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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. „Powiatowa strategia rozwoju ekonomii społecznej” nie wynika z 

obowiązku ustawowego. 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 nieodparcie 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. Do tej pory w Polsce powstało niewiele takich 

strategii, natomiast w województwie wielkopolskim 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 2013-

2020. RPRES  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 Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie 

krotoszyńskim wpisywałoby się w realizację celów zawartych w dwóch, najważniejszych dla ekonomii 

społecznej programów: KPRESI RSRES. 

Niniejszy raport składa się z pięciu części. Pierwsza metodologiczna, 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 i 

powiatowy. Trzeci rozdział opisuje stan ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim oraz czynniki 

go kształtujące. Czwarty rozdział przedstawia nastawienie i oczekiwania przedstawicieli podmiotów 

ekonomii społecznej i jej otoczenia wobec Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej. Piąty, 

ostatni rozdział, prezentuje proponowany model tworzenia Strategii w powiecie krotoszyńskim.  
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej 

oraz samorządu, są gotowi do współpracy i wspólnego tworzenia Strategii. Każda ze stron 

reprezentuje odmienne stanowiska i oczekiwania, obie jednak dążą do wspólnego celu, jakim jest 

poprawa warunków społeczno-gospodarczych powiatu krotoszyńskiego. Podmioty ekonomii 

społecznej w Strategii upatrują przede wszystkim szanse na poprawę własnej sytuacji ekonomiczno-

finansowej. Przyczynić do tego miałyby się działania wspierające istniejące podmioty ekonomii 

społecznej oraz wszelkie kroki podjęte w kierunku upowszechniania ekonomii społecznej. Dla władz 

powiatu powstanie Strategii byłoby krokiem w kierunku uporządkowania wszelkich działań 

związanych z ekonomią społeczną, które do tej pory były podejmowane oraz opracowanie nowych 

kierunków, zgodnych z potencjałem i potrzebami środowiska lokalnego.  
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I. Metodologia  

1. Cele badawcze  

Głównym celem badawczym, który przyświecał tym badaniom, była odpowiedź na pytanie czy w 

powiecie krotoszyńskim pojawia się zapotrzebowanie na utworzenie Powiatowej 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 Starostwa Powiatowego 

(dalej Starostwa); 

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 powiecie krotoszyńskim; 

d) diagnozę czynników determinujących rozwój ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. 

e) diagnozę jakości współpracy pomiędzy Starostwem i jednostkami mu podległymi a PES, w 

tym: 

 zakres przedmiotowy, 

 formy współpracy, 

 zadowolenie, 

 oczekiwania; 

f) zapotrzebowanie ze strony PES,  Starostwa i jednostek mu podległych na powstanie Strategii; 

g) oczekiwania względem Strategii; 

h) deklarację dotyczące zobowiązania i 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).  

Ze względu na małą ilość dokumentów odnoszących się do problemów społecznych w powiecie i fakt, 

że różnią się one pod względem struktury, przeprowadzona została jedynie analiza jakościowa. 

Szczególną uwagę zwracać się będzie 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.  

Analizie zostały poddane następujące akty prawne uchwalone przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego 

oraz porozumienie: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020, 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych 2013-2020, 
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 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2013-2020, 

 Roczny program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi,  

 Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

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, które trwały około godziny, byli:  

 Koordynator Spółdzielni Socjalnej Vivo, 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej VIVO, 

 Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie, 

 Dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie, 

 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, 

 Wicestarosta Powiatu Krotoszyńskiego, 

 Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.. 

W części analitycznej, omawiającej wyniki badań, w celu zachowania anonimowości, rozmówcom 

przyporządkowane zostały losowo numery od 1-7. Wskazania na autora cytatu będą pojawiały się 

jedynie w sytuacji, kiedy 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; 

                                                           
1
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej s.15. 
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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 

 

  

                                                           
2
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, s.15. 
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II. Analiza dokumentów  

Diagnoza miejsca, które jest przypisane ekonomii społecznej w strategicznym zarządzaniu powiatem 

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 oraz powiatowym. 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
 Strategia Rozwoju Kraju 2020, s.26. 

5
 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 społecznej w dokumentacji samorządów 

terytorialnych  

W rozdziale tym przedstawione są wyniki analizy dokumentów strategicznych i programów na 

szczeblu regionalnym i powiatowym. 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 jest przypisywana 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. 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 Programu 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. 

7
 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego s.43. 

8
 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego s.47. 
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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 z 

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. Dodatkowo 

zastała ona opisana w aneksie nr 4 „Profile socjodemograficzne Województwa Wielkopolskiego” 

stanowiącym załącznik do Strategii. Nie jest to dużo zważywszy na fakt, jakiego obszaru dotyczy 

dokument. Tłumaczyć to można jednak wczesnym okresem powstawania Strategii w porównaniu do 

rozkwitu ekonomii społecznej w województwie.  

Pierwsze odniesienie pojawia się przy opisie profilu socjodemograficznego województwa 

wielkopolskiego, wskazując jak istotną rolę odgrywa ekonomia społeczna na rzecz budowania 

społeczeństwa obywatelskiego: 

„Poważny wkład w rozwój konceptualny i praktyczny ekonomii społecznej  w Polsce miały programy 

realizowane w latach 1989-2009 przez poznańską Fundację Pomocy Wzajemnej Barka”.9 

W profilu socjodemograficznym podsumowany został stan ekonomii społecznej w województwie 

wielkopolskim: 

„W roku 2009 liczba podmiotów ekonomii społecznej przekroczyła w Wielkopolsce 100 przedsięwzięć 

(20 w Poznaniu) – 6 partnerstw na rzecz integracji, 20 spółdzielni socjalnych (w kraju działa ich 155), 3 

spółki z o.o., 3 przedsiębiorstwa społeczne.”10 

Kolejnym miejscem gdzie wspomniana została ekonomia społeczna była analiza SWOT. Określona 

ona została jako silna strona w potencjale wewnętrznym: 

„Innowacyjność i rozwój przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej.”11 

                                                           
9
 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, s.28. 

10
 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, s.29. 
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Trzecie i ostatnie bezpośrednie odwołanie się do ekonomii społecznej, pojawia się w Programie 

Wzorcowym Dla Gmin i Powiatów przy okazji realizacji priorytetu V Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego Partnerem, Doradcą i Konsultantem Lokalnych Podmiotów Polityki Społecznej. 

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.  

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 

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 

                                                                                                                                                                                     
11

 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, s.40. 
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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. 

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 
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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 Powiatowej 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.  

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, 
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 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, 

 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 

Analiza dokumentów na szczeblu powiatowym, przeprowadzona była tą samą techniką, poszerzona 

jednak o kilka kluczowych, z perspektywy planowanych prac nad Strategią, zagadnień.  W trakcie 

analizy szukano również odpowiedzi na pytania: 

 Czy tworzeniu strategii towarzyszyły konsultacje społeczne? 

 Czy zakładana jest współpraca przy realizowaniu celów pomiędzy samorządami różnego 

szczebla?  

 Na ile strategia zakłada spójną, kompleksową wizję polityki? 
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Bardzo ważnym elementem analizy dokumentów powiatowych było zweryfikowanie na ile 

planowana Strategia będzie wpisywała się w realizację istniejących już strategii i programów, w jakim 

stopniu będzie z nimi spójna. 

a) Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem 

określającym cele i kierunki polityki rozwoju powiatu. Stanowi punkt wyjścia dla dokumentów 

rozwojowych opracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Powinna także stanowić 

odniesienie dla dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego położonych w 

powiecie krotoszyńskim. 

Jako istotny czynnik powodzenia prac nad dokumentem przyjęto partycypację partnerów 

społecznych. Dlatego przeprowadzono spotkania konsultacyjne zarówno jako element identyfikacji 

wyzwań (opracowanie diagnozy), jak również opiniowania powstającego dokumentu. 

