnozy. Zakłada się, że dla zwiększenie udziału
podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz w
dostarczaniu usług społecznych, niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które prezentowane są w
poniższej tabeli.
Priorytet I
Zwiększenie liczby miejsc pracy w PES
Działanie I.1 Wzmacnianie potencjału wewnętrznego PES
Działanie I.2 Stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy w PES
Działanie I.3 Zwiększanie udziału osób w najtrudniejszej sytuacji wśród klientów OWES oraz
wśród pracowników PES
Działanie I.4 Poprawa skuteczności i efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej
Działanie I.5 Zwiększenie skali współpracy PES z JST i biznesem
Priorytet II
Poprawa skuteczności i efektywności działań integracyjnych PES
Działanie II.1 Poprawa jakości usług reintegracji społeczno-zawodowej
Działanie II.2 Poprawa dostępu do usług reintegracyjnych
Działanie II.3 Wzmacnianie lokalnych powiązań
Priorytet III
Upowszechnienie w społeczeństwie i wśród kluczowych interesariuszy pozytywnych
postaw wobec ekonomii społecznej
Działanie III.1 Zwiększenie obecności ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej
Działanie III.2 Włączenie tematyki ekonomii społecznej do edukacji formalnej
Priorytet IV
Lepsza koordynacja działań na poziomie regionalnym
Działanie IV.1 Doskonalenie mechanizmów koordynacji
Działanie IV.2 Wzmocnienie kompetencji ROPS
Działanie IV.3 Rozwój systemu monitorowania i oceny polityki wsparcia ekonomii społecznej
Tabela 2 Tabela priorytetów i działań RPRES w województwie wielkopolskim.

Osiągnięcie założonych rezultatów wymaga przede wszystkim skoordynowanych, spójnych i
kompleksowych działań, które będą prowadzone systemowo. W tym rozumieniu koordynacja
oznacza wyznaczanie wizji i kierunków strategicznych działań i rezultatów oraz poszukiwanie nowych,
innowacyjnych rozwiązań i narzędzi. Z pewnością nowe i innowacyjne w województwie
wielkopolskim byłoby powstanie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej. W pełnej spójności
działań z istniejącymi strategiami realizowałaby ona obrane kierunki działań i nadawała nowe,
dostosowane do lokalnych potrzeb i sytuacji społeczno-gospodarczej.
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d) Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 2017
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2017 rok stanowi
uszczegółowienie działań zapisanych w Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na
lata 2014–2020. Składa się z trzech priorytetów:
1. wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców,
2. inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne,
3. integracja społeczna i walka z ubóstwem.
Podmioty ekonomii społecznej są bezpośrednimi adresatami zadania „Wspieranie aktywizacji osób
bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”, priorytetu „Wzrost zatrudnienia i
mobilności mieszkańców”. W ramach tego zadania ROPS odpowiedzialny jest za dofinansowanie
kosztów działania ZAZ w roku 2017 ze środków PFRON będących w dyspozycji SWW w kwocie 7 844
000,00 zł oraz ze środków budżetu SWW w kwocie 871 744,00 zł. Również w ramach tego zadania
ROPS jest również odpowiedzialny za prowadzenie czterech projektów konkursowych WRPO
2014+ Działania 7.1. Aktywna integracja Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja. W ramach projektów
przewiduje się podjęcie działań w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanej
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze
środowiskowym. Budżet poszczególnych projektów wynosi:
 projekt „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” - 1 443 822,00 zł,
 projekt „Sieć dobrego wsparcia” - 3 397 135,08 zł,
 projekt „Rozwój Usług Aktywnej Integracji w Subregionie Kaliskim” - 2 699 624,43 zł,
 projekt „Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim” - 1 932 081,00 zł.
W ramach priorytetu „Integracja społeczna i walka z ubóstwem” realizowane jest zadanie
„Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego”. WUP w Poznaniu odpowiedzialny jest za
kontynuację konkursów ujętych w Planach z roku 2015 i 2016. Zajmuje się również
przeprowadzeniem nowych konkursów WRPO 2014+ PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe.
Alokacja konkursu na cały okres programowania to 105 000 000,00 zł. Realizacja działań w ramach
Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa.
Drugie zadanie realizowane w ramach trzeciego priorytetu to „Wspieranie powstawania
przedsiębiorstw społecznych i dobrych praktyk w tym obszarze”. Instytucją odpowiedzialną za
realizację tego zadania jest ROPS w Poznaniu. Projekt WRPO 2014+ „Koordynacja rozwoju ekonomii
społecznej w województwie wielkopolskim” z łączną kwotą budżetu 2 519 827,10 zł adresowany jest
do PES i ich kadry zarządzającej, w tym PES reintegracyjnych: CIS, KIS, ZAZ, WTZ, OWES, pozostałych
PES oraz otoczenie sektora ES w Wielkopolsce. Oczekiwanymi rezultatami wsparcia są:
 poprawa współpracy między interesariuszami ES w regionie,
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wzrost rozpoznawalności PES jako dostawców produktów i usług,
poprawa jakości w zakresie działań usług reintegracyjnych PES),
stworzenie sieci współpracy włączających PES w gospodarkę,
włączenie ES i PES w lokalne polityki publiczne i system realizacji usług społecznych.

Liczba programów i zadań prowadzonych przez SWW na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznych jest stosunkowo dużo. Zauważyć należy, że większość tych
programów finansowanych jest ze środków europejskich EFS w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2.2.

Ekonomia społeczna w powiatowych dokumentach strategicznych

Pomimo że samorząd gminy, w którym planowane jest utworzenie Strategii, funkcjonuje zupełnie
niezależnie od samorządu powiatu, postanowiono również przyjrzeć się temu, jaką rolę w
powiatowej polityce społecznej odgrywa ekonomia społeczna. Starostwo powiatowe ponosi
odpowiedzialność za zarządzanie wieloma instytucjami, które funkcjonują na terenie gminy oraz mają
wpływ na kształtowanie się sektora ekonomii społecznej.
W powiecie obowiązują dwa dokumenty przedmiotowo nawiązujące do walki z wykluczeniem i
marginalizacją społeczną, są to Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego 2014-2020 oraz Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.
Obydwa te dokumenty w opracowanych diagnozach zwracają uwagę na obecność podmiotów
ekonomii społecznej i wskazują na ich rolę, jaką odgrywają w zakresie rehabilitacji zawodowej i
społecznej. Wymienione są zarówno istniejące spółdzielnie socjalne, Zakład Aktywności Zawodowej,
oraz Warsztaty Terapii Zawodowej.
W planach strategicznych SRPJ działania ekonomii społecznej nie zostały zapisane wprost jako te
służące osiągnięciu celów strategicznych związanych z ograniczaniem bezrobocia, włączeniem
społecznym czy rozwojem przedsiębiorczości. Zostały one jednak na tyle szeroko sformułowane, że
nie wykluczają posłużenia się instrumentami ekonomii społecznej do ich realizacji. Z kolei Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych wprost wskazuje na konkretne działania, jakimi są
wspieranie w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Na podstawie analizy dokumentów, zauważyć można, że podmioty ekonomii społecznej są znane
lokalnej polityce społecznej. Dostrzegane są one na etapie diagnozy społecznej, jak i w planie
strategicznym jednej ze Strategii.
Dokumentem, o którym należałoby również wspomnieć jest coroczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a
organizacjami pozarządowymi. Program określa priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość
środków, które przeznaczone są do realizacji programu. Wśród zadań, na które przeznaczone są
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największe środki jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, na co
zaplanowane zostało prawie 500.000 zł oraz prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób
przewlekle chorych psychicznie w Noskowie i Raszewach , na ten cel przeznaczono ponad 516.000 zł.
Łącznie powiat przeznacza na realizację programu 1.215.600 zł.
W 2014 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło również do porozumienia o współpracy w ramach
partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Głównym celem partnerstwa jest poszukiwanie
możliwości wsparcia rozwoju istniejących i nowo powstających na terenie subregionu kaliskiego
podmiotów ekonomii społecznej.9
2.3.

Ekonomia społeczna w gminnych dokumentach strategicznych

Analizie zostały poddane następujące akty prawne uchwalone przez Radę Miasta Jarocin:





Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025,
Wieloletni Plan Rozwoju Gminy Jarocin 2016-2018,
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin 2008-2020,
Roczny Program Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Analizie poddane zostały również: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin 2016-2025, który
jeszcze funkcjonuje w formie projektu nieuchwalonego przez Radę Miasta oraz dokument
Porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jarocińskim, do którego przystąpiło
Starostwo Powiatowe oraz Gmina Jarocin.
a) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin 2008-2020
Dokument ten został opracowany przez Zespół ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie. Powstał on
stosunkowo dawno, bo w 2008 i od tej pory nie została wprowadzona żadna aktualizacja. Strategia
ta, jak wspomniane zostało we wstępie dokumentu, stanowić ma podstawę do realizacji względnie
trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany lub poprawy tych zjawisk
występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie.10 Dokument składa się z
części diagnostycznej, zawierającej analizę stanu pomocy społecznej oraz najważniejsze problemy
społeczne w gminie. Drugą część stanowią plan strategiczny gminy oraz programy i projekty
realizujące planowaną politykę pomocy społecznej.
W Strategii wspomniany zostaje ówcześnie funkcjonujący Klub Integracji Społecznej. W
przeprowadzonej analizie SWOT uznany został on za mocną stronę działań podejmowanych w
ramach pomocy osobom bezrobotnym. KIS wspomniany zostaje również w planie strategicznym.
9

Do Porozumienia tego przystąpiła również Gmina Jarocin. Szczegółowy opis Porozumienie o współpracy w
ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej znajduje się na stronie 18.
10
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin 2008-2020, s.7.
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Planowana była jego dalsza działalność i późniejsze przekształcenie w Centrum Integracji Społecznej.
Obrany kierunek działań został zrealizowany. Więcej bezpośrednich odniesień do instrumentów
ekonomii społecznej nie ma. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że dokument powstał w 2008 roku,
kiedy to ekonomia społeczna była mało znanym narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym.
Jednak w samym planie strategicznym znaleźć można cele, które dziś z powodzeniem uznać można
byłoby za element ekonomii społecznej. Należą do nich między innymi:





„stosowanie instrumentów aktywnej integracji, obejmujących instrumenty o charakterze
zatrudnieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym w oparciu o właściwą diagnozę
potrzeb społecznych.”
„rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie do kobiet.”
„promowanie i organizowanie klubów pracy i szkoleń, skierowanych do osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym m.in.: długotrwale bezrobotnych, bezdomnych,
opuszczających zakłady karne, uzależnionych, kobiet z terenów wiejskich.”

Dokumenty zaplanowane na tak długi okres, jak ma to miejsce w przypadku Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Jarocin, powinny być w między czasie aktualizowane. Od 2008 roku
sytuacja społeczna i gospodarcza w Jarocinie bardzo się zmieniła, gdyby przeprowadzić ponownie
diagnozę społeczną doprowadziłaby ona do zupełnie innych wniosków. Dlatego też, zachodzi
konieczność gruntownej aktualizacji strategii bądź stworzenie zupełnie nowej, uwzględniającej już
rolę, jaką odgrywa w lokalnej polityce ekonomia społeczna.
b) Strategia Rozwoju Gminy Jarocin 2011-2025
Strategia Rozwoju Gminy Jarocin 2011-2025 jest kolejnym dokumentem, który wyznacza długofalowe
cele i kierunki rozwoju gminy. Punktem wyjścia jak przeczytać można w Strategii, było założenie, że
cele rozwoju Gminy muszą odzwierciedlać przede wszystkim stan zaspokojenia potrzeb społecznych
w dziedzinach stanowiących zadania własne samorządu.11
W diagnozie strategicznej, w części dotyczącej opieki społecznej, znaleźć można informację na temat
tego jak rozwija się system pomocy społecznej w gminie Jarocin. Zauważyć można, że ilość zadań,
które realizuje MGOPS i prowadzonych projektów jest bardzo duża. Już w latach, których
opracowywano Strategię wybór wykonawcy usług dla MGOPS dokonywany jest nie w drodze
przetargu a w drodze konkursu na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla organizacji
pozarządowych działających w tym obszarze. Z rozwiązania takiego, pomimo, że dostępne jest we
wszystkich samorządach i ich jednostkach nie, niewielu korzysta. Natomiast stanowi to korzystniejsze
rozwiązanie dla obu stron, tj. wykonawcy jak i korzystających z usług.