Pomimo funkcjonujących na terenie powiatu krotoszyńskiego od 1998 roku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, od 2007 roku Zakładu Aktywizacji Zawodowej, miejsca poświęconego ekonomii 

społecznej w Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego jest mało, wspomniano o niej dwukrotnie, w 

analizie SWOT oraz w diagnozie potencjału społecznego. W szansach potencjału społecznego, 

będącego częścią SWOT, wskazano na: 

„Innowacyjne podejście do usług socjalnych (nowe formy – mieszkania chronione, specjalistyczne 

ośrodki wsparcia, podmioty ekonomii społecznej)”.12 

Drugim i ostatnim akcentem ekonomii społecznej w Strategii jest diagnoza potencjału społecznego, 

gdzie WTZ w Krotoszynie, ZAZ w Koźminie Wlkp., spółdzielnie socjalne wskazane zostały w diagramie 

jako elementy systemu pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Podmioty te oraz pełnione 

przez nich zadania nie znajdują jednak odzwierciedlenia w planowanych celach strategicznych i 

operacyjnych. Ekonomia społeczna i przypisane jej podmioty nie są bezpośrednio wskazane jako 

podmioty działań operacyjnych, ani też nie są wykorzystywane jako narzędzia, za pomocą których 

realizować można byłoby konkretne cele. 

  

                                                           
12

 Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020, s.103. 

Cel operacyjny Cel strategiczny Cel generalny 

Wzmocnienie potencjału 
powiatu na rzecz poprawy 
warunków życia, rozwoju 
osobistego i zawodowego 

mieszkańców  

IV. Zwiększenie potencjału 
ekonomicznego powiatu 

4.3 Rozwój rynku pracy 
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Rysunek 2. Cele strategiczne odnoszące się do ekonomii społecznej w Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 
2014-2020. 

Powyższy diagram przedstawia cel wyznaczony w Strategii, który z powodzeniem realizowany 

mogłyby być przy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, jak chociażby działanie celu 

operacyjnego 4.3 „aktywizacja na rynku pracy osób wykluczonych, w tym zagrożonych trwałym 

bezrobociem”. 

Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego nie ukierunkowuje swych celów strategicznych i 

operacyjnych na działania związane z ekonomią społeczną. Nie jest ona wykorzystywana ani jako 

narzędzie do walki z problemami wykluczenia społecznego, ani też nie są planowane żadne zadania 

mające na celu rozwój sektora ekonomii społecznej. W związku z tym, nasuwa się potrzeba 

utworzenia stosownego dokumentu, który zawierałby wizję strategiczną rozwoju sektora, który od 

dłuższego czasu odgrywa ważną rolę w powiecie.  

b) Powiatowy Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych 2013-2020 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest dokumentem służącym realizacji 

polityki społecznej powiatu krotoszyńskiego i ma za zadanie ukierunkować i skoordynować działania, 

jakie mają być realizowane w tej dziedzinie w powiecie krotoszyńskim.  

Na pięć priorytetów, które wyznaczone zostały w dokumencie, jeden odnosi się do ekonomii 

społecznej. Cel operacyjny „2. Wspieranie zatrudnienia przejściowego, chronionego, spółdzielczości 

socjalnej i innych przedsięwzięć z obszaru ekonomii społecznej”, w sposób bardzo szczegółowy 

opisuje działania i poddziałania związane z realizacją celu.  
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Rysunek 3. Cele strategiczne odnoszące się do ekonomii społecznej w Powiatowym Programie Działań na Rzecz 
Niepełnosprawnych 2013-2020 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych, pomimo że powstał stosunkowo wcześnie, 

bo przyjęty został w 2013 roku, uwzględnia zachodzące zmiany oraz dostępność nowych narzędzi do 

wspierania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Ekonomia społeczna została uznana, 

za odpowiednie narzędzie poprawy warunków uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w rynku 

pracy. Proponowana Powiatowa Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej, pozostawałaby w spójności 

z Programem. Na etapie tworzenia planu strategicznego, można byłoby odnieść się do doświadczeń z 

przebiegu wdrażania planowanych w dokumencie działań i poddziałań.  

c) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2013-2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim jest podstawowym 

dokumentem określającym politykę społeczną powiatu krotoszyńskiego, a jej powstanie wynika z 

ustawy o pomocy społecznej.   

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego w diagnozie 

problemów społecznych nie pojawia się opis stanu ekonomii społecznej, a jedynie wzmianka o 

podmiotach ekonomii społecznej. W tym dokumencie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład 

Aktywności Zawodowej ujęte są jako instytucje pomocy społecznej i rynku pracy na terenie powiatu.  

Ekonomia społeczna oraz jej potencjał dostrzeżone zostały w analizie SWOT. Rozwijanie podmiotów 

ekonomii społecznej ocenione zostały jako szansa na rozwój obszaru niepełnosprawności. 

Działania 
Cel 

operacyjny 
Priorytet 

III. Tworzenie dla 
osób 

niepełnosprawnych 
warunków do 

uczestniczenia w 
rynku pracy 

2. Wspieranie 
zatrudnienia 

przejściowego, 
chronionego, 

spółdzielczości 
socjalnej i innych 
przedsięwzięć z 

obszaru ekonomii 
społecznej 

1.Wspieranie podmiotów działających na rzecz 
upowszechniania zatrudnienia przejściowego.  

2. Wspieranie podejmowania zatrudnienia na 
chronionym i otwartym rynku pracy przez 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej.  

3. Wspieranie podmiotów rozwijających 
zatrudnienie chronione, spółdzielczość socjalną 
oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.  

4.Organizowanie praktyk i staży dla 
niepełnosprawnych absolwentów szkół i studiów 
wyższych w jednostkach samorządu lokalnego. 
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Rysunek 4. Cele strategiczne odnoszące się do ekonomii społecznej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
2013-2020. 

Strategia posiada dobrze rozbudowany rozdział dotyczący priorytetów i celów. Ekonomia społeczna 

została ujęta w IV priorytecie „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W celu 

operacyjnym A. „Tworzenie/wdrażanie programów służących budowie systemu wczesnej sygnalizacji 

zagrożeń i mechanizmów wczesnej interwencji w obszarach wysokiego ryzyka socjalnego” zadanie 

odnosi się do edukacji podmiotów ekonomii społecznej w kwestiach związanych z możliwościami 

zapobiegania i eliminowania problemów i zagrożeń społecznych. 

Potencjał, jaki niosą za sobą podmioty ekonomii społecznej, został ujęty w celu C. „Zapobieganie 

degradacji ekonomicznej i społecznej (…)”. Wśród proponowanych działań wykorzystujących 

narzędzia ekonomii społecznej jest „Przygotowanie organizacyjno-finansowe / wdrażanie projektów  

związanych z tzw. zatrudnieniem socjalnym”. Realizacja tego zadania wiązać się może z powstaniem 

Centrum Integracji Społecznej albo Klubem Integracji Społecznej, których na terenie powiatu 

krotoszyńskiego nie ma.  

d) Roczny programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017  

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, co roku Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

Zadania 
Cele 

operacyjne 
Priorytet 

IV. Wsparcie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

A. Tworzenie/wdrażanie 
programów służacych budowie 
systemu wczesnej sygnalizacji 

zagrożeń (...) 

6. Edukacja podmiotów 
społecznych w kwestiach 

związanych z możliwościami 
zapobiegania i eliminowania  

problemów i zagrożeń społecznych 

C. zapobieganie degradacji 
ekonomicznej i społecznej osób i 

rodzin zagrożonych bezrobociem i 
skutkami utraty pracy 

6. Przygotowanie organizacyjno-
finansowe / wdrażanie projektów  
związanych z tzw. zatrudnieniem 

socjalnym. 

7. Wspieranie działań 
konsolidujących przedsięwzięcia 
różnych podmiotów społecznych 

sprzyjające tworzeniu nowych 
możliwości zatrudnienia i 

przeciwdziałania bezrobociu. 
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kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak zapisane jest we wstępie 

Programu, stworzony on został celem określenia czytelnych zasad w zakresie wspierania przez powiat 

działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań 

powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd chce włączyć organizacje pozarządowe 

w system demokracji lokalnej.13 

Bezpośrednie korzyści, jakie mają płynąć ze współpracy, to umacnianie w społecznej świadomości 

poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych 

działań i rozwiązań.14 

Zakładana współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi obejmuje takie formy jak: 

 zlecenie realizacji zadań Powiatu Krotoszyńskiego organizacjom poprzez powierzanie 

wykonania zadania; 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

 konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

organizacji; 

 tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

 inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności m. in.: udzielenia pomocy przy 

organizowaniu spotkań, szkoleń, pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych z 

innych źródeł niż dotacja powiatu, promocja działalności organizacji. 

Porównując aktualny Program z programami z lat ubiegłych, zauważyć można, że ich zakres 

przedmiotowy nie różni się. Zakładane są identyczne formy współpracy, w ten sam sposób określane 

są też zadania priorytetowe. Pojawia się jednak różnica w przypadku kwoty jaką Powiat przeznacza 

na realizację zadań publicznych. W roku 2017 roku była to kwota 208.500 zł, czyli o ponad 100.000 zł 

więcej niż w latach poprzednich, w których to na cele te przeznaczano, od kilku lat kwotę  97.400 zł. 

Tendencja związana z przekazywaniem coraz większej ilości zadań organizacjom pozarządowym jest 

zjawiskiem ocenianym bardzo pozytywnie i wiąże się z realizacją zadania „Przekazywania większej 

ilości zadań organizacjom pozarządowym”, ujętego w Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego. 

e)  Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej z dnia 03.10.2014 

Dnia 03.10.2014 roku w Koźminie Wielkopolskim, Powiat Krotoszyński wraz z 11 innymi podmiotami 

subregionu kaliskiego, przystąpił do Porozumienia o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej.  
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Celem przystąpienia do porozumienia było utworzenie i wspieranie na terenie subregionu kaliskiego, 

w szczególności w powiecie krotoszyńskim, systemu ekonomii społecznej. Dokument nakreśla 

działania, do jakich 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 na terenie powiatu krotoszyńskiego. Świadczy 

to również o skuteczności instytucji wsparcia ekonomii społecznej, którym udało się zainteresować, 

tak dużą grupę członków do przystąpienia do Porozumienia.  Ponadto w roku 2016 do Partnerstwa 

przystąpiło kolejnych osiem podmiotów: Stowarzyszenie LGD Wielkopolska z Wyobraźnią,   Bolsius 

Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie "Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości", Stowarzyszenie 

Szansa,  Miasto Sulmierzyce, Miasto i Gmina Zduny, Miasto i Gmina Kobylin, Gmina Rozdrażew. W 

skład Partnerstwa wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 

i pozarządowego. Możliwość lepszego wykorzystania różnorodnych zasobów, którymi dysponują 

wszyscy partnerzy to ogromna szansa jaką daje trójsektorowe partnerstwo.  

Podsumowanie 

Wskazanie miejsca, jakie zajmuje ekonomia społeczna w strategicznym zarządzaniu regionem i 

powiatowym, na podstawie analizy dokumentacji, nie jest łatwe. W każdym z dokumentów 

przypisywana jest jej różna rola. Niektóre z nich zdają się nie zauważać sektora ekonomii społecznej, 

inne z kolei upatrują w ekonomii społecznej poważnego partnera do walki z problemami wykluczenia 

społecznego. Zróżnicowanie to dostrzegalne jest zarówno na szczeblu regionalnym i powiatowym. 

Zdawałoby się, że główny powód tych różnic upatrywać należy w różnym czasie powstawania każdej 

ze strategii, zgodnie z zasadą, że im dokument powstawał wcześniej, tym sektor ekonomii społecznej 

rzadziej ujmowany jest w diagnozach i planach strategicznych, gdyż stan rozwoju ekonomii 

społecznej, a co za tym idzie wiedzy na jej temat, był niewielki. Nie ma to jednak odniesienia do 

rzeczywistości. Okazuje się bowiem, że Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020, 
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aktualizowana w roku 2012, zakłada podejmowanie szeregu działań na rzecz rozwoju gospodarki 

społecznej oraz wykorzystuje jej zasoby do wzmocnienia aktywności zawodowej, włączenia 

społecznego oraz wzmocnienia systemu usług i pomocy społecznej. Natomiast cele Strategii Rozwoju 

Powiatu Krotoszyńskiego, nad którą pracę zakończono w 2014 roku, nie odnoszą się w żadnym 

stopniu do ekonomii społecznej. Dlatego też powodów tego zróżnicowania należy upatrywać gdzie 

indziej. Nakłada się na to między innymi ogólna polityka przyjęta przez władze stanowiące dokument, 

stosunek do ekonomii społecznej oraz wiedza na jej temat, jaką dysponują członkowie zespołu 

tworzący dokument. 

Niejasne miejsce ekonomii społecznej w dokumentacji strategicznej powiatu, nasuwa konieczność 

utworzenia stosownego dokumentu, z którego jasno wynikałoby, jaką odgrywać ma ona rolę w 

rozwoju powiatu. 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, 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. Takie podejście pozwala na zachowanie odpowiedniej elastyczności i 

wykorzystanie najbardziej adekwatnych do potrzeb i zmieniających się okoliczności, sposobów 

wdrażania działań.15 Wydaje się, że powstanie Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

powiecie krotoszyńskim mogłoby być jednym z takich sposobów.  

 
Rysunek 5. Graficzna prezentacja proponowanej spójności Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
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Proponowana Powiatowa Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiacie krotoszyńskim, 

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 poziomie powiatu. Ze względu 

na różny zakres przedmiotowy i podmiotowy planowanej Strategii wobec obowiązujących aktualnie 

dokumentów, wyznaczone cele i zadania będą się miejscami wobec siebie komplementarne gdzie 

indziej będą się powtarzać.  
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III. Ekonomia społeczna w powiecie krotoszyńskim 

1. Diagnoza stanu ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim 

Głównym celem diagnozy sytuacji sektora ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim jest  opis 

stanu ilościowego oraz charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie przeprowadzania 

diagnozy uzyskano informacja na temat podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie 

powiatu krotoszyńskiego. Informacje te dotyczą liczby podmiotów, liczby osób zatrudnionych oraz 

korzystających ze wsparcia w ich ramach, a także obszarów działania. 

Historię ekonomii społecznej w powiecie otwiera powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Krotoszynie w 1998 roku. Niecałe dziesięć lat później założony zostaje Zakład Aktywności Zawodowej 

w Koźminie Wlkp., którego głównym zadaniem jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pierwszym 

przedsiębiorstwem społecznym powstałym na terenie powiatu krotoszyńskiego jest Spółdzielnia 

Socjalna VIVO, która funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Pozostałe przedsiębiorstwa, dopiero 

stawiają swoje pierwsze kroki. 

Dokładne określenie liczby podmiotów ekonomii społecznej jest niemożliwe 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 powiecie.  

Na terenie powiatu krotoszyńskiego w przeciwieństwie do powiatów sąsiednich, funkcjonuje tylko 

jedna spółdzielnia socjalna, a dwie spółdzielnie powstałe w 2014 roku zostały zlikwidowane. Należy 

jednak mieć na uwadze fakt, że w przecięgu ostatniego roku zostały utworzone trzy nowe 

przedsiębiorstwa społeczne: Fundacja Pomysł na Jutro, Spółka z o.o. Centrum Ogrodnictwa Fragola i  

Spółka z o.o. Kamieniarstwo Bąk. Świadczy to o bardzo dużej dynamice rozwoju ekonomii społecznej 

na lokalnym rynku. Jest to również wyraz pewnej stosunkowo nowej tendencji, jaką jest 

ekonomizacja organizacji pozarządowych. Coraz więcej przedstawicieli środowiska NGO uwagę swoją 

skupia na działaniach usamodzielniajacych finansowo reprezentowaną organizację, a nie na 

tworzeniu zupełnie nowych podmiotów, w tym spółdzielni socjalnych.  

Przyglądając się podmiotom ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim, uwagę przykuwa fakt, że 

nie funkcjonuje tu Klub Integracji Społecznej ani Centrum Integracji Społecznej. Są to bardzo ważne 

podmioty reintegracyjne, pełniące istotną rolę w pomocy w nabywaniu kompetencji społecznych i 

zawodowych osób wykluczonych społecznie. Dla porówniania w Wielkopolsce funkcjonuje 28 KIS i 28 

CIS.  
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L.p 
 

Forma prawna PES 
Liczba w 
powiecie 

krotoszyńskim 

1  WTZ 1 

2  ZAZ 1 

3  CIS 0 

4  KIS 0 

5  Spółdzielnie socjalne 1 

6  Spółka non-profit bd. 

7 NGO 
Organizacje pożytku publicznego 1516 

Prowadzące działalność gospodarczą bd. 
Tabela 3 Liczba podmiotów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim ze względu na formę prawną 

Bardzo ważnym podmiotem otoczenia podmiotów ekonomii społecznej jest Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.  Odegrał on istotną 

rolę przy powstawaniu wielu przedsiębiorstw ekonomii społecznej w powiecie. OWES wsparło 

finansowo utworzenie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej VIVO, Spółdzielni Socjalnej Błonie, 

Fundacji Pomysł na Jutro, Spółce z o.o. Centrum Ogrodnictwa Fragola i  Spółce z o.o. Kamieniarstwo 

Bąk. Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej z terenu powiatu krotoszyńskiego 

mogą liczyć na poradnictwo w zakresie usług księgowych, prawnych, marketingowych i 

specjalistycznych, a nowopowstałe przedsiębiorstwa dodatkowo wsparte mogą być programem 

mentoringu. 