11

Strategia Rozwoju Gminy Jarocin 2011-2025, s.7.
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Bezpośrednim nawiązaniem do ekonomii społecznej jest wspomniany w diagnozie Klub Integracji
Społecznej. Jest to zasadniczo jedyna wzmianka o roli ekonomii społecznej w rozwoju strategicznym
gminy. Misja gminy, jaką jest budowa silnego ośrodka miejskiego kultywującego tradycje
wielkopolskie i stwarzającego szanse aktywności ekonomicznej oraz społecznej, realizowana jest
poprzez trzy cele strategiczne, które w swym rozwinięciu nie nawiązują w żaden sposób pomocy
społecznej czy walki z wykluczeniem społecznym.
Model przyjętej Strategii odbiega od tych, najczęściej obowiązujących w gminach i powiatach.
Praktyczna realizacja strategii nie polega na jednorazowym rozpisaniu działań na cały okres realizacji
strategii i równomiernym realizowaniu wszystkich celów strategicznych. W zamian opiera się na
Wieloletnim Planie Rozwoju (WPR) aktualizowanym corocznie i obejmującym okres trzech lat.
Aktualny Plan obejmuje lata 2016-2018 i przyjmuje charakter zbioru zaplanowanych do realizacji
inwestycji, zestawionych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Wszystkie inwestycje
odnoszą się do trzech głównych celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Jarocin:




Przyjazny Jarocin
Ponadklasowy Jarocin
Przedsiębiorczy Jarocin

Szczegółowa analiza programów realizujących poszczególne cele, pozwala zauważyć, że żaden z nich
nie odnosi się do kwestii pomocy społecznej i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
c) Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Corocznie Rada Miasta przyjmuje Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym
opisywane są zasady współpracy pomiędzy samorządem gminy a organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych. Wysokość
środków, jaką przeznaczają na realizację programu pozwala stwierdzić, że konsekwentnie
realizowany jest cel włączania społeczności lokalnej w politykę gminy. Kwota jaką przeznacza gmina
przeznacza na zadania publiczne to aż 20.688.867,00 zł. W ubiegłych latach licznym przekształceniom
poddane zostały placówki oświatowe, które zmieniły status z publicznych na niepubliczne. Łącznie na
prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczone zostało 16.863.000,00 zł.
Pozostałe działania dotyczą między innymi kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego i pomocy społecznej.

2015
2016
2017

Wysokość środków
przeznaczonych na realizację
programu

W tym, na oświatę

Liczba przekazanych
zadań

13.433.560 zł
19.606.790 zł
20.688.867 zł

9.744.790 zł
15.369.000 zł
16.863.0

10
12
15

Tabela 3 Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w poszczególnych latach
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Porównując programy z poprzednich lat zauważyć można, że gmina konsekwentnie od kilku lat
przekazywała wysokie kwoty na realizację zadań publicznych. Największa różnica pojawia się w latach
2015 i 2016, dodatkowe 6.000.000,00 zł wiązało się ze zmianą statusu prawnego nowych szkół i
przedszkoli oraz przekazanymi nowymi zadaniami.
d) Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej
Dnia 24.09.2014 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie, zawarte zostało Porozumienia o
współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Do Partnerstwa przystąpili:
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
OPUS, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarocinie, Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Miś”, Spółdzielnia Socjalna Pasja, Jarocińska Spółdzielnia Socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej
Promyk, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie oraz Fundacja im. Królowej
Polski Św. Jadwigi.
Głównym celem partnerstwa jest poszukiwanie możliwości wsparcia rozwoju istniejących i nowo
powstających na terenie subregionu kaliskiego podmiotów ekonomii społecznej.
Dokument nakreśla działania, do których zobowiązują się partnerzy. Dotyczą one diagnostyki rynku
pracy, szeroko pojętego wsparcia ekonomii społecznej, wspierania osób wykluczonych społecznie
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
Zakres merytoryczny, którego dotyczy Partnerstwo obejmuje:
• walkę z bezrobociem,
• integrację społeczną i walkę z wykluczeniem społecznym,
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osób wykluczonych
społecznie,
• rozwój kadr lokalnej gospodarki,
• rozwój edukacji lokalnej społeczności,
• animację lokalną w zakresie ekonomii społecznej,
• rozwój świadomości społecznej lokalnej społeczności w zakresie ekonomii społecznej,
• rozwój sektora usług społecznych powiązanych z ekonomią społeczną.
Powstanie Porozumienia oraz ilość podmiotów, które do niego przystąpiły świadczy o dużym
zainteresowaniu jakim cieszy się ekonomia społeczna. Świadczy to również o skuteczności instytucji
wsparcia ekonomii społecznej, którym udało się zainteresować tak dużą grupę członków do
przystąpienia do Porozumienia. W roku 2017 do Partnerstwa przystąpiły kolejne cztery podmioty:
Gmina Jarocin, Fundacja Akademia Zmysłów, Fundacja Recovery24, Spółdzielnia Socjalna Zmysły.
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e) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin 2016-2025 - projekt
W 2017 zostały ukończone pracę na projektem Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin na
lata 216-2025. Podstawowym aktem prawnym przy przygotowaniu dokumentu była ustawa o
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., na tej podstawie przebadano wskaźniki, które w kolejnym
kroku posłużyły wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wskaźniki analizowano
na pięciu płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalnoprzestrzennej i
technicznej. W Programie opracowano wizje obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, na
którą składają się: realizowane cele, kierunki i przedsięwzięcia.12
Program zawiera aktualną szczegółową analizę obszaru rewitalizacji, w tym sfery społecznej. Co
istotne z perspektywy ekonomii społecznej, opracowane zostały wskaźniki ubóstwa i wykluczenia
społecznego oraz długotrwałego bezrobocia. Za ich pomocą zmierzone zostały badane zjawiska w
podziale na wyszczególnione okręgi rewitalizacji. Dane te mogą być bardzo pomocne w kontekście
poszukiwania pracowników dla PES i konieczności podejmowania innych działań z zakresu ekonomii
społecznej. Wykorzystane mogłyby być również w procesie powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju
Ekonomii Społecznej.
Ekonomia społeczna znalazła swoje miejsce w opracowanym planie strategicznym. Cel drugi,
odnoszący się do rozwoju rynku pracy, zawiera w sobie intensywne działania ukierunkowane na
poprawę kondycji lokalnego rynku pracy, w tym wsparcie i promocje działań podmiotów ekonomii
społecznej. Ponadto do rozwoju ekonomii społecznej odnoszą się inne cele, które zaprezentowane
zostały w poniższej tabeli:
Tytuł projektu

Organizator/realizator

Zakres zadania

Cel strategiczny nr 1: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców
1.2 Adaptacja na
Adaptacja na cele edukacyjne
 Centrum Integracji
cele edukacyjne i
(szkoły) i społeczne (m. in.
Społecznej w
społeczne budynków
Centrum Integracji Społecznej)
Jarocinie
i ich otoczenia przy
budynków przy ul
 Akademia Dobrej
ul. Przemysłowej 3
Przemysłowej 3
Edukacji im.
Czesława Niemena
w Jarocinie
 Jarociński Fundusz
Poręczeń
Kredytowych sp. z
o.o.
1.4 Młodzieżowe
Miejsko – Gminny
Organizacja zajęć: doradztwo
Kluby Integracji i
Ośrodek Pomocy
zawodowe, pomoc w
12

Źródła
finansowania,
Szacunkowa
wartość
1,2 mln zł
WRPO, środki
własne

350.000 zł
Środki własne,

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jarocin na lata 2016-2025- projekt, s.4.
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Aktywizacji

Społecznej w Jarocinie

planowaniu kariery, wizyty u
EFS, Budżet
pracodawców, przygotowanie
Państwa
dokumentów aplikacyjnych,
rozmowy kwalifikacyjnej,
pokazanie ciekawych zawodów
itp. Serię szkoleń zakończy
szkolenie z ekonomii
społecznej.
1.9 Centrum
Miejsko – Gminny
Programy wspomaganego
150.000,00 zł
Zatrudniania
Ośrodek Pomocy
zatrudniania osób
EFS, PFRON,
Wspomaganego
Społecznej w Jarocinie
niepełnosprawnych to
środki z budżetu
programy, w których osoby
Państwa
niepełnosprawne poszukujące
pracy wspierane są przez
profesjonalnie przygotowane
osoby - trenerów pracy.
Cel strategiczny 4: Odnowienie przestrzeni, modernizacja zasobu mieszkaniowego i usługowego
4.3 Adaptacja
Jarociński Fundusz
Projekt będzie polegał na
Koszt trudny do
pomieszczeń
Poręczeń Kredytowych
remoncie i przystosowaniu
oszacowania
budynku przy ulicy
Sp. z o.o.
pomieszczeń obiektu
Wkład własny,
Przemysłowej 3
mieszczącego się na ulicy
Dofinansowania
Przemysłowej 3 do szerszej
zewnętrzne
działalności społecznej
świadczonej przez Centrum
Integracji Społecznej, które
m.in. podejmuje działania
ograniczające bezrobocie czy
wykluczenie społeczne.
Tabela 4 Cele strategiczne Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Gminy Jarocin wspierające ekonomię społeczną.

Podsumowanie
Ustalenie miejsca ekonomii społecznej w strategicznym zarządzaniu regionem czy w poszczególnych
samorządach nie jest łatwym zadaniem. O ile jest to możliwe w przypadku województwa
wielkopolskiego, w którym obowiązuje Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej, to na szczeblu
powiatu i gminy jest to utrudnione. Strategia Rozwoju Gminy Jarocin przedmiotowo w żaden sposób
nie nawiązuje do wykluczenia społecznego i pomocy społecznej. Założyć należy, że obowiązującą
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych uznano za dokument wyczerpujący w tej kwestii.
Natomiast sama Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze względu na wczesny czas
powstania, w wykorzystywanych instrumentach pomocy społecznej, nie odwołuje się do ekonomii
społecznej.
Do tej pory na terenie Gminy nie obowiązywał żaden dokument, który odnosiłby się do potencjału,
który tkwi w sektorze ekonomii społecznej. Natomiast w ostatnich latach na terenie Gminy Jarocin
zauważyć można bardzo dynamiczny rozwój ekonomii społecznej. Powstaje dużo podmiotów
ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych czy fundacji. Trend ten zdaje się być zauważony w
projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin. Zakładany plan strategiczny i związane
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z nim plany inwestycyjne niejednokrotnie odwołują się do ekonomii społecznej. Program zakłada
wsparcie i promocję podmiotów ekonomii społecznej, a stabilność przedsiębiorczości społecznej
upatruje w usługach społecznych.
Pomimo Gminnego Programu Rewitalizacyjnego, który odnosi się do ekonomii społecznej, wciąż
wydaje się istnieć potrzeba utworzenia dokumentu, który postrzegać ją będzie całościowo. Wsparcie
jakie zostało zagwarantowane w Gminny Programie Rewitalizacyjnym, jest bardzo ważne z
perspektywy podmiotów ekonomii społecznej. Jednak poza inwestycjami, poczynionymi w kierunku
rozwinięcie bazy lokalowej budynku, w którym mieści się CIS, nie ma żadnych innych konkretnych
działań ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie PES. Ponadto, dla odpowiedniej dbałości o
potencjał, jaki tkwi w sektorze ekonomii społecznej tj. możliwości zatrudnieniowe oraz funkcje
integracji społecznej i zawodowej, powinno się stworzyć bardziej szczegółowy plan działań
utrzymujący i stymulujący posiadane zasoby.
Gmina Jarocin w 2017 roku przystąpiła do porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w
powiecie jarocińskim. W tym samym roku stała się Członkiem Założycielem jednej z Spółdzielni
Socjalnym. Można wnioskować, że sektor ekonomii społecznej jest zauważalny przez Gminę.
Kolejnym działaniem wspierającym ES mogłoby być utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii
Społecznej. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dokumentacji Gmina Jarocin pragnie rozwijać
swoje najbliższe otoczenie w oparciu o szeroko rozumianą partycypację społeczną. Powstanie takiego
dokumentu pozwoliłoby zawrzeć wszelkie zmiany jakie pojawiły się w ostatnich latach na lokalnym
rynku, które nie są zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument ten
stanowiłby też swoista gwarancję trwałej obecności podmiotów ekonomii społecznej w życiu
społecznym i gospodarczym.
Aktualnie najistotniejszym dokumentem dla ekonomii społecznej na szczeblu wojewódzkim jest
Regionalny Plan Ekonomii Społecznej, bo to on wyznacza kierunki jej rozwoju. Proponowany kształt
Planu nie wyodrębnia w sposób szczegółowy poszczególnych działań i narzędzi. Pokazuje jedynie
wizje przyszłej polityki w zakresie ES oraz wskazuje obszary strategiczne i kategorie działań, które
będą podejmowane w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Powstanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Ekonomii Społecznej mogłoby być jednym ze sposób realizacji określonej polityki.
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Gminny Program
Rewitalizacji
Strategia Rozwoju
Gminy Jarocin

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych

Rysunek 2. Graficzna prezentacja proponowanej spójności Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie
Jarocin.

Proponowana Lokalna Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Jarocinie, wpisywałaby się w
politykę wspierania ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez spójność z Regionalnym
Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce, który to z kolei wpisuje się w Krajowy Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ponadto dokument pozostawałby w spójności z pozostałymi
strategiami i programami obowiązującymi na terenie Gminy i Miasta. W szczególności
uwzględniałaby plany rewitalizacyjne zawarte w Gminnymi Programie Rewitalizacji oraz ogólne
działania opisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

III.

Ekonomia społeczna w mieście i gminie Jarocin

1. Diagnoza stanu ekonomii społecznej w mieście i gminie Jarocin
Głównym celem diagnozy sytuacji sektora ekonomii społecznej w gminie i mieście Jarocin jest opis
stanu ilościowego oraz charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie przeprowadzania
diagnozy uzyskano informacja na temat podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie
gminy i miasta.
Historię ekonomii społecznej w gminie Jarocin otwierają utworzone na początku roku 2004 Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Jarocinie. Prowadzone są one przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „Opus”. Kolejnym podmiotem reintegracyjnym utworzonym na
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terenie gminy był Klub Integracji Społecznej. Utworzony został przy MGOPS w Jarocinie w 2006 roku,
dziś już nie widnieje w rejestrze KIS działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. Oferował
on wsparcie i pomoc osobom bezrobotnym. Częściowo jego zadania przejęło Centrum Integracji
Zawodowej utworzone w 2015 roku, również funkcjonujące przy MGOPS Jarocin.
Przedsiębiorczość społeczna zaczęła się rozwijać w 2014 roku. Pierwszą spółdzielnią socjalną, która
została utworzona na terenie gminy Jarocin, jest Jarocińska Spółdzielnia Socjalna, funkcjonująca do
dnia dzisiejszego. Jest to spółdzielnia osób prawnych założona przez Powiat Jarociński i
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Opus”. Z kolei pierwszą
spółdzielnią społeczną osób fizycznych była spółdzielnia socjalna „Pasja”. Tworzyli ją byli uczestnicy
Klubu Integracji Społecznej w Jarocinie. Niestety po niespełna dwuletnim okresie funkcjonowania na
rynku, spółdzielnia zaprzestała działalności.
Bardzo ważną instytucją dla rozwoju ekonomii społecznej w gminie Jarocin jest Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi. Dzięki działaniom
podejmowanym przez OWES ekonomia społeczna zaczęła bardzo dynamicznie się rozwijać. Wśród
działań inicjowanych i organizowanych przez OWES było między innymi zawarcie porozumienie o
współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej podpisane w 2014 roku przez różne podmioty
znajdujące się w otoczeniu PES, jak i same podmioty. Dodatkowo wszystkie funkcjonujące
przedsiębiorstwa społeczna oraz te nowopowstające mogą liczyć na wsparcie finansowe i
merytoryczne, w tym poradnictwo w zakresie usług księgowych, prawnych, marketingowych i
specjalistycznych, a wszystkie nowopowstałe przedsiębiorstwa, może korzystać z programu
mentoringu. Wśród przedsiębiorst korzystających ze wsparcia OWES są: Jarocińska Spóldzielnia
Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Zmysły, Spółdzielnia Socjalna Zielony Jarocin, Fundacja Akademia
Zmyłów i Fundacja Recovery24.
Diagnoza, zawierająca dokładną liczbę przedsiębiorstw ekonomii społecznej nie jest możliwa ze
względu na fakt, że nie wszystkie dane są ewidencjonowane. Nie jest prowadzona baza organizacji
pozarządowych prowadzących działaność gospodarczą, niemożliwe jest również dotarcie do
informacji na temat ilości spółek non-profit. Dostepne informacje pozwalają jednak stworzyć
przybliżony obraz stanu ekonomii społecznej w gminie.

L.p
1
2
3
4
5
6

Forma prawna PES
WTZ
ZAZ
CIS
KIS
Spółdzielnie socjalne
Spółka non-profit

Liczba w
powiecie
jarocińskim
1
0
1
0
3
bd.
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7

NGO

Organizacje pożytku publicznego
Prowadzące działalność gospodarczą

1513
bd.

Tabela 5 Liczba podmiotów ekonomii społecznej w gminie Jarocin ze względu na formę prawną

Za kształt i rozwój ekonomii społecznej w regionie w dużej mierze odpowiada sektor organizacji
pozarządowych. Na przestrzeni ostatnich lat, na terenie gminy Jarocin, znacząco wzrosła liczba
organizacji pozarządowych. Dzięki sprzyjającej polityce władz samorządowych i ogromnemu
potencjałowi miejscowego trzeciego sektora, częściowo, bądź w niektórych zakresach całkowicie,
przejął on i z powodzeniem realizuje sporą część zadań gminy. Corocznie od 2012 roku na dotacje dla
organizacji pozarządowych przeznaczono 10% gminnego budżetu, co jest ewenementem w skali
kraju. Jarociński model współpracy zyskał uznanie zdobywając tytuł Lidera Zarządzania w
Samorządzie w konkursie organizowanym w ramach projektu „Model współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych” organizowany przez Związek Miast Polskich i grupę
partnerów, pod patronatem Departamentu Pożytku Publicznego.
1.1. Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej w gminie Jarocin
Poniżej znajduje się charakterystyka niektórych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują w
gminie Jarocin. Ze względu na brak jakiejkolwiek bazy organizacji pozarządowych prowadzących
działalność gospodarczą oraz spółek non-profit, opisane zostały jedynie przedsiębiorstwa, które
korzystają ze wsparcia OWES.


Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna to spółdzielnia osób prawnych założona przez Powiat Jarociński i
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Opus” na początku 2014
roku. Spółdzielnia oferuje usługi utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, utrzymania czystości
budynków, usługi kurierskie na terenie gminy i powiatu oraz prace remontowo-budowlane
realizowane dla spółdzielni mieszkaniowej.


Spółdzielnia Socjalna Zmysły

Spółdzielnia ta powstała w połowie 2016 roku. Podstawową działalnością jest prowadzenie
„Kawiarni Filmowej”, posiadającej ofertę zarówno kulinarną jak i kulturową. Spółdzielnia ponadto
świadczy usługi z zakresu rehabilitacji.


Fundacja Akademia Zmysłów

Fundacja powstała w połowie 2016 roku świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkoły Akademia Dobrej
Edukacji. Są to przede wszystkim konsultacje edukacyjne i terapeutyczne, lektorat językowy,
popołudniowe warsztaty edukacyjne, organizowanie zajęć w czasie ferii i wakacji letnich. Akademia
Zmysłów wynajmuje także sale, w tym salkę rehabilitacyjną, szkole Akademia Dobrej Edukacji.

13

Źródło: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t. stan na 11.12.2017.
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Spółdzielnia Socjalna Zielony Jarocin

Spółdzielnia Socjalna Zielony Jarocin powstała w marcu 2017. Członkami założycielami spółdzielni są
Gmina Jarocin i Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie. Głównym obszarem
działalności spółdzielni jest kompleksowa opieka oraz zachowanie porządku w zabytkowym zespole
pałacowo-parkowym w Jarocinie. Zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne.


Fundacja Recovery24

Fundacja powstała po koniec 2016 roku. Oferuje wsparcie dla cyberbezpieczeństwa w instytucjach i
firmach. Świadczy również usługi w zakresie kasowania i odzyskiwania danych z nośników
magnetycznych oraz serwisu sprzętu informatycznego.


Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie

Centrum Integracji Zawodowej w Jarocinie powstało w kwietniu 2015 roku i do 2017 roku było
jednostką samorządową. Władze Miasta postanowiły jednak przekazać prowadzenie Centrum
organizacjom pozarządowym i w związku z czym ogłoszony został konkurs na prowadzenie CIS.
Aktualnie CIS prowadzi jarocińskie stowarzyszenie, ma 12 uczestników, którzy poza możliwością
skorzystania z zajęć informatycznych, spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem, mają również
możliwość pracy. Aktualnie uczestnicy CIS pracują w zakładzie krawieckim należącym do Centrum,
pralni, przy segregacji odpadów oraz uporządkowywaniu terenów zielonych.


Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarocinie

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz
Osób Niepełnosprawnych „OPUS” od 1 stycznia 2004 r. W zajęciach uczestniczy 45 osób
niepełnosprawnych ze znacznym lub głębokim stopniem niepełnosprawności. Głównym zadaniem
WTZ jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i
aktywnego życia w społeczeństwie. Proces ten odbywa się za pomocą rehabilitacji społecznej i
zawodowej. Terapia zajęciowa odbywa się w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego,
multimedialnej, stolarskiej, technik różnych, artystycznej, higieny życia i profilaktyki zdrowia,
plastycznej, krawieckiej i dekoratorskiej.