1.1. Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim 

Poniżej znajduje się charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują w powiecie 

krotoszyńskim. Ze względu na brak jakiejkolwiek bazy organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność gospodarczą  oraz spółek non-profit, opisane zostały jedynie przedsiębiorstwa, które 

korzystają ze wsparcia OWES.  

A. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie  

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn w 1998 roku jako 

kolejny krok w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Od roku 2012 organizatorem WTZ 

jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Działalność WTZ prowadzona jest w 

dwóch lokalizacjach w Krotoszynie i Łagiewnikach k. Kobylina. W placówce zatrudnionych jest 23 

pracowników.  

Głównym zadaniem placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja 

środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Uczestnikiem Warsztatu może zostać 

każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.  
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Placówka wyposażona jest w pracownie: gospodarstwa domowego, techniczną, rękodzielniczą, 

bukieciarsko-ogrodniczą, artystyczną, komputerową i zawodową. W zajęciach terapeutycznych 

uczestniczy 60 osób z niepełnosprawnościami, z czego 41 uczestników w Krotoszynie i 19 w 

Łagiewnikach.  

B. Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 

Zakład Aktywności Zawodowej działa od 21 grudnia 2007 roku. Inicjatorami powstania ZAZ było 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz władze samorządowe Koźmina Wlkp. Dzięki 

pozyskaniu dofinansowania z PFRON oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeprowadzono 

prace remontowe, zakupiono niezbędny sprzęt i umożliwiono ZAZ rozpoczęcie działalności. 

Aktualnie ZAZ zatrudnia 50 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności oraz 20 pracowników pełnosprawnych. Dodatkowo w Zakładzie 

pomagają wolontariusze i stażyści z PUP. 

W swojej ofercie zakład do zaoferowania ma usługi: poligraficzne, transportowe, składanie kartonów, 

usługi wielobranżowe np. oklejanie samochodów, dorabianie kluczy, renowacja mebli oraz usługi 

krawieckie. ZAZ przyjmuje zamówienia zarówno od jednostek samorządu jak i z komercyjnego rynku. 

C. Spółdzielnia socjalna osób prawnych VIVO w Koźminie Wielkopolskim 

Spółdzielnia Socjalna VIVO została założona przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Powiat 

Krotoszyński w 2013 roku. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego swój udział w utworzeniu 

nowego podmiotu ekonomii społecznej miała również Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, 

dzięki której udało się uzyskać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie 

miejsc pracy. 

W pracę w Spółdzielni włączani są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, klienci 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie oraz pracownicy Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Koźminie Wlkp. Obecnie Spółdzielnia Socjalna „VIVO” zatrudnia 20 osób i jedną osobę 

na stażu. Spośród wszystkich pracowników, w momencie ich zatrudniania, 12 było wykluczonych 

społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem.   

Swoje usługi Spółdzielnia adresuje do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Głównym 

rodzajem działalności są usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

konserwacji terenów zielonych oraz drobne naprawy i sprzątanie. 

D. Fundacja Pomysł na jutro w Zdunach  

Fundacja Pomysł na jutro to podmiot społeczny, który powstał w październiku 2016 roku. Na dzień 

dzisiejszy zatrudnia cztery osoby na pełen etat i współpracuje stale z jednym zleceniobiorcą. Celem 

społecznym Fundacji są działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
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pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem oraz niepełnosprawnych. Fundacja działa również 

w zakresie pomocy społecznej.  

Przedsiębiorstwo oferuje usługi z zakresu sprzątania, ogrodnictwa, usługi pielęgnacyjne i reklamowe. 
Od stycznia tego roku, Fundacja prowadzi również kawiarnie „Retro”. 

E. Kamieniarstwo Bąk Spółka z o.o. w Koźminie Wielkopolskim 

Spółka non-profit, założona w lutym 2017 roku. Zajmuje się wytwarzaniem płyt granitowych, 

świadczy także usługi cięcia granitu. W Spółce zatrudnionych jest pięć osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Spółka prowadzi działalność społeczną skupiającą się głównie na pomocy 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz pielęgnacji pamięci narodowej. 

F. Centrum Ogrodnicze Fragola w Krotoszynie 

Spółka non-profit prowadzi Centrum Ogrodnicze Fragola powstała w listopadzie 2016 roku.  Fragola 

prowadzi działalność na rzecz propagowania idei ekologii i ochrony środowiska. Od marcu 2017 

Spółka prowadzi Centrum Ogrodnicze, w którym oferuje profesjonalne doradztwo oraz bogaty wybór 

nasion, roślin, narzędzi ogrodniczych czy środków ochrony roślin. Przedsiębiorstwo zatrudnia pięć 

osób. 

2. Ocena stanu ekonomii społecznej oraz czynników ją kształtujących w 

opinii przedstawicieli PES i ich otoczenia 

W trakcie rozmów o ocenę stanu ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim zostali poproszeni 

wszyscy rozmówcy. Zagadnienie to jest istotne z perspektywy nadawania kierunków rozwoju w jakim 

ma podążać w przyszłości. Respondenci stanowią również ważne źródło informacji, których nie 

sposób odnaleźć w istniejących statystykach i bazach.   

2.1. Stan ekonomii społecznej w opinii przedstawicieli PES i ich otoczenia 

Stan rozwoju ekonomii społecznej w opinii wszystkich rozmówców jest zadowalający. Ze względu na 

pełnione obowiązki, osoby te interesują się ekonomią społeczną i jej rozwojem w najbliższym 

otoczeniu. Trudno było im się odnieść do sytuacji w sąsiednich powiatach, natomiast za punkt 

odniesienia obierano najczęściej lata poprzednie. Zwracano uwagę, że ekonomia społeczna rozwija 

się, jest coraz bardziej powszechna i rozpoznawalna: 

„W naszym powiecie dużo się robi w tym kierunku. Mamy ŚDS, WTZ , ZAZ jest cala sieć takiego 

wsparcia środowiskowego. To się u nas zadziało kilka lat temu i wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy 

hasło ES, nie wiedzieliśmy za bardzo co to jest, ale stwierdziliśmy, że my już zrobiliśmy kroki w tym 

kierunku.” (Respondent nr. 4) 

Zasoby ekonomii społecznej postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat osób, które ją tworzą, 

ich zaangażowanie i upór: 
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„Ekonomia społeczna funkcjonuje,  są ludzie, którzy z takim dużym uporem starają się przebić, 

przeprowadzić, pokazać. Gromadzą wokół siebie , różne podmioty, które dotykają ekonomii 

społecznej albo powinny jej dotykać.” (Respondent nr. 3) 

„Ja myślę, że tu jest dobrze. Bo po pierwsze są zasoby, są osoby, które czują to, są instytucje, które już 

to robią”. (Respondent nr.2) 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie, który pełni również funkcję Wiceprezesa 

Spółdzielni Socjalnej VIVO, zwraca uwagę na rozwój kadrowy Spółdzielni. To, w jaki sposób rozwija się 

Spółdzielnia może stanowić jeden ze wskaźników rozwoju ekonomii społecznej na lokalnym rynku. Za 

bardzo ważny czynnik stymulujący ten rozwój wskazuje środowisko biznesu oraz jednostki samorządu 

terytorialnego, które są ważnymi partnerami Spółdzielni. 

„Myślę, że jest już coraz większe otwarcie przedsiębiorczości na odpowiedzialność społeczną biznesu i 

to pokazuje, że te partnerstwa są częstsze. W VIVO, jak zaczynaliśmy było 5 osób. Teraz jest 20, 

spółdzielnia wchodzi już w projekty, w partnerstwa w ramach np. usług społecznych. To otwarcie i 

przekonanie na terenie gminy Koźmin, ale i  powiatu krotoszyńskiego jest większe. To jest kwestia 

czasu.” (Dyrektor PCPR, Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Vivo) 

Zarówno przedstawiciele PES i samorządu powiatu pozytywnie oceniają stan ekonomii społecznej w 

ich najbliższym otoczeniu. Słusznie zwracają uwagę na postępujący rozwój tego sektora, który wyraża 

się obecnością coraz większej ilości podmiotów ekonomii społecznej, oraz większą świadomością i 

znajomością ekonomii społecznej przez wszystkich mieszkańców powiatu.  