2. Czynniki kształtujące ekonomię społeczną w opinii przedstawicieli PES i
ich otoczenia
Respondenci zapytani o stan ekonomii społecznej, ocenili go bardzo pozytywnie. Wskazywano na
liczne podmioty powstające w ostatnim czasie, przy czym należy zwrócić uwagę, że jako PS częściej
rozpoznawalne były same spółdzielnie socjalne. Przyczyną tego najprawdopodobniej jest fakt, że
powszechnie ekonomia społeczna kojarzona jest najczęściej ze spółdzielniami socjalnymi. Organizacje
pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo pożytku publicznego, bądź też spółki non-
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profit nie zawsze kojarzone są z ekonomią społeczną. Sektor ekonomii społecznej postrzegany jest
jako dynamicznie się rozwijający i mający już swoje miejsce na lokalnym rynku:
„W Jarocinie funkcjonuje coraz więcej PES i rzeczywiście to jest widoczne. Powstają spółdzielnie
socjalne , mamy CIS w Jarocinie. (..) Przede wszystkim te wszystkie instytucje, jednostki dość dobrze ze
sobą funkcjonują.”
Na rozwój ekonomii społecznej, w tym jego tempo, oraz kierunek wpływ mają, takie grupy czynników
jak: podmioty będące bezpośrednim otoczeniem PES, strategia polityki społecznej, w tym przede
wszystkim pomocy społecznej, sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz strategia zarządzania PES.
2.1. Otoczenie PES i jego wpływ na rozwój ekonomii społecznej
Możliwości rozwoju PES, a tym samym całego sektora ekonomii społecznej są ściśle uzależnione od
otoczenia i tego, w jakich pozostaje z nim relacjach. Relacja ta ma dynamiczny charakter, a to znaczy,
że PES musi się przystosować do wymogów otoczenia, które dostarczają mu podstawowych zasobów,
w tym ludzkich, technicznych czy finansowych. Niemniej powstające nowe PES również wpływają na
otoczenie i przyczyniają się do zmiany stałych układów. Warto przy tym pamiętać, że otoczenie
zawsze wywiera silniejszy wpływ na podmiot niż podmiot na otoczenie.14
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz dokonanej analizy dokumentów stworzona została
mapa otoczenia PES. Znajdują się na niej następujące elementy: jednostki samorządu terytorialnego
(Urząd Marszałkowski WW, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miasta Jarocin), gminne
jednostki organizacyjne (MGOPS), powiatowe jednostki organizacyjne (między innymi: PCPR, PUP),
wojewódzka jednostka samorządowa ROPS, struktury wsparcia (OWES), organizacje pozarządowe i
inne PES, sektor przedsiębiorstw i media.

14

M. Kulczyński, J. Sztumski, Zarys socjologii organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003,
s. 61.
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Rysunek 2 Podmioty otoczenia PES w gminie Jarocin w opinii respondentów.

Przeprowadzone wywiady pozwalają stwierdzić, że PES w gminie Jarocin funkcjonuje w gęstej sieci
powiązań z różnorodnymi podmiotami otoczenia, a relacje te przyjmują różny charakter. Mają one
postać partnerstwa, wsparcia, kontroli, wymiany (np. handlowej) czy konkurencji. Co za tym idzie
partnerzy z otoczenia PES występują w różnych rolach.:
 kontrahenta, z którym łączą PES kontakty o charakterze wymiany handlowej, świadczenia usług;
 partnera, z którym współpracują przy realizacji różnych projektów;
 doradcy, który służy pomocą np. w sprawach księgowych i prawnych;
 instytucji wspierającej, która udziela np. wsparcia finansowego.
a) Jednostki samorządu terytorialnego
Respondenci pytani o czynniki wpływające na rozwój ekonomii społecznej w gminie, wśród tych
najważniejszych i najczęściej wskazywanych, podawali nastawienie i przychylność władz
samorządowych. Przy wyrażaniu własnej opinii rozmówcy odnosili się oni do posiadanej wiedzy oraz
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doświadczeń w kontaktach ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Gminy. Obydwa urzędy, obok
innych podmiotów zawarły porozumienie dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w subregionie
kaliskim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu jarocińskiego. Kolejnym dowodem przychylnej
postawy jest fakt, że zarówno Starostwo jak i Urząd Miasta są członkami założycielami spółdzielni
socjalnych. Jednak jak wskazują przedstawiciele PES, największe wsparcie, jakie mogliby otrzymywać
to stałe zlecenia. Ocena Starostwa, jak i Urzędu Miasta jest różna. Stanowisko jakie zajmuje Urząd
Miasta względem organizacji pozarządowych jest bardzo korzystne, no co często zwracano uwagę:
„Gmina Jarocin jest bardzo otwarta na działalność NGO, żeby jak najwięcej dawać NGO, a jak
najmniej skupiać wokół urzędu. Burmistrz jest otwarty na tę współpracę i wiceburmistrz to tym
bardziej. On potrafi pokazać, że jest to skuteczne i potrafi to bardzo dobrze funkcjonować”
„Władze gminy są przychylne NGO, 1/10 jest przekazywana na zdania realizowane przez NGO, to też
jest jakiś ewenement. Bo z reguły to są 1% albo 2 % a tutaj to jest 10%. I te NGO prowadzą już
niektóre zadania wiele lat, dosyć dobrze to działa.”
Niemniej istnieje wciąż wiele zadań, które samorządy mogłyby zlecać lokalnym PES, zdarza się, że
przedsiębiorstwom, których są założycielami, a tego nie robią.
„Jeżeli chodzi o nasze lokalne władze, to dobrze by było, jakby dostrzegały wszystkie istniejące PES i
chciały z nimi współpracować. Generalnie to tak miało być, że PES miało mieć pierwszeństwo, ale to
nie jest tak do końca.”
Ograniczona rola samorządów jako kontrahentów, zlecających zadania, czy partnerów realizujących
wspólny projekt według respondent ma kilka źródeł. Po pierwsze jest to brak wystarczającej wiedzy
na temat stosowalności klauzul społecznych. Pojawiła się sugestia upowszechniania tej wiedzy w
samorządzie:
„To też należałoby szkolić te władze samorządowe, żeby miały świadomość jak należy postępować i
żeby ta współpraca mogła być obustronna. Bo co z tego ze my będziemy wiedzieli, że jest taka
możliwość, jak druga strona tego nie wie.”
Mimo różnicy zdań na temat zakresu współpracy Urzędu Miasta i lokalnych PES, rola jaką odgrywa w
rozwoju ekonomii społecznej jest duża. Swoimi działaniami wpływa na kształtowanie przyjaznego
środowiska powstawaniu nowych PES oraz rozwoju już istniejących.
b) Powiatowe i gminne jednostki organizacyjne
Na podstawie przeprowadzonych rozmów, jednostką samorządową wiodącą w rozwoju ekonomii
społecznej w gminie Jarocin jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez okres półtora
roku MGOPS było jednostką prowadzącą Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie. Aktywnie brało
również udział w tworzeniu Gminnej Strategii Rewitalizacji dla gminy Jarocin, gdzie odpowiedzialny
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jest za dwa zadania bezpośrednio dotyczące ekonomii społecznej. Ponadto MGOPS na organizowane
przez siebie imprezy miejskie zaprasza lokalne spółdzielnie socjalne, Centrum Integracji Społecznej.
Na bardzo ważną rzecz zwrócił uwagę jeden z respondentów. Istotą jednostek pomocowych jest
udzielanie wsparcia osobom czy podmiotom będącym w potrzebie w oparciu o dostępne
instrumenty. Powinno się to odbywać w oparciu o wzajemną współpracę i nie jest tu mowa jedynie o
współpracy PES-jednostka organizacyjna. We wzajemnej ciągłej współpracy powinny być wszystkie
jednostki organizacyjne, mające te same statutowe cele. Niezależnie od samorządu macierzystego i
tego czy współpraca ta jest zapisana w projekcie czy sposobie realizacji zadania, wzajemna wymiana
informacji, bo o niej mowa, powinna mieć miejsce w każdym możliwym przypadku. Dobra
współpraca samorządów, jak wspomniane zostało w Strategiach właściwych każdemu samorządowi,
jest warunkiem powodzenia realizacji własnych planów.
c) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim
Bardzo ważnym podmiotem otoczenia PES jest OWES prowadzony przez Fundację im. Królowej
Polski św. Jadwigi. Wsparcie, na które mogą liczyć lokalne PES ma zarówno wymiar finansowy, jak i
pozafinansowy. PES mogą liczyć na: dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy, udzielane wsparcie
pomostowe na pokrycie obligatoryjnych kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz
stypendia stażowe. Poza doraźnym wsparcie finansowym, OWES oferuje szereg innych form wsparcia
PES, które odciążają finansowo przedsiębiorstwa tj.: usługi prawne, księgowe, marketingowe i
specjalistyczne. Na istotny wkład OWES w budowę sektora ekonomii społecznej w gminie zwraca
uwagę jeden z respondentów:
„Bardzo ważną rolę odgrywał OWES. Właściwie gdyby nie OWES, większość istniejących podmiotów
pewnie by nie powstała. A tak dzięki temu, wiele osób ma pracę, którą inaczej trudno byłoby im
podjąć.”
Poza działaniami inkubacyjnymi mającymi na celu wspieranie powstawania nowych i istniejących PES,
OWES podejmuje liczne działania animacyjne, rozwijające społeczność lokalną, wspierające
partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej czy sieciujące PES. Ponadto OWES oferuje wsparcie
placówek integracji społecznej.
d) Organizacje pozarządowe i inne PES
Podmioty ekonomii społecznej znajdującej się na terenie gminy Jarocin w naturalny sposób pozostają
w stałych relacjach z podmiotami trzeciego sektora. Sieć organizacji pozarządowych w Gminie Jarocin
jest bardzo rozwinięta liczebnie, ale co najważniejsze, jest również aktywna. Dwa podmioty
reintegracyjne WTZ oraz CIS prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Współzałożycielami
spółdzielni socjalnych są również organizacje pozarządowe.
Nawiązywanie partnerstw, porozumień, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju innych mniej
formalnych form wzajemnego kontaktu, jest bardzo ważne dla odnajdywania się w szerszej rynkowej
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rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw nowych czy mniej konkurencyjnych pod różnymi
względami , którymi są często PES.
Na terenie gminy Jarocin, co zostało już wspomniane, podpisane zostało porozumienie o współpracy
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Utworzenie takiego porozumienia miało stanowić swoistą
platformę do nawiązywania stosunków pomiędzy różnymi podmiotami lokalnej społeczności.
Powodzenie takiego przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od inwencji i gotowości do działań samych
podmiotów. Opinie na temat tego, jak w praktyce wyglądają efekty porozumienia są różne.
„Powiat jarociński na podpisane partnerstwo, ale najwyraźniej za wiele z niego nie wynika. (..) Poza
tym nie spotykamy się z PES, nie podejmujemy żadnych wspólnych działań.”
Z drugiej strony z deklaracji respondentów wynika, że w miarę możliwości i potrzeb korzystają
wzajemnie ze swoich usług. Nie wykluczone, że aktualne formy współpracy, są następstwem
zawartego porozumienia, Organizowanych Dni Ekonomii Społecznych, czy innych imprez lokalnych na
których spotykają się PES i NGO. Za przykład posłużyć może relacja CIS w Jarocinie i Kawiarni
Filmowej:
„To jest niesamowite, że wyposażenie kawiarni filmowej, uszyły krawcowe z CIS-u i w trakcie
festiwalu, ludzie zaczęli wypytywać, gdzie można takie poduszki i pufy kupić i ludzie brali namiary.
Potem panie z Gdyni zamawiały takie siedziska w CIS Jarocin.”
Dobrym przykładem jest również współpraca pomiędzy WTZ w Jarocinie a Jarocińską Spółdzielnią
Socjalną. Aktualnie na stażu w spółdzielnie przebywa dwóch uczestników WTZ. Bliska codzienna
współpraca i wzajemna znajomość przyczyniły się do realizacji ścieżek kariery zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Budowanie ścieżek kariery jest to metoda rozwijania potencjału
pracownika, najczęściej spotykana w dużych korporacjach. Jednak adaptacja tego systemu w sektorze
ekonomii społecznej przynieść może niespodziewanie duże rezultaty, zarówno dla pracownika jak i
dla podmiotu, którego byłby pracownikiem. Ścieżka kariery, przy współpracy z odpowiednimi
instytucjami, rozpoczynać mogłaby się już na etapie WTZ, ŚDS czy szkół specjalnych, gdzie uczestnicy i
uczniowie zgodnie ze swoimi predyspozycjami przygotowywaliby się do podjęcia pracy w ZAZ,
spółdzielni socjalnej czy innym przedsiębiorstwie społecznym. Celem ścieżki, w zależności od profilu
pracownika, może być podjęcie pracy na wolnym rynku.
e) Sektor przedsiębiorstw
Współpraca z sektorem przedsiębiorstw w gminie Jarocin modelowo nie różni się niczym od ogólnie
przyjętego wzorca. Relacja pomiędzy PES a sektorem przedsiębiorstw opiera się o trzy typy relacji:
współprace, wsparcie i konkurencję. Współpraca dotyczy wspólnych udziałów w projektach
organizowanych np. przez Urząd Miasta, ale przede wszystkim wymiany handlowej, wykonywania czy
zlecania usług. Przedsiębiorstwa społeczne nie powinny polegać tylko na zleceniach od samorządu,
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swoje działania powinny skupiać na poszukiwaniu zleceń na wolnym rynku. Sprzyja temu szczególnie
nowy trend społeczno-gospodarczy, którym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kolejnym typem relacji łączącym PES z przedsiębiorcami jest wsparcie. Z reguły to PES są tą stroną,
która jest biorcą wsparcia i tak też jest w badanym przypadku. Za przykład posłużyć może sytuacja
CIS:
„Większe zakłady krawieckie oddają nam tzw. odpadki, mają bardzo dużo skrawków, a nasze Panie
wykorzystują to w świetny sposób produkują np. torby ekologiczne.”
Trzeci typ relacji odnosi się do wzajemnej konkurencji. Ważnym elementem konkurencyjności
rynkowej, wobec którego powinny zostać podjęte działania interwencyjne, jest poczucie krzywdy
przedsiębiorców, mające swoje źródła w tym, że PES są podmiotami uprzywilejowanymi dzięki
stosowalności klauzul społecznych. Dlatego też wizerunek przedsiębiorstw społecznych oraz przede
wszystkim znajomość ich specyfiki są niezwykle ważne dla odpowiedniego ich funkcjonowania jako
partnerów i konkurentów na rynku pracy.
f) Media
Ostatnim z analizowanych w tym opracowaniu elementów otoczenia badanych PES są media. W
opinii większości badanych media są ważnym partnerem. Badane PES wykorzystują media do
promowania własnej działalności oraz propagowania idei.
„Myślę, że informacje prasowe i media i cały PR wokół ekonomii społecznej, który zaczął się
wytwarzać w ostatnich latach, spowodował to, że ekonomia społeczna jest znana.”
Media mogą być odpowiednim narzędzie do promocji PES i upowszechnienia wiedzy na temat
ekonomii społecznej, nie można jednak zapominać, że przynieść mogą one również odwrotny skutek.
Upolitycznienie lokalnych mediów wiążę się z tym, że stanowić mogą one narzędzie walki politycznej,
a aktywność w zakresie ekonomii społecznej czy sposób jej realizacji przedmiotem krytyki.
2.2. Sytuacja na rynku pracy jako czynnik kształtujący ES
Na kondycje sektora ekonomii społecznej wpływ ma również bieżąca sytuacja gospodarcza, w tym
przede wszystkim sytuacja na lokalnym rynku pracy. W opinii wszystkich respondentów sytuacja na
lokalnym rynku pracy nie sprzyja PES. Niskie bezrobocie i dobra sytuacja na rynku pracy z
oczywistych względów są zadowalające i dobrze wpływają na ogólną ocenę sytuacji gospodarki.
Niekoniecznie jednak cieszą one przedsiębiorców, bez względu na to czy mowa o zwykłych
przedsiębiorstwach czy społecznych. Mechanizmy rynku są takie same, wpływa to na niską podaż
pracy i zwiększone oczekiwania finansowe (częstokroć nieadekwatne do posiadanych umiejętności i
kwalifikacji).
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„Teraz to coraz bardziej jest rynek pracownika a nie pracodawcy. Ludzie mają coraz większe
wymagania do swojego pracodawcy.”
W szczególnie trudnej sytuacji są przedsiębiorstwa społeczne, które zmuszone są ponieść większe
nakłady czasowe i finansowe na przystosowanie pracownika do pracy.
„To są osoby które wiele lat nie pracują, maja różnego typu problemy i ciężko jest te osoby przestawić
na taki tryb, żeby one coś dały od siebie. One mają bardzo duże oczekiwania i roszczenia w stosunku
do pracodawcy. Ciężko jest je zmotywować.”
Na niską podaż pracy wpływ ma również sposób realizowania systemu pomocy społecznej. Według
respondentów, realizacja dużej ilość programów pomocowych w formie wsparcia finansowego, nie
sprzyja postawom aktywnego poszukiwania pracy. Przedsiębiorstwom społecznym trudnej jest
znaleźć i utrzymać pracownika w sytuacji niskiego bezrobocia i systemu pomocy społecznej z
szerokim wachlarzem oferowanego finansowego wsparcia. Czynniki te uznać można za hamujący
rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej, jednak w żadnym wypadku nie należy im
przeciwdziałać. Działanie, które należałoby podjąć wiązałoby się z nadaniem odpowiedniego kierunku
rozwoju ekonomii społecznej, dostosowaniem go do zmieniających się warunków społecznogospodarczych. Ekonomia społeczna stanęła przed wyzwaniem reintegracji społecznej i zawodowej
osób dotkniętych skrajnym wykluczeniem. Sytuacja taka wymaga zastosowania zupełnie innych
środków, aniżeli ma to miejsce w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są
chętne i gotowe podejmować pracę. Uchwycenie tej zmiany, już na etapie diagnozy przy
opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej, pozwoli odpowiednio zbudować
działania strategiczne, w oparciu o narzędzia dostosowane do bardziej wymagającej grupy
beneficjentów.
Czynnikiem negatywnie wpływającym na rozwój ekonomii społecznej, a konkretniej na chęć
podejmowania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej jest niskie wynagrodzenie
oferowane potencjalnym uczestnikom czy pracownikom.
„W przypadku Cisu, ja się nie mogę pogodzić z tym, że te osoby, za te swoją aktywność, mają tak
niskie uposażenie, to świadczenie integracyjne wynosi 800 brutto. Przy najniższym wynagrodzeniu
które wynosi 2000 brutto, a pięć razy w tygodniu w CIS muszą uczestniczyć. Odbywają praktyki
zawodowe, które niczym się nie różnią od normalnej pracy.”
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza na początku funkcjonowania, nie jest w
stanie zapewnić wynagrodzenia, które oferować mogą podmioty dłużej istniejące o silniejszej pozycji
rynkowej. Przyczynia się do to sytuacji (co oczywiście nie jest regułą), że pracę w PES podejmują
osoby niewykwalifikowane, potrzebujące większych nakładów na przystosowanie ich do
wykonywania pracy. To z kolei przekłada się na jakość pracy, czyniąc podmiot w oczach odbiorców
mało konkurencyjny ze względu na jakość wykonywanej usługi. Natomiast utrzymanie wysokiej
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jakości wykonywanych usług, stanowiące dla zarządzających PES priorytet, pociąga za sobą wyższe
koszty.
2.3. Strategia zarządzania PES
Wszystkie omówione dotychczas czynniki określić można jako zewnętrzne, na które zarządzający PES
nie mają większego wypływu. Jednak to nie jest tak, że nic od nich nie zależy. Obok czynników
zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie PES, również istotne jest to, w jaki sposób są one
zarządzane i kierowane. Umiejętne zarządzanie projektem i ludźmi ważne jest w każdym biznesie,
również społecznym. Zaryzykować można stwierdzeniem, że zarządzanie PES, w porównaniu z
pozostałymi przedsiębiorstwami, wymaga większego przygotowania i nakładów pracy. Osoby
odpowiedzialne za kierowanie podmiotem poza znajomością podstaw zarządzania i prowadzenia
przedsiębiorstwa, prawa pracy, znajomością lokalnego rynku i specyfiki branży, czyli tego co powinien
wiedzieć każdy przedsiębiorca, powinien znać również specyfikę sektora społecznego i związanego z
nim prawa. Respondenci w swoich wypowiedziach wskazywali, często zaznaczali, jak istotna jest rola
lidera, czy też osoby które kieruje PES:
„Musi być osoba, która zdaje sobie sprawę, że to nie jest łatwe zadanie i trzeba dużo poświęcić. I to
jest ważne musi być taki lider.”
Ponadto zarządzanie PES wiąże się z pewnymi trudnościami, związanymi z zatrudnianiem
pracowników, nierzadko wywodzących się z grup wykluczonych i marginalizowanych, często mało
samodzielnych i wymagających dodatkowego wsparcia o charakterze doradczym czy
psychologicznym. Zatrudnianie osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznie zwiększa prawdopodobieństwo chociażby absencji w pracy.
„Na pewno jest trudniej zmienić nastawienie i mentalność ludzi do pracy. Trzeba się więcej do pracy
przyłożyć.”
„O dobrych pracowników jest trudno. a my niestety zaoferować możemy najniższą krajową.”
„To są osoby, które wiele lat nie pracują, maja różnego typu problemy i ciężko jest te osoby
przestawić na taki tryb, żeby one coś dały od siebie. One mają bardzo duże oczekiwania i roszczenia w
stosunku do pracodawcy.”
Pojawiają się również dodatkowe problemy związane z wydajność pracy, subordynacją i motywacją
do pracy. Oczywiście należy zaznaczyć, że nie są to uwagi generalne i nie dotyczą wszystkich osób
zatrudnionych w PES, a jedynie pewnej jej części. W sytuacjach takich bardzo ważne jest, by
zleceniodawca zdawał sobie sprawę ze specyfiki PES i wykazywał pewne zrozumienie.
Działania skierowane na motywację pracownika do pracy w PES, wymagają większego nakładu pracy,
a co się z tym wiąże, także nakładów finansowych, aniżeli w zwykłym przedsiębiorstwie. Potrzeba do
tego czasu, odpowiedniego wyszkolenia i ludzi.
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Podsumowanie
Stan sektora ekonomii społecznej w gminie Jarocin oceniany jest bardzo dobrze. W gminie znajduje
się siedem prężnie funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej, w tym trzy spółdzielnie
socjalne, dwie fundacje, prowadzące działalność gospodarczą oraz dwa podmioty reintegracyjne: CIS
i WTZ. Istniejące PES znają się i rozpoznają. Natomiast osoby nie związane bezpośrednio z ekonomią
społeczną, z omawianym sektorem kojarzą najczęściej funkcjonujące spółdzielnie socjalne, rzadziej
pozostałe podmioty. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te podmioty, usytuowane są w mieście
Jarocin. Pamiętać należy o przeprowadzaniu bieżących diagnoz na możliwością i potrzebą tworzenia
nowych PES w pozostałej części gminy.
Respondenci wskazywali na trzy główne grupy czynników, które w ich opinii wpływają na rozwój
ekonomii społecznej. Warto wspomnieć, że pod pojęciem rozwój ekonomii społecznej respondenci
najczęściej rozumieli rozwój przedsiębiorstw społecznych. Pierwszą grupą czynników były wszystkie
podmioty wpływające na PES. W skład otoczenie PES wchodzą: : jednostki samorządu terytorialnego
(Urząd Marszałkowski WW, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miasta Jarocin), gminne
jednostki organizacyjne (MGOPS), powiatowe jednostki organizacyjne (między innymi: PCPR, PUP),
wojewódzka jednostka samorządowa ROPS, struktury wsparcia (OWES), organizacje pozarządowe i
inne PES, sektor przedsiębiorstw i media. Spośród wszystkich wspomniany niemożliwe jest wskazanie
podmiotu, odgrywającego najważniejszą rolę w rozwoju sektora ekonomii społecznej czy też rozwoju
PES. Charakter łączących PES z podmiotem relacji, przyjmuje w różnych przypadkach inną postać i
mają oni inny wkład. Dzięki podmiotowi wsparcia jakim jest OWES w subregionie kaliskim, w gminie
powstały na przestrzeni ostatnich lat nowe przedsiębiorstwa, te już istniejące dłuższy czas
otrzymywały dotacje na nowe miejsca pracy. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego występują w
roli współzałożycieli i są źródłem stałych zleceń. Ważne jest, by jak najwięcej ze wspomnianych
podmiotów miało okazję być obecnym przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii
Społecznej, w miarę możliwości i konieczności w grupie eksperckiej czy też na etapie konsultacji
społecznych. Bardzo istotne będzie uwzględnienie w planie strategicznym każdej relacji PES z
podmiotem otoczenia i takiego ukierunkowania działań, by relacja ta sprzyjała budowie sektora
ekonomii społecznej.
Kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym na sposób funkcjonowania PES na rynku pracy jest
spadek bezrobocia oraz rozwinięcie systemu świadczeń socjalnych. Te dwa zjawiska stawiają PES
przed nowymi wyzwaniami i trudnościami, związanymi z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników.
Sytuacja ta wymaga odpowiedniego ukierunkowania podejmowanych działań wspierających rozwój
ekonomii społecznej, związanych z dostosowaniem odpowiednich narzędzi do aktywizacji osób
dotkniętych skrajnym wykluczeniem społecznym.
Trzecią grupą czynników, od których zależy rozwój ekonomii społecznej jest to, w jaki sposób
zarządzane są same PES. Najistotniejszym elementem, na który wskazywano odnośnie zarządzania
PES były zasoby ludzkie. Przypisywano ważną rolę osobie kierującej PES, zaznaczając, że charyzma tej
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postaci, jego doświadczenie oraz wiedza stanowią bardzo ważny potencjał. Działania mogące w
jakikolwiek sposób wpłynąć na ten element powinny pojawiać się już na etapie animacji w trakcie
diagnozowania środowiska lokalnego oraz motywowania osób. Późniejsze działania inkubacyjne i
wspierające, powinny zawierać szkolenia i warsztaty przygotowujące i wspierające kierowników w
roli lidera.
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IV.