2.2. Czynniki kształtujące ekonomię społeczną w opinii przedstawicieli PES i ich 

otoczenia 

Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas wywiadów były czynniki wpływające i kształtujące 

ekonomię społeczną w powiecie. Podczas rozmów respondenci poproszeni zostali o rozpoznanie 

czynników sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej oraz tych, które go hamują. Dzięki 

różnorodności stanowisk zajmowanych przez rozmówców, zagadnienie to rozstało rozpoznane z 

perspektywy zarówno przedstawicieli JTS oraz PES. Diagnoza czynników determinujących rozwój 

ekonomii społecznej pomocna będzie na etapie tworzenia planu strategicznego. Zakłada się że, w 

celach ujmowane będą działania wzmacniające czynniki stymulujące rozwój ekonomii społecznej oraz 

działania podejmujące próbę niwelowania czynników ją hamujących.   

Czynniki społeczno-gospodarcze 

Wśród danej grupy czynników do najpopularniejszych należał czynnik „zapotrzebowanie na 

aktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem”. Jednogłośnie wskazywany był on jako ten 

niekorzystnie wpływający na rozwój ekonomii społecznej. Respondenci zauważali coraz mniejsze 
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zapotrzebowania na aktywizację tego segmentu mieszkańców. Wskazując na przyczyny takiego 

stanu, po pierwsze zwracali uwagę na dobrą sytuację na rynku pracy, a przede niskie bezrobocie: 

„W coraz mniejszym stopniu występuje ten problem, dziś mamy najniższe bezrobocie od 90’ roku. 

Natomiast wiele ludzi, którzy jeszcze parę lat temu mogli czuć się zagrożeni wykluczeniem teraz 

znajdują pracę na wolnym rynku.” (Respondent nr. 7) 

„Teraz jest taka sytuacja na rynku pracy, nie tylko w naszym powiecie, że  bezrobocie spada i jeżeli 

ktoś chce sobie poradzić to to zrobi, niezależnie czy będzie miał wsparcie z branży ES czy nie.” 

(Respondent nr.3) 

Drugą wskazywaną przyczyną małego zapotrzebowania na aktywizację zawodową jest sposób 

realizowania systemu pomocy społecznej. Według respondentów, realizacja dużej ilość programów 

pomocowych w formie wsparcia finansowego, nie sprzyja postawom aktywnego poszukiwania pracy: 

„Grupy, które były potencjalnie zainteresowane projektami aktywizującymi rok temu, już nie ma. 

Osoby te albo są w grupie 500+, gdzie kobiety przestały być aktywne na rynku pracy i nie podejmują 

żadnych działań związanych z aktywizacją albo  osoby te gdzieś wyjechały albo  inna firma już je 

wchłonęła.” (Respondent nr.2) 

„Należałoby się nad tym zastanowić, czy ES ma szanse w tej sytuacji, która jest w tej chwili, przy 

takich wsparciach z półki społecznej, czy ma szanse się w ogóle przebić.” (Respondent nr.3) 

Niskie bezrobocie, dobra sytuacja na rynku i rozwinięty system pomocy społecznej 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). W 

szczególnie trudnej sytuacji są przedsiębiorstwa społeczne, które zmuszone są ponieść większe 

nakłady czasowe i finansowe na przystosowanie pracownika do pracy: 

„My też chcemy dbać o jakość, a przygotowanie pracowników, usamodzielnienie ich. Zmiana 

mentalności, to jest długi proces. I tak jak dwa czy trzy lata temu mieliśmy pracowników, którzy 

przychodzili z różnymi problemami, ale oni przychodzili bardzo usamodzielnieni. A teraz mamy 

pracowników, z którymi trzeba być przez większość czasu.” (Koordynator Spółdzielni Socjalnej Vivo). 

Przedsiębiorstwom społecznym trudnej jest znaleźć i utrzymać pracownika w sytuacji niskiego 

bezrobocia i systemu pomocy społecznej z szerokim wachlarzem oferowanego finansowego 

wsparcia. Te dwa czynniki można uznać za hamujące 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 społeczno-gospodarczych. Ekonomia społeczna stanęła przed 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  32 

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 Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, pozwoli odpowiednio zbudować działania strategiczne, w oparciu o narzędzia 

dostosowane do bardziej wymagającej grupy beneficjentów.   

Czynniki osobowo-instytucjonalne 

Jest to bardzo ważna grupa czynników, kształtująca rozwój ekonomii społecznej. Na te determinanty 

rozmówcy wskazywali w pierwszej kolejności, gdy pytani byli o czynniki rozwoju ekonomii społecznej. 

Za sukces przedsiębiorczości społecznej, według respondentów, najczęściej odpowiedzialni są sami 

ludzie ją tworzący, ich zaangażowanie i poświęcenie: 

„Kwestia ludzi, inaczej się nie da, cierpliwości, że można innych do tego przekonać do współpracy.” 

(Respondent nr.2) 

„Dzięki tym osobom, które czują to i są pasjonatami, udało się zrealizować dwa projekty czyli ZAZ i 

spółdzielnia socjalna VIVO. (..). Gdyby nie Jerzy Fornalik i teraz Dominik Radwański te zakłady nie 

funkcjonowałyby tak jak funkcjonują. Tu potrzeba pasjonatów, którzy rozumieją co chcą zrobić i do 

czego są powołani, mają wizję tego co chcą robić i konsekwentnie to realizują.” (Burmistrz Miasta i 

Gminy Koźmin Wielkopolski) 

Stopień zaangażowania ludzi w tworzenie ekonomii społecznej wskazywany był zarówno w 

kontekście powodzenia tychże działań, jak i w sytuacji porażek przedsiębiorstw społecznych. 

Przywoływane były dwie upadłe spółdzielnie socjalne Błonie i Artystyczna Kraina. Rozmówcy za 

przyczyny upadku spółdzielni, obok innych czynników, wskazują również niedostateczne 

zaangażowanie i niską motywację osób. Jeden z respondentów porównuje upadłą spółdzielnie 

Błonie z fundacją „Pomysł na Jutro”: 

„Dziś widzimy, że w Zdunach dziewczyny nie wyrabiają się ze sprzątaniem, czyli z główną działalnością 

Spółdzielni Błonie, której brakowało zleceń. To pewnie kwestia ludzi, te bardzo działają, wychodzą i 

angażują się więcej niż 100%. Przy Błoniach tego zabrakło”. (Respondent nr.6) 

„Udało się stworzyć spółdzielnie osób fizycznych z projektu, realizowanego w ramach integracji 

społecznej. To były panie, które utworzyły Artystyczną Krainę, niestety tej kawiarni już nie ma, ale 

myślę, że tam były kwestie motywacyjne osób.” (Respondent nr.2) 

Równie ważne, obok zaangażowania w pracę samych reprezentantów przedsiębiorstw społecznych, 

jest nastawienie władz lokalnych wobec ekonomii społecznej. Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i 

Gmin oraz instytucje im podległe są bardzo ważnym partnerem przedsiębiorstw społecznych. 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  33 

Występować mogą one w roli zarówno członka założyciela, jaki i zleceniodawcy. Powodzenie 

niejednego przedsiębiorstwa uzależnione jest od przychylności decydentów: 

„Wydaje mi się przede wszystkim, że te podmioty, które powstają muszą znaleźć sobie partnerów, 

którzy będą ich wspierać w działalności. Póki co myślę, że takim najważniejszym partnerem powinny 

być władze samorządowe zwłaszcza, jeżeli uczestniczą w zakładaniu podmiotu.” (Respondent nr.7) 

„Na pewno jednak można powiedzieć, że Koźmin pokazujemy jako miejsce szczególne ze względu na 

przychylność burmistrza.” (Respondent nr.2). 

Niestety, wywiady z przedstawicielami PES pokazują również, że nie zawsze można liczyć na 

przychylność Urzędów, nawet jeżeli są one współzałożycielami. Przyczyn ambiwalentnego stosunku, a 

czasami nawet i niechęci wobec ekonomii społecznej, respondenci upatrywali najczęściej w 

niedostatecznej wiedzy na temat ekonomii społecznej i braku chęci zagłębienia się w tematykę, oraz 

co z tego wynika, w niezrozumieniu mechanizmów wsparcia finansowego przedsiębiorstw 

społecznych i zasad zlecania zadań. 