Lokalna Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej

Niewątpliwie dla wszystkich osób rozwój ekonomii społecznej jest zjawiskiem pożądanym. Rola
integracji społecznej i zawodowej, jaką pełni w środowisku lokalnym, jest wszystkim znana i
doceniana. Dodatkowa wartość jaka wiąże się z powstawaniem PES, jaką zauważa samorząd, odnosi
się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Gmina w oparciu o dostępne instrumenty stara się
wzmacniać partycypacje publiczną w kreowaniu polityki samorządu. Powstanie Lokalnej Strategii
Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie Jarocin, stanowiłoby kolejny krok w kierunku wzmocnienia
udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej, w tym przypadku w obszarze
zatrudnienia i reintegracji.
„Sam proces powstawania PES wiąże się z aktywizowaniem mieszkańców i braniem spraw w swoje
ręce. Może i jest to trochę na wyrost, ale to są działania wspierające społeczeństwo
obywatelskie.(..)więc jak najbardziej jestem za.”
Wśród respondentów pojawił się również głos, będący zarówno troską jak i obawą o właściwe
wykorzystywanie środków na wsparcie PES:
„Mam ważenie, że postrzega się pieniądze na tworzenie PES jako bardzo dobrą alternatywną dla
pożyczek na uruchomienie czegoś, w czym np. reintegracja zawodowa czy ogólnie społeczeństwo nie
jest na pierwszym miejscu.”
Rozwoju ekonomii społecznej, który planowany ma być poprzez Lokalną Strategię Rozwoju Ekonomii
Społecznej realizowany ma być głównie dzięki działaniom wspierającym. Nie wykluczone jest jednak
zaplanowanie działań ukierunkowanych na weryfikację odpowiedniego wykorzystywania
otrzymywanego wsparcia. Na uwadze należy mieć również fakt, że działania reintegracyjne często
przesuwane są na dalszy plan, ze względu na inne problemy podmiotu, utrudniające codzienne
funkcjonowanie. Dobrze skonstruowany plan strategiczny i późniejsza jego realizacja pozwolą
zdiagnozować ewentualne przyczyny takiej sytuacji i dostosować odpowiednie wsparcie.
1. Spodziewane rezultaty
Wyrażana potrzeba utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej zawsze wiąże się z
oczekiwanymi zmianami i rezultatami, jakie będzie za sobą niosła. Wyrażane one były przez
wszystkich respondentów niezależnie od tego czy reprezentowały JST czy PES.
Rezultaty utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej
Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego
Diagnoza i rozpoznanie problemów społecznych
Pewna i stała polityka ekonomii społecznej niezależna od upływu czasu (i związanej z nim
kadencyjności władz)
Promocja idei i działań ekonomii społecznej (co za tym idzie pozytywne postawy konsumenckie
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wobec towarów i usług proponowanych przez PES i PS)
Umocnienie sieci kontaktów pomiędzy PES
Tabela 6 Oczekiwane rezultaty po utworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Jarocin

Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, co zostało omówione dotychczas, odbyć by się miało
poprzez dwa procesy: partycypację zainteresowanych mieszkańców w proces tworzenia Strategii, jak
i sam rozwój sektora ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne łączące w sobie cele społeczne
i ekonomiczne wpisują się w politykę społeczeństwa obywatelskiego.
Kolejnym rezultatem, spodziewanym po utworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej,
miałoby być poznanie efektów przeprowadzonych diagnoz i analiz. Respondent, który zwrócił na to
uwagę, zauważa, że szczegółowo przeprowadzona analiza środowiska i otoczenia podmiotów
ekonomii społecznych, pozwoliłaby rozpoznać pożądane kierunki działań, jakie podejmować powinna
gmina. Powstałe dane wykorzystać można byłoby również we wspieraniu innych segmentów
środowiska lokalnego.
Następny spodziewany rezultat to pewna i stała polityka ekonomii społecznej. Jest to naturalna
konsekwencja posiadania jakiegokolwiek planu, programu czy tym bardziej strategii. Strategia, ze
względu na fakt, że określana jest na 10-15 lat, wyróżnia się tym w szczególności. Istnienie Strategii
odnoszącej się wprost do ekonomii społecznej jest szczególnie ważne dla podmiotów działających w
jej obszarze. Idea przedsiębiorczości społecznej nie jest popularna wśród wszystkich lokalnych
samorządowców, dlatego w perspektywie zmian władz samorządowych, niezmienność kierunków
działań w ekonomii społecznej jest bardzo istotna. Oczywiście, jak wszystkie wieloletnie plany,
Strategia ta może podlegać aktualizacjom.
Kolejną korzyścią wynikającą z faktu zaistnienia Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej
byłaby promocja idei przedsiębiorczości społecznej i działań z nią związanych. Zaistnienie
dokumentu dotyczącego bezpośrednio ekonomii społecznej w formie Uchwały Rady Miasta
nadawałoby swoistą rangę temu przedsięwzięciu, a wszelkie prace związane z jej przygotowaniem,
samoistnie promowałyby ideę ekonomii społecznej. Skutkowałoby to wzrostem świadomości
społecznej, która przejawiałaby się w prospołecznych postawach konsumenckich.
Korzyścią wspólnie prowadzonych prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii
Społecznej, byłoby umocnienie sieci kontaktów pomiędzy PES biorącymi udział w pracach.
„Myślę, że wspólna praca nad tym dokumentem, z pewnością zbliży nas do siebie jako PES, w tym
sensie, że poznamy się lepiej. Pracować będziemy nad wspólnym zadaniem, a to zawsze zbliża.”
Efekt, ten potraktować można znacznie szerzej, w pracach tych uczestniczyć można znacznie więcej
podmiotów, co zależne będzie od przyjętej strategii pracy. Wraz z włączaniem nowych podmiotów do
pracy, proces sieciowania obejmie szerszy zakres.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38

Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org

2. Oczekiwania względem Strategii
Wyobrażenia respondentów na temat tego, jak wyglądać będzie Strategia czy czego będzie dotyczyć,
różnią się. Są one odmienne ze względu na różny związek respondenta z sektorem ekonomii
społecznej, a tym samym, posiadane oczekiwania. Wpływ ma również doświadczenie i posiadana
wiedza na temat tego, jak takie dokumenty powstają oraz jak w rzeczywistości funkcjonują.
Oczekiwania względem przedmiotu i treści Strategii mieli zarówno przedstawiciele JTS jak PES. Z
reguły oczekiwania względem przedmiotu i treści Strategii wypowiadane są przez osoby
reprezentujące środowiska, do których są dedykowane. W przypadku gminy Jarocin, sytuacja
przedstawia się inaczej, tutaj wiele uwag i oczekiwań miały również osoby reprezentujące samorząd,
co pokazuje, jak władze zaangażowane są we wspieranie trzeciego sektora.
Oczekiwania merytoryczne zaprezentowane zostały w postaci propozycji konkretnych działań
mogących realizować wybrane cele strategiczne i operacyjne. Warto mieć na uwadze, że część tych
oczekiwań były wypowiadane przez osoby nie mające wiedzy na temat tego, w jaki sposób
realizowane są gminne strategie. Dlatego też, niektóre z oczekiwań wydawać się mogą nietrafione
albo niemożliwe do zrealizowania. Zostały one jednak uwzględnione w raporcie, gdyż stanowią cenną
informację na temat potrzeb związanych z rozwojem PES, które może zostaną w przyszłości
zrealizowane, jak nie w tej, to w nieco innej formie.
Oczekiwane cele i działania w Strategii (oczekiwania merytoryczne)
Profesjonalizacja działających na terenie gminy podmiotów ekonomii społecznej
 Szkolenia dla kadry zarządzającej dot. m. in. marketingu i PR
 Szkolenia dla pracowników PES
 Skierowanie oferty PES w stronę wolnego rynku
 Promocja dobrych praktyk
 Usystematyzowanie ścieżek kariery zawodowej wykluczonych społecznie bądź zagrożonych
społecznie
Zwiększanie wiedzy wśród mieszkańców na temat ekonomii społecznej i kształtowanie przychylnych
postaw
 Upowszechnianie wiedzy wśród pracodawców na temat korzyści zatrudniania absolwentów
CIS
 Współpraca z pracownikami socjalnym odnośnie zatrudniania w PES
 Działania wspierające dobre relacje z mediami
 Działania skierowane na zmianę wizerunku PES
Wzrost skali wsparcia udzielanego PES przez JTS
 Zwiększenie stosowalności klauzul społecznych/zamówień społecznie odpowiedzialnych
 Częściowe przesunięcie środków z funduszu alkoholowego na funkcjonowanie CIS (dot.
pozostałych gmin powiatu)
 Przeprowadzanie rozmów w spółkach gminy ws. przekazania części zadań do wykonania PES
 Deinstytucjonalizacja usług
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Wzrost znaczenia ES w polityce lokalnej
 Utworzenie i powołanie Rady Podmiotów Ekonomii Społecznej w UM
Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług
 Budowanie trwałej sieci kontaktów w obszarze ekonomii społecznej
 Rozszerzenie usług oferowanych przez CIS
Tworzenie nowych PES
 Utworzenie WTZ
 Założenie Spółdzielni Socjalnej
Tabela 7 Oczekiwane cele i działania w Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie Jarocin