Kolejnym ważnym partnerem podmiotów społecznych są pozostałe przedsiębiorstwa działające na 

rynku, najogólniej mówiąc biznes. Na jego istotę szczególną uwagę zwraca Kierownik ZAZ. Zaznacza, 

że w dużej mierze ekonomia społeczna i jej rozwój uzależnione są od otwartości przedsiębiorstw 

komercyjnych. Przedsiębiorstwa społeczne nie powinny polegać tylko na zleceniach od samorządu, 

powinny one przyjmować zlecenia i stale współpracować z szeroko pojętym biznesem. Sprzyja temu 

szczególnie nowy trend społeczno-gospodarczy, którym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.  

Niezwykle ważny jest sposób, w jaki postrzegane są przedsiębiorstwa społeczne przez pozostałych 

przedsiębiorców. Jak zauważa jeden z respondentów, część przedsiębiorców negatywnie odbiera 

przysługujące przedsiębiorstwom społecznym przywileje: 

„Przedsiębiorstwa te są postrzegane przez prywatnych przedsiębiorców takich typowych, jako takie, 

które są bezprawnie uprzywilejowane na rynku, czemu maja mieć większe ukłony niż oni, że tamci też 

powinni walczyć o swoje miejsce na rynku.” (Respondent nr. 3) 

Wizerunek przedsiębiorstw społecznych oraz przede wszystkim znajomość jego specyfiki są niezwykle 

ważny dla odpowiedniego jego funkcjonowania jako partner i konkurent na rynku pracy: 

„Prosiliśmy o współpracę i dyrektor [firmy]okazał się dla nas bardzo wyrozumiały. I może nieraz mu 

się nie opłaca nam cos zlecać, ale po prostu chce, żeby osoby niepełnosprawne miały pracę.” 

(Kierownik ZAZ W Koźminie Wlkp.) 

Instytucje publiczne i prywatne, w tym sektor przedsiębiorstw, organizacje przedsiębiorców, lokalny 

biznes i wiele innych podmiotów, tworzą sieć różnorodnych układów partnerskich, w których 

funkcjonują PES. Partnerzy z otoczenia PES występują w różnych rolach:  
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a) kontrahenta, z którym łączą PES kontakty o charakterze wymiany handlowej, świadczenia 

usług, 

b) partnera, z którym współpracują przy realizacji różnych projektów, 

c) doradcy, instytucje wspierające, które służą pomocą np. w sprawach księgowych i prawnych. 

Są to bardzo ważni partnerzy, mający ogromny wpływ na funkcjonowanie PES, tym samym na rozwój 

ekonomii społecznej w powiecie. Podmioty ekonomii społecznej nie ukrywają wpływu, jaki na ich 

funkcjonowanie wywierają różne podmioty z ich otoczenia. Dlatego tak ważne jest prowadzenie 

wszelkich działań wspierających sieciowanie wewnątrzsektorowe jak i zawieranie porozumień i 

partnerstw międzysektorowych. Na terenie powiatu krotoszyńskiego podejmowane są już tego typu 

działania, którego przykładem są zawarte Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej oraz spotkania sieciujące organizowane przez OWES.  

Uwzględnienie czynnika osobowo-instytucjonalnego w trakcie prac przygotowujących Strategię jest 

niezwykle istotne. Powinno się go mieć na uwadze, już na etapie tworzenia zespołu. To, jakie osoby 

zostaną zaangażowane do pracy nad Strategią, determinować będzie przebieg prac od strony 

technicznej, organizacyjnej, jak i merytorycznej.  

Czynniki finansowe 

Podstawowym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w 

Polsce jest ich finansowanie. Poza ewentualnymi dochodami z działalności gospodarczej PES 

potrzebują innych źródeł finansowania:  

„Na dzień dzisiejszy ciągle brak pieniędzy, polityka ekonomii społecznej, dofinansowania ZAZ-ów jest 

taka, że na początku było to 90% kosztów utrzymania zakładu, a dzisiaj dostajemy 60, 50 %. Drugie 

tyle musimy wypracować. Misja, jaką miał mieć ZAZ, czyli rehabilitacja zawodowa, zdrowotna i 

społeczna, schodzi na drugi plan, bo my musimy walczyć o to by być na rynku.” (Kierownik ZAZ W 

Koźminie Wlkp.) 

Z relacji kierownika ZAZ w Koźminie Wlkp. zauważyć można, jak istotny jest czynnik finansowy w 

sprawnym funkcjonowaniu Zakładu. Celem każdego podmiotu społecznego jest prowadzenie 

działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku, ponieważ bez niego nie można liczyć 

na odpowiednie realizowanie celów społecznych i pomoc osobom wykluczonym społecznie. W 

wypadku ZAZ finansowanie przebiega w drodze montażu finansowego: oprócz środków 

wypracowanych poprzez działalność gospodarczą, zakład dotowany jest również z Urzędu 

Marszałkowskiego (środki PFRON) i jest to od 2007 roku niezmienna kwota 18,500 zł na jednego 

niepełnosprawnego pracownika (wynika to z algorytmu ustanowionego rozporządzeniem ministra i 

jest ujednolicone w całej Polsce), a także korzysta z SODiR. Urząd Miasta Koźmin Wlkp. przeznacza 

również corocznie kwotę ok. 100 tys. zł na wsparcie Zakładu. Jednak w sytuacji wciąż rosnących 

kosztów i rozbudowywania się Zakładu, subwencje te są niewystarczające. Należy jednak pamiętać, 
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że ZAZ są podmiotem finansowanym na zupełnie odrębnych zasadach niż pozostałe PES (konieczność 

dopłat Państwa w związku z zatrudnianiem ludzi najciężej poszkodowanych). 

Źródła finansowania spółdzielni socjalnych są zupełnie inne niż w przypadku ZAZ. Wspomina o nich 

Koordynator Spółdzielni Socjalnej VIVO: 

 „Dofinansowanie z PFRON jest dofinansowaniem na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, więc 

wraz z osobą niepełnosprawną idą środki. W skali całości przychodów to jest od 2% do 5%, w 

zależności od okresu, w którym zatrudniamy osoby. No i mamy wsparcie materialne i niematerialne 

gminy. Niematerialne to jest w postaci pomieszczeń, na które mamy  umowę użyczenia, które mamy 

bezpłatnie, płacimy jedynie gaz, media. I mamy zlecenia od Gminy, które są najważniejsze.” 

(Koordynator Spółdzielni Socjalnej Vivo) 

Bardzo ważna rolę w finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej odgrywa OWES prowadzony 

przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi. Wsparcie finansowe, które oferuje, to: 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, które odciążają finansowo przedsiębiorstwa tj.: usługi 

prawne, księgowe, marketingowe i specjalistyczne. Na istotny wkład OWES w budowę sektora 

ekonomii społecznej w powiecie zwraca uwagę jeden z respondentów: 

 „Ogromną role w tym przedsięwzięciu odgrywa OWES prowadzony przez Fundację im. Królowej 

Polski Św. Jadwigi. Pomoc i wsparcie, które jest udzielane przyczynia się, nie tylko do powstania 

podmiotów ekonomii społecznej, ale przede wszystkim ich późniejszego zrównoważonego rozwoju i 

bezpieczeństwa, jakie odczuwają na trudnym konkurencyjnym rynku." (Respondent nr. 6) 

 
Poza bezzwrotnymi dotacjami na powstawania PES czy ich rozwój, ważna rolę odgrywają również 

zwrotne pożyczki. Z końcem grudnia 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z 

Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) oraz Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, 

którzy pełnić będą rolę pośredników finansowych w udzielanych przedsiębiorstwom społecznym 

pożyczkach. Udzielane są dwa rodzaje pożyczek na preferencyjnych warunkach: pożyczka na start o 

maksymalnej wartości 100 tys. zł oraz pożyczka na rozwój do 500 tys. zł. 