Wspomniane oczekiwania zostały uszeregowane w sześć podgrup, które łączą wspólne cele.
Pierwszym z nich jest profesjonalizacja PES działających na terenie gminy, która wiązałaby się z
działaniami edukacyjnymi i doszkalającymi wśród kadry zarządzającej podmiotami ekonomii
społecznej. Dla prawidłowego funkcjonowania PES w zmieniających się warunkach rynku,
pojawiających się nowych technologiach i trendach w zarządzaniu zespołem, szkolenia kadry
zarządzającej wydają się koniecznością. Sugerowaną i oczekiwaną tematyką szkoleń byłby przede
wszystkim marketing PES oraz szkolenia dotyczące kształtowania odpowiednich relacji z otoczeniem.
Poznanie nowych technik marketingowych oraz odpowiedni PR podmiotu zwiększy szanse na
dotarcie do nowych klientów i pozyskanie stałych kontrahentów.
Na profesjonalizację PES a w konsekwencji wzrost jego udziału w rynku dóbr i usług będą miały
działania skierowane na edukacje i szkolenia pracowników PES. Mogłyby się one odbywać np.
poprzez udostępnianie i informowanie o szkoleniach prowadzonych dla klientów OPS, czy innych
szkoleniach prowadzonych przy udziale UM.
Ciekawym i nowatorskim pomysłem byłoby stworzenie systemu budowy ścieżek kariery osób
wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem. Budowanie ścieżek kariery jest to metoda
rozwijania potencjału pracownika, najczęściej spotykana w dużych korporacjach. Jednak adaptacja
tego systemu w sektorze ekonomii społecznej przynieść może niespodziewanie duże rezultaty,
zarówno dla pracownika jak i dla podmiotu, którego byłby pracownikiem. Ścieżka kariery, przy
współpracy z odpowiednimi instytucjami, rozpoczynać mogłaby się już na etapie WTZ, ŚDS czy szkół
specjalnych, gdzie uczestnicy i uczniowie zgodnie ze swoimi predyspozycjami przygotowywaliby się
do podjęcia pracy w sąsiednim ZAZ, spółdzielni socjalnej czy innym przedsiębiorstwie społecznym.
Celem ścieżki, w zależności od profilu pracownika, może być podjęcie pracy na wolnym rynku.
Następna grupa działań wiąże się ze zwiększeniem wiedzy na temat ekonomii społecznej wśród
mieszkańców gminy oraz kształtowaniem prospołecznych postaw. Wszelkie działania związane z
edukacją społeczną na temat ekonomii społecznej wiązać się będą również po części ze zmianą
wizerunkową PES. Funkcjonujące na terenie gminy PES, są najlepszym dowodem na to, że
spółdzielnie socjalne i inne przedsiębiorstwa nie odbiegają standardami usług od zwykłych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40

Realizator projektu:
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo
tel. + 48 61 898 30 68
www.jadwiga.org

przedsiębiorstw. Działania powinny być ukierunkowane na współpracę z lokalnymi mediami tak, by
móc dotrzeć do jak największego grona osób.
Bardzo ważnym działaniem z perspektywy funkcjonowania CIS, jest pomoc mu w dotarciu do
pracodawców i uświadomienie im, jakie korzyści wynikają dla niego z zatrudnienia absolwenta CIS.
Przez pierwsze trzy miesiące ma on możliwość odliczenia 100% wysokości zasiłku, oraz 80% przez
kolejne 3 miesiące i 60% przez ostatnie pół roku.
Ważnym partnerem do współpracy przy rozwoju ekonomii społecznej są pracownicy socjalni. Oni
mają codzienny kontakt z potencjalnymi pracownikami PS czy uczestnikami podmiotów
reintegracyjnych. Dlatego bardzo ważne jest włączenie ich zarówno w pracę nad tworzeniem
Strategii jak i dalszą współpracę.
Trzecia grupa działań koncentrowała się wokół oczekiwanego wsparcia PES ze strony JTS.
Bardzo istotnym działaniem z perspektywy funkcjonujących PES jest upowszechnienie klauzul
społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień w jednostkach samorządu terytorialnego. W
lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawa zamówień publicznych, tym samym
czyniąc ją jeszcze bardziej skutecznym narzędziem społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych. Zgodnie z wypracowaną definicją Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne
odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka następujących
aspektów: promocję godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, wsparcie
społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), wsparcie ekonomii społecznej oraz małych i
średnich przedsiębiorstw, a także promocję równych szans oraz zasady „dostępny i przeznaczony dla
wszystkich”. Stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień przyczynia się do zwiększania
efektywności wydatkowania środków publicznych poprzez osiągnięcie celów społecznych.
Umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom
pozostających w gorszej sytuacji na rynku pracy, nie naruszając przy tym zasad traktatowych UE.
Uwzględnianie klauzul społecznych w zamówieniach przewidziano także w Strategii Sprawne Państwo
2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej
oraz Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego. Jednakże, jak
wynika z przeprowadzonych rozmów, istnieje wciąż wiele zleceń, które mogłyby być realizowane
przez przedsiębiorstwa społeczne, a wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Dlatego istotne byłby
działania ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy wśród urzędników samorządu na temat
możliwości stosowania klauzul społecznych. Ponadto, jak wynika z rozmów, istniałaby możliwość
rozmów ze spółkami miejskimi, które w dużym zakresie obsługują miasto, w sprawie przekazania
część zadań lokalnym PES.
Ważnym działaniem, a w zasadzie jego kontynuacją będzie deinstytucjonalizacja usług. Gmina Jarocin
konsekwentnie od kilku lat przechodzi od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług
świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, czego przykładem jest chociażby przekształcanie
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placówek oświaty w niepubliczne przedszkola i szkoły, czy przekazanie prowadzenia CIS organizacji
pozarządowej.
Kolejną możliwością wsparcia PES ze strony JTS, byłoby przesunięcie części środków z funduszu
alkoholowego na funkcjonowanie CIS. Odnosi się to do pozostałych gmin powiatu jarocińskiego, gdyż
Gmina Jarocin podjęła już stosowne kroki w tym kierunku. Jak wskazują respondenci za środki z tego
funduszu z reguły organizowane są wycieczki dla młodzieży, festyny i inne imprezy. Aktualnie kiedy
CIS jest prowadzone przez organizację pozarządowe, istniałaby możliwość przesunięcia części tych
środków na wparcie CIS.
Kolejny cel odnosi się do wzrostu znaczenia ekonomii społecznej w polityce lokalnej. Bardzo
ciekawą propozycją działania jest utworzenie i powołanie Rady Podmiotów Ekonomii Społecznej w
UM. Funkcjonować ona mogłaby przy Burmistrzu albo przy Radzie Miasta. Przedstawiciel Rady
obecny byłby przy planowaniu budżetu, spotkaniach dotyczących inwestycji czy planowaniu innych
działań.
Ostatnia grupa działań wpisywałaby się w szeroko pojęty cel, jakim jest wzrost udziału PES w rynku
dóbr i usług. Działania związane z sieciowaniem, polegające na łączeniu organizacji w dobrowolne
partnerstwa, aby wspólnie realizować i rozwiązywać problemy, wskazane zostało jako kolejny
element oczekiwanej polityki. Sieciowanie znalazło swoje szczególne miejsce w Krajowym Programie
Rozwoju Ekonomii Społecznej, jak również w Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej w
Województwie Wielkopolskim, w którym to wzmocnienie działań sieciujących wskazane zostało jako
konieczny warunek wzrostu udziału PES w rynku.
Udział PES w rynku dóbr i usług wzrósłby poprzez planowane rozszerzenie oferowanych usług przez
CIS. Działanie to formie konkretnego zadania zrealizowane miałoby być przy udziale MGOPS w
Jarocinie, gdyż planowany punkt ksero z usługami poligraficznymi i sprzedażą produktów z pracowni
krawieckiej miałyby znajdować się w budynku MGOPS-u.
Ostatni cel związany jest z poszerzaniem bazy PES. Wsparcie istniejących PES nie byłoby jedyną
formą wspierania PES. Planowane jest podejmowanie prac związanych z utworzeniem nowych
przedsiębiorstw oraz podmiotów reintegracyjnych. Planowana Spółdzielnia Socjalna oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej znajdywać miałyby się przy Centrum Integracji Zawodowej, tworząc tym samym
swoisty kompleks. Warto zwrócić uwagę, że działania sprzyjałyby innemu celowi, jakim było
tworzenie ścieżek zawodowych pracowników PES i uczestników podmiotów reintegracyjnych.
3. Forma i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej
Warto odnotować, że sugestię odnoszące się do formy i realizacji Strategii wyrażali głównie
przedstawiciele JST. Doświadczenie nabyte w pracy pozwala zauważyć im, jak ważna jest
odpowiednia budowa dokumentu, by spełniała ona swoją funkcję. Osoby pracujące w podmiotach, w
których obowiązują różnorodne strategie zdają sobie sprawę z ich użyteczności oraz tego jak w
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praktyce wygląda ich realizacja. Dlatego też, wszystkie te sugestie przyjmują formę uwag mających na
celu dbałość o przyszłą użyteczność i funkcjonalność Strategii.
Formalne i organizacyjne oczekiwania względem Strategii
Włączenie Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Spójność z pozostałymi dokumentami, przede wszystkim Gminnym Programem
Rewitalizacji w gminie Jarocin
Jak największa ilości podmiotów w proces tworzenia Strategii
Przeprowadzenie konsultacji społecznych
Plan strategiczny w formie szczegółowych zadań
Coroczny monitoring i aktualizacja Strategii
Tabela 8. Formalne i organizacyjne oczekiwania względem Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie Jarocin

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie zwrócił uwagę, że Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych, która powstała prawie dziesięć lat temu pod wieloma
względami jest już nieaktualna. Planowane jest utworzenie nowego dokumentu, odpowiadającego
aktualnej sytuacji społeczno-demograficznej oraz bieżącym problemom społecznym. Dlatego też
pojawiła się sugestia, by wykorzystać tę sytuację i włączyć Lokalną Strategię Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Szczegóły związane z podjęciem
decyzji, czy Lokalna Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej przybrałaby formę programu
realizującego określone cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, czy też
funkcjonowałaby bardziej niezależnie, jedynie załączona aneks do Strategii, omówione zostałoby na
etapie prac przygotowawczych Niezależnie od rozwiązanie na jakie zdecyduje się Zespół, włączenie
praca nad Strategią dotyczącej ekonomii społecznej w prace związane ze Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych ma wiele korzyści. Ilość pracy, poświęcona na przygotowanie jednego
produktu, będzie mniejsza, niż przygotowanie dwóch osobnych Strategii. Nie będzie przygotowywana
dwukrotnie diagnoza ani analiza, natomiast te same, bądź bardzo podobne treści nie będą pojawiać
się dwukrotnie w różnych Strategiach. Poniesione koszty będą również odpowiednio mniejsze.
Obecność Strategii dotyczącej ekonomii społecznej przy Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, do której samorząd jest ustawowo zobowiązany, zwiększa jej rangę. Większe jest
również prawdopodobieństwo, że będzie ona realizowana.
Kolejną ważną sugestią, jest konieczność spójności planowanej Strategii z obowiązującymi już
Strategiami i Programami, w szczególności z nowopowstałym Gminnymi Programem Rewitalizacji w
gminie Jarocin, co zostało już uwzględnione na etapie analizy dokumentów.
Wśród uwag odnośnie zespołu mającego zając się przygotowywaniem Strategii, pojawiła się taka, by
tworzyło go jak najwięcej osób reprezentujących różne środowiska. Podejście takie odpowiada
podejściu Urzędu Miasta, które na wszelkie sposoby stara się angażować mieszkańców w aktywne
uczestnictwo w życie gminy.
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Odpowiednio etapy tworzenia Strategii powinny być poddane konsultacjom społecznym, w których
głos zabrać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Nawet bardzo dobry projekt Strategii, opracowany przez
ekspertów, w małym stopniu będzie mobilizował mieszkańców, jeśli nie zostanie poddany społecznej
weryfikacji. Niesłychanie ważne i niezbędne są konsultacje i dyskusje w różnych środowiskach.
Pomimo, że Lokalna Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej odnosi się do konkretnych grup
społecznych, dotyczy ona wszystkich mieszkańców gminy. Uspołecznianie Strategii powinno się
odbywać na podstawie klasycznej drabiny partycypacji:
 informowaniu,
 konsultowaniu,
 współdecydowaniu.
Proces uspołeczniania Strategii powinien obejmować cały okres trwania prac nad ich
przygotowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem momentu sformułowania celów oraz ukończenia
prac nad projektem i poddania go pod publiczną dyskusję.
Dwie ostatnie sugestię odnoszą do się formy i zakresu szczegółowości planu strategicznego oraz jego
realizacji. Istotą Strategii, która jest rzeczywiście realizowana, jest jej coroczny monitoring oraz
aktualizacja. Tylko regularnie odnawiana i aktualizowana strategia ma szanse na to, by można było
podążać wytyczonymi w niej kierunkami. Regularny monitoring i aktualizacja pozwalają również na
sformułowanie celów w formie szczegółowych zadań, do których łatwiej jest się odnieść. Natomiast
w razie zmiany warunków społecznych, finansowych czy innych, zawsze można je przeformułować.
Dlatego bardzo ważne będzie powołanie zespółu ds. monitoringu. W praktyce, osoby te
odpowiedzialne są nie tylko za monitoring realizacji Strategii, ale również za ewaluację projektu. Ze
względu na długi okres czasu jakiego dotyczy Strategia zaleca się przeprowadzenie ewaluacji ongoing i ewaluacji ex-post. Pierwszy rodzaj ewaluacji pozwoli na ewentualną korektę zaplanowanych
działań i celów, które ujęte zostałyby w aktualizacji. Ewaluacja ex-post wykonana zostanie po
wdrożeniu Strategii i pozwoli na całościowe ocenienie efektów działań Strategii.