Wsparcie finansowe na jakie mogą liczyć PES ważne jest zarówno na pierwszym etapie 

funkcjonowania podmiotów na rynku, jak i w późniejszym okresie. Środki te przeznaczane są na 

poszerzanie działalności, tworzenie nowych stanowisk pracy czy udoskonalanie posiadanych 

technologii. Najistotniejsze jednak dla podmiotów jest posiadanie stałego dochodu, umożliwiającego 

samodzielne utrzymanie się. Dlatego tak ważne dla tych przedsiębiorstw jest realizowanie zadań 

publicznych oraz innych stałych zleceń z Powiatu i Gminy. Dają one bowiem poczucie samodzielności, 

a przede wszystkim bezpieczeństwa i stabilności. 
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Podsumowanie 

Sektor ekonomii społecznej  w powiecie krotoszyńskim rozwija się. W ostatnich latach zaobserwować 

można wyraźny wzrost sektora, co wyraża się zarówno liczbą jak i potencjałem podmiotów ekonomii 

społecznej. Tylko w przeciągu ostatniego roku powstały trzy przedsiębiorstwa społeczne. Na terenie 

powiatu działają dwa podmioty pełniące funkcję reintegracyjną: WTZ w Krotoszynie i ZAZ w Koźminie 

Wielkopolskim. Nie działa natomiast żaden Klub Integracji Społecznej ani Centrum Integracji 

Społecznej, które to mogłyby pełnić rolę reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych 

społecznie również z innego powodu niż niepełnosprawności, jak ma to miejsce w przypadku 

uczestników WTZ czy ZAZ.  

Stan ekonomii społecznej został również pozytywnie oceniony przez respondentów. Zwracali oni 

uwagę na pojawiające się nowe przedsiębiorstwa. Największa rola w kształtowaniu rozwoju ekonomii 

społecznej została przypisana ludziom zaangażowanym w jej tworzenie. Ich wiedza, czas oraz ogólny 

wkład w prowadzone przez nich projekty i działania, zdaniem respondentów przyczyniają się do tego, 

że ekonomia społeczna w powiecie krotoszyńskim rozwija się. W planie strategicznym Powiatowej 

Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej powinny znaleźć się działania wzmacniające potencjał tkwiący 

w zasobach ludzkich. Kierunkiem tych działań może być popularyzacja  wiedzy dotyczącej ekonomii 

społecznej wśród przedstawicieli samorządów, w celu zapoznania nowych osób z działaniami 

ekonomii społecznej. Natomiast dla podwyższenia kwalifikacji osób obecnych już w sektorze ES, 

wspierane mogłyby być wszelkie działania związane z organizacją szkoleń, konferencji, warsztatów 

czy wyjazdów studyjnych.  

Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój ekonomii społecznej jest przychylność władz samorządu. 

Na szczególną uwagę zasługuje Gmina Koźmin Wielkopolski, gdzie współpraca pomiędzy ZAZ, 

Spółdzielnią Socjalną VIVO, a Urzędem Gminy oceniana jest bardzo pozytywnie przez każdą ze stron. 

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy PES a samorządami, powinny zostać podjęte pracę nad 

poprawą komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami ekonomii społecznej i całego otoczenia, 

mogą to być spotkania informacyjne, uczestnictwo w targach, Dniach Ekonomii Społecznej. 

Przyczynią się do tego również działania podejmowanie w zakresie popularyzacji wiedzy na temat 

ekonomii społecznej. 

 Równie istotnym partnerem współpracy dla PES  jest szeroko pojęty biznes. Przedstawiciele 

podmiotów wskazywali, jak ważne dla ich płynności finansowej, jest posiadanie stałych partnerów 

biznesowych. Zwracano uwagę, jak istotny w tej relacji jest wizerunek PES, od niego bowiem w dużej 

mierze zależy czy będą zawierane kontrakty. Z tej perspektywy bardzo ważnym krokiem, który 

należałoby podjąć w przyszłości, będzie podniesienie jakości zarządzania PES. W Regionalnym Planie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej osiągnięcie tego celu planuje się poprzez podniesienie kompetencji 

zarządczych, zawodowych pracowników i kierowników PES oraz poprzez wzrost wiedzy na temat 

branż i sektorów atrakcyjnych dla przedsiębiorstwa. Działania zmierzające w celu zmiany wizerunku 

PES, obejmować mogłyby popularyzację towarów i usług przez samorządy oraz wspieranie działań 
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zmierzających do certyfikowania swoich towarów i usług przez PES. Pomocne będą również działania 

popularyzujące wiedzę na temat ekonomii społecznej wśród lokalnych przedsiębiorców.  

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.  
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IV. Nastawienie i oczekiwania wobec strategii rozwoju ekonomii 

społecznej  

1. Potrzeba stworzenia Strategii 

Niewątpliwie dla wszystkich osób rozwój ekonomii społecznej jest zjawiskiem pożądanym. Rola 

integracji społecznej, jaką pełni w środowisku lokalnym jest wszystkim znana i doceniana. Różnica 

zdań pojawiała się już jednak, w przypadku pytań o opinie na temat powstawania samego 

dokumentu. Większość osób od samego początku była do tego pomysłu pozytywnie nastawiona, 

dostrzegając korzyści jakie mogłyby z niej płynąć dla instytucji czy przedsiębiorstwa, które 

reprezentuje: 

„Ja myślę, że to dobry pomysł, żeby powstał taki dokument, który wytyczałby kierunki działań na 

przyszłość.  Myślę, że też to byłaby pewnego rodzaju dyskusja na ten temat i promocja tego co już 

istnieje, a jednocześnie mogłyby pojawić się jakieś nowe pomysły, które u nas już się nie pojawiają, bo 

jesteśmy rutynowo zaangażowani w te działania, które do tej pory podjęliśmy.” (Respondent nr.7) 

Koncepcja powstania Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim spotkała się z 

przychylnością większości respondentów. W Strategii tej upatrywana jest przede wszystkim nadzieja 

na poprawę warunków społeczno-gospodarczych powiatu krotoszyńskiego poprzez kompleksowy 

rozwój przedsiębiorczości społecznej. Powstanie Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej 

usystematyzowałoby i wskazało kierunki działań powiatu na polu rozwoju zatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument ten przede wszystkim wyznaczałby priorytety  i 

konkretne działania wykorzystujące istniejącą już bazę, jak również skupić by się mógł na działaniach 

skierowanych ku utworzeniu nowych podmiotów, bądź Klubu Integracji Społecznej czy Centrum 

Integracji Społecznej, których to jak wykazała diagnoza w powiecie brakuje. 

„Taki dokument dawałby większe  szanse w perspektywie składania jakichś projektów. Jak się składa 

projekt, jest zaznaczone ze musi być dokument, taka Strategia to byłaby jeszcze jakaś wartość 

dodana.” (Respondent nr.3) 

Osoby reprezentujące JTS nie mają dobrego zdania na temat tworzenia nowych strategii. Kojarzą im 

się one z dokumentami, które są zbyt obszerne i nie odnoszą się do rzeczywistości. Powstają, gdyż 

zobowiązują do tego wcześniejsze dokumenty, ale tak naprawdę nikt do nich nie zagląda. Pochłaniają 

czas i pieniądze w trakcie jego powstawania i corocznych sprawozdań. Dlatego też np. pozytywna 

postawa Wicestarosty Powiatu Krotoszyńskiego, uwarunkowana jest przejrzystą, czytelna i 

adekwatną formą Strategii: 

„Sama strategia tak, ale zależy co się będzie pod nią kryło, czasami te strategie są takie rozdmuchane, 

trudno je i tak ogarnąć. Jeżeli Strategie są krótkie, zwięzłe, najlepiej w punktach, że można się łatwiej 

do tego odnosić, to one są dla mnie takie bardziej przystępne.” (Wicestarosta Powiatu 

Krotoszyńskiego) 
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Podobnego zdania jest Dyrektorka PUP w Krotoszynie: 

„Ja nie lubię w ogóle słowa strategia. Jestem zrażona do tego słowa, mam taki jego odbiór, że to 

podręcznik, który trafia między książki. W Polsce wyprodukowano wiele takich dokumentów, a życie 

toczy się dalej. A czy ktoś się do niej odnosi, poza tym, że wpisuje w projekt, „Mój projekt jest zgodny z 

tą i tą strategią”, w to wątpię.” (Dyrektorka PUP w Krotoszynie) 

Kierownik ZAZ zwraca uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Żeby uniknąć obaw, jakie wyraża 

Dyrektorka PUP, konieczne jest przychylne nastawienie i zaangażowanie ze strony organu 

uchwalającego Strategię. Jak zaznaczał Wicestarosta, odpowiednio przygotowana Strategia pod 

względem merytorycznym, ma szanse zyskać przychylność, a co za tym idzie być sprawnie 

realizowana. Ważne jest jednak by w procesie jej kształtowania mogli wziąć udział również 

członkowie Rady, Starosta i Komisja Społeczna.  