Podsumowanie
Pomysł utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej spotkał się z pozytywnym
nastawieniem. Oczekiwania względem rezultatów jej funkcjonowania różnią się u przedstawicieli PES
i JTS. Ci pierwsi postrzegają ją jako gwarant wsparcia, na który liczą ze strony samorządu.
Spodziewają się również wzmocnienia całego sektora ekonomii społecznej w gminie, na czym każdy
skorzysta. Dla przedstawicieli JTS ekonomia społeczna jest jednym z narzędzi budowy społeczeństwa
obywatelskiego oraz instrumentem wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uważa się, że powstanie takiej Strategii zapewni pewną i stałą politykę ekonomii społecznej
niezależną od zmian kadencji i upływu czasu, co daje pewne poczucie bezpieczeństwa podmiotom
ekonomii społecznej. Podmioty będą wiedzieć czego mogą się spodziewać i jakie są zaplanowane
działania na najbliższe lata.
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Wyobrażenia respondentów na temat tego, jak wyglądać będzie Strategia i czego będzie dotyczyć,
różnią się. Są one odmienne ze względu na różny związek respondenta z sektorem ekonomii
społecznej, a tym samym, posiadane oczekiwania. Wszystkie pojawiające się w trakcie badania
oczekiwania uszeregowano w sześć podgrup, które łączą wspólne cele. Celami tymi są:
1. Profesjonalizacja PES działających na terenie gminy
2. Zwiększanie wiedzy wśród mieszkańców na temat ekonomii społecznej i kształtowanie
przychylnych postaw
3. Wzrost skali wsparcia udzielanego PES przez JTS
4. Wzrost znaczenia ES w polityce lokalnej
5. Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług
6. Tworzenie nowych PES
Autorami pomysłów dotyczących działań i celów w Strategii byli zarówno przedstawiciele JTS jak i
PES. Z kolei sugestie dotyczące tego, jaką formę ma przyjąć Strategia wyrażane były jedynie przez
reprezentantów samorządu. Pojawiła się sugestia, by Strategia dotycząca rozwoju ekonomii
społecznej stała się integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, nad którą to
wkrótce rozpoczną się prace. Jej plan strategiczny powinien być również spójny z dopiero co
powstałym Gminnym Programem Rewitalizacji, który w swym przedmiocie odnosi się do ekonomii
społecznej. W celu zachowania spójności z polityką UM w sprawie partycypacji społecznej w
samorządność gminy, w pracę nad Strategią włączone powinno być jak najszersze grono
przedstawicieli różnych środowisk. Konieczne będzie również przeprowadzenie konsultacji
społecznych. Ostatnie uwagi odnosiły się do corocznego monitoringu oraz aktualizacji. Tylko
regularnie odnawiana i aktualizowana strategia ma szanse na to, by można było podążać
wytyczonymi w niej kierunkami.
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Rekomendacje
Badania pozwalają wysunąć szereg wniosków i rekomendacji dotyczących powstania Lokalnej
Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie Jarocin.












Wywiady z przedstawicielami Urzędu Miasta, podległych mu jednostek oraz
przedstawicielami sektora ekonomii społecznej wykazują pozytywną postawę wobec Lokalnej
Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz gotowość do współuczestniczenia w procesie
tworzenia tego dokumentu. W świetle tych postaw i deklaracji rekomenduje się podjęcie
prac przygotowawczych prowadzących do utworzenia Strategii.
Przeprowadzona analiza dokumentów na szczeblu krajowym i regionalnym pozwala
stwierdzić, że ekonomia społeczna w ostatnich latach zyskuje coraz większą uwagę. W roku
2013 i 2014 powstały dwa bardzo ważne dla rozwoju ekonomii społecznej dokumenty:
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Wielkopolskim. Planowana Lokalna Strategia Rozwoju Ekonomii
Społecznej powinna realizować wytyczone w nich kierunki rozwoju ekonomii społecznej i
pozostawać z nimi w pełnej spójności.
Analiza obowiązujących w gminie programów oraz strategii, wykazuje, że miejsce przypisane
ekonomii społecznej jest nieadekwatne do roli, jaką rzeczywiście pełni w lokalnej gospodarce
oraz polityce społecznej. Wyjątek stanowi Gminny Program Rewitalizacji, który w momencie
przeprowadzania badań funkcjonował jeszcze w formie projektu. Zakładany w nim plan
strategiczny i związane z nim plany inwestycyjne niejednokrotnie odwołują się do ekonomii
społecznej. W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska względem ekonomii społecznej
w polityce strategicznej gminy, zasadne wydaje się utworzenie dokumentu, który wypracuje
stałe i jednoznaczne stanowisko.
Ekonomia społeczna w Lokalnej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej powinna zostać ujęta
w sposób przedmiotowy i podmiotowy. Po pierwsze, cele strategii powinny swymi
działaniami wspierać sektor ekonomii społecznej, starając się zapewnić odpowiednie warunki
rozwoju, po drugie, wykorzystywać potencjał ekonomii społecznej w polityce pomocy
społecznej gminy.
Na terenie gminy Jarocin funkcjonuje siedem PES, które korzystały ze wsparcia oferowanego
przez OWES subregion kaliski. Podmioty te są zróżnicowane pod względem formy prawnej
oraz profilu prowadzonej działalności. Jednakże, ze względu na wielkość gminy, liczbę
mieszkańców oraz istniejące zapotrzebowanie, jedne WTZ to za mało. Rekomenduje się
utworzenie nowego podmiotu i udzielenie szerokiego zakresu wsparcia grupie inicjatywnej,
która się tego podejmie ze strony instytucji wsparcia.
Podmioty ekonomii społecznej, że względu na coraz większą skale zatrudnienia i uczestnictwa
w tych podmiotach odciążają instytucje pomocowe. Tym samym realizują one część zadań,
które przypisane są do realizacji gminie. Zaleca się uwzględnienie roli reintegracji społecznej i
zawodowej PES w Strategii.
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Ze względu na bardzo rozwinięty trzeci sektor w gminie Jarocin i aktywność Urzędu Miasta w
tym zakresie, otoczenie PES ma bardzo istotny wpływ na jego funkcjonowanie. Zaleca się, by
w Strategii zawarte były działania wspierające powstałe już partnerstwo na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim budowanie i wzmacnianie sieci kontaktów i
współpracy między PES a podmiotami z jego otoczenia, takimi jak: jednostki samorządu
terytorialnego (Urząd Marszałkowski WW, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miasta
Jarocin), gminne jednostki organizacyjne (MGOPS), powiatowe jednostki organizacyjne
(między innymi: PCPR, PUP), wojewódzka jednostka samorządowa ROPS, struktury wsparcia
(OWES), organizacje pozarządowe i inne PES, sektor przedsiębiorstw i media.
Zmianą, która została dostrzeżona przez respondentów, istotnie wpływającą na sposób
funkcjonowania PES na rynku pracy, jest spadek bezrobocia oraz rozwinięcie systemu
świadczeń socjalnych. Te dwa zjawiska stawiają PES przed nowymi wyzwaniami i
trudnościami, związanymi z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników. Sytuacja ta wymaga
odpowiedniego ukierunkowania podejmowanych działań wspierających rozwój ekonomii
społecznej, związanych z dostosowaniem odpowiednich narzędzi do aktywizacji osób
dotkniętych skrajnym wykluczeniem społecznym.
Czynnikiem istotnie wpływającym na rozwój sektora ekonomii społecznej w gminie jest
sposób, w jaki zarządzane są poszczególne PES. W porównaniu z pozostałymi
przedsiębiorstwami, wymaga one większego przygotowania i nakładów pracy. Zarządzanie
PES wiąże się z pewnymi trudnościami, związanymi z zatrudnianiem pracowników,
wywodzących się z grup wykluczonych i marginalizowanych, często mało samodzielnych i
wymagających dodatkowego wsparcia o charakterze doradczym czy psychologicznym.
Zachodzi potrzeba szkoleń z zakresu odpowiedniego kierowania PES, na których uczestnicy
poznają metody zarządzania zespołem i tworzenia odpowiedniej strategii podmiotu.
W trakcie badań, zwracano uwagę, jak istotny jest wizerunek PES oraz jak się on zmienia na
przestrzeni nie tak długiej historii ES. W tej chwili najważniejsza jest poprawa wizerunku PES
tak, by mogły one swobodnie konkurować z pozostałymi przedsiębiorstwami na wolnym
rynku. Wśród działań wspierających ten kierunek zmian, znaleźć się może doszkalanie kadry
zarządzającej PES w zakresie marketingu jak i promocja ekonomii społecznej wśród lokalnych
przedsiębiorców.
Zarówno przedstawiciele JTS, jak i PES mają pewne wyobrażenia na temat Strategii oraz tego,
co ona wniesie w życie lokalnej społeczności. Spodziewane rezultaty tych dwóch środowisk
różnią się, ale co najważniejsze nie wykluczają. Istotne jest, by już na samym początku prac
związanych z tworzeniem Strategii wymienić się tymi poglądami i stworzyć wspólną, jednolitą
wizję.
Oczekiwania merytoryczne przedstawicieli PES oraz JTS stworzyły bogaty katalog działań
planu strategicznego planowanego dokumentu. Uszeregowane one zostały w sześć podgrup,
które łączy wspólny cel:
1. Profesjonalizacja PES działających na terenie gminy
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2. Zwiększanie wiedzy wśród mieszkańców na temat ekonomii społecznej i
kształtowanie przychylnych postaw
3. Wzrost skali wsparcia udzielanego PES przez JTS
4. Wzrost znaczenia ES w polityce lokalnej
5. Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług
6. Tworzenie nowych PES
W trakcie formułowania celów strategicznych i działań zaleca się poddanie pod dyskusję
wszystkie oczekiwania merytoryczne, które zostały wyrażone w trakcie badań. Natomiast
przyjęta forma dokumentu powinna przynajmniej w większości opierać się na wspomnianych
oczekiwaniach formalnych.
 Ważnym krokiem na etapie prac przygotowawczych będzie ustalenie formy, jaką ma przyjąć
Strategia. Ustalenie tego, czy ma to być dokument niezależny od innych obowiązujących
Strategii w gminie czy też ma stanowić integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, jest kluczowe już przed podjęciem decyzji o tworzeniu Zespołów.
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