Strategia nigdy nie zostanie zrealizowana, jeśli samorząd, władze powiatu, ale też i mieszkańcy nie 

uznają jej za „swoją”. Sukces realizacji polega na umiejętnym aktywizowaniu wokół niego lokalnych 

sił społecznych i poszczególnych jednostek. W Polsce wciąż panuje przekonanie, że nowe programy, 

nowe plany przychodziły z góry, zatwierdzone przez wiele instytucji polityczno-gospodarczych i były 

narzucane. Propozycja tej Strategii jest zupełnie inna i reprezentuje odwrotny trend. Charakteryzuje 

się oddolną inicjatywą i poprzez zaangażowanie wielu podmiotów aktywnie uczestniczących w 

ekonomii społecznej trafnie odzwierciedla zarówno potencjał tej sfery życia społeczno-gospodarczej 

jak i potrzeby.  

2. Oczekiwania względem Strategii 

Oczekiwania odnośnie Strategii podzielić można na trzy rodzaje. Są to oczekiwania przybierające 

formę spodziewanych rezultatów z samego faktu zaistnienia Strategii oraz oczekiwania w postaci 

konkretnych działań i celów (merytoryczne), które powinny się znaleźć w Strategii. Te dwie grupy 

oczekiwań typowe są przede wszystkim dla podmiotów ekonomii społecznej i wyrażane są w formie 

korzyści płynących dla reprezentowanego przez siebie podmiotu. Trzeci typ oczekiwań dotyczy 

kwestii formalnych i organizacyjnych związanych z pracami nad Strategią, wyrażane są przede 

wszystkim przez reprezentantów urzędów.  
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Rysunek 6 Oczekiwania względem Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim 

Wśród przedstawicieli JTS panuje przekonanie, które jest dość powszechne, że działania 

ukierunkowane na rozwój ekonomii społecznej służą samym podmiotom ekonomii społecznej i 

zatrudnionym w nich osobom, w niewielkim stopniu wpływając na ogólną sytuację lokalnego rynku 

pracy i w ogóle funkcjonowania społeczności lokalnej. Świadczy o tym często wspominany negatywny 

stosunek radnych do polityki ekonomii społecznej oraz konieczność przekonywania ich do wspierania 

działań związanych z ES. Ich oczekiwania wobec Strategii, odnosiły się głównie do kwestii formalnych 

i organizacyjnych. Nie były one wyrażane w formie spodziewanych korzyści, które mogą płynąć dla 

powiatu. Natomiast przedsiębiorstwa społeczne poza swoimi statutowymi funkcjami, mogą przynieść 

korzyści w postaci: 

 zwiększenia bazy podatkowej (więcej pieniędzy z podatków), 

 powstania solidnych, lokalnych dostawców usług, 

 powstania nowych miejsc pracy, 

 zatrzymania odpływu młodych ludzi a także wydłużenie  aktywności zawodowej mieszkańców,  

 zmniejszenia wydatków socjalnych,  

 podniesienie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

2.1. Oczekiwane korzyści z faktu zaistnienia Strategii 

Pierwsza grupa oczekiwań, w większości prezentowana przez przedstawicieli przedsiębiorstw 

społecznych, dotyczy zarówno korzyści, jakie są oczekiwanie po wprowadzeniu w życie tego 

dokumentu oraz konkretnych celów i działań, które zapisane miałby być w Strategii. Wśród 

oczekiwanych korzyści płynących z samego faktu wprowadzenia Strategii znajdują się m.in.:  

Oczekiwane korzyści płynące z faktu wprowadzenia Strategii 

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 wobec towarów i usług proponowanych przez PES i PS) 

Nowe pomysły i działania powstałe podczas konsultacji 

Oczekiwania względem Strategii 

Korzyść jako 
konsekwencja istnienia 

Strategii 
Formalne Merytoryczne 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  41 

Nowy dokument stanowiący odniesienie do uzasadniania projektów konkursowych 

Podstawa do tworzenia budżetu 
Tabela 4 Oczekiwane korzyści płynące z faktu wprowadzenia Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w 
powiecie krotoszyńskim 

Pierwszą nasuwającą się korzyścią wynikającą z posiadania jakiejkolwiek planu, programu czy tym 

bardziej strategii, jest jej stały charakter. 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 szczególnie popularna wśród 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 Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej 

byłaby promocja idei przedsiębiorczości społecznej i działań z nią związanych. Zaistnienie dokumentu 

dotyczącego bezpośrednio ekonomii społecznej w formie Uchwały Rady Powiatu 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.  

Zaproszenie do prac nad tworzeniem Strategii wielu partnerów działających w obszarze ekonomii 

społecznej, zajmujących się różnymi jej aspektami, skutkować będzie z pewnością tzw. burzą 

mózgów. Pozwoli ona zarówno poznać różną perspektywę problemów, których dotychczas się nie 

zauważało bądź widziało w zupełnie innym świetle. Taka forma dyskusji pozwoli przełamać 

rutynowość podejmowanych dotychczas działań i podejmować inne działania w dotychczas 

wykonywanej pracy.   

Dwa kolejne oczekiwania odnoszą się do kwestii związanych z finansowaniem. Respondenci zwrócili 

uwagę, że powstanie Strategii byłoby kolejnym odniesieniem do uzasadniania projektów 

konkursowych. Starania o fundusze i dotacje bardzo ułatwi opracowany strategiczny plan rozwoju, z 

którego wynika logika wzajemnych powiązań między poszczególnymi zaplanowanymi celami, jakie 

powiat chce zrealizować.  

Warto również zwrócić uwagę, że na czas, w którym powstawać miałabym Strategia. Sprzyjającym 

okresem będzie ten, w którym funkcjonuje projekt OWES wsparty środkami z EFS, oferujący pomoc 

doradczą w zakresie wspierania i rozwoju ekonomii społecznej. 

Posiadanie Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej zapewniałoby racjonalność w wykorzystaniu 

powiatowych środków budżetowych i dawałoby komfort psychiczny, unika się bowiem zbędnych 

dyskusji na temat kierunków ich wydatkowania, gdyż pewne decyzje uzgodnione zostały już 

wcześniej, przy wyznaczaniu priorytetowych kierunków rozwojowych. 
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2.2. Oczekiwania merytoryczne  

Poniższe cele, działania oraz zadania są jedynie wybranymi, najważniejszymi, na które uwagę zwrócili 

rozmówcy. Zważywszy na fakt, że wskazane zostały w pierwszej kolejność przypuszczać można, że są 

najistotniejsze z perspektywy instytucji, która reprezentują.   

Oczekiwane cele i działania w Strategii (oczekiwania merytoryczne) 

Profesjonalizacja działających na terenie powiatu podmiotów ekonomii społecznej 

 Organizowanie szkoleń osób towarzyszących niepełnosprawnym w pracy 

 Promocja dobrych praktyk 

 Usystematyzowanie ścieżek kariery zawodowej wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 
społecznie 

Zwiększanie wiedzy wśród mieszkańców na temat ekonomii społecznej i kształtowanie przychylnych  

postaw 

 Promocja idei wolontariatu w PES 

 Programy edukacji kulturalnej oswajające z niepełnosprawnością 

 Promocja OWES 

Wzrost skali wsparcia udzielanego PES przez JTS 

 Zwiększenie stosowalności klauzul społecznych/zamówień społecznie odpowiedzialnych 

Wzrost udziału PES w rynku dóbr i usług 

 budowanie trwałej sieci kontaktów w obszarze ekonomii społecznej 

 umocnienie działań sieciujących 

 zacieśnianie współpracy z biznesem 

 Promocja certyfikatu „Zakup prospołeczny” 
Tabela 5 Oczekiwane cele i działania w Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim 

Wspomniane oczekiwania zostały uszeregowane w cztery podgrupy, które łączą wspólne cele. 

Pierwszym z nich jest profesjonalizacja PES działających na terenie powiatu, która wiązałaby się z 

działaniami edukacyjnymi i doszkalającymi wśród personelu pracującego z niepełnosprawnymi. Jak 

zauważa Dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy, ustawiczne kształcenie jest bardzo 

ważnym elementem pracy instruktorów czy terapeutów. W pracę tę, bardzo łatwo wkrada się rutyna, 

natomiast wszelka forma warsztatów, szkoleń czy wymiany doświadczeń pozwala się od niej 

oderwać.  

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, 

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 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  43 

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 powiatu oraz kształtowaniem prospołecznych postaw. Wśród wspomnianych działań 

jest promocja idei wolontariatu w PES, która wpisywałaby się w cele związane z edukacją i 

wprowadzaniem programów edukacji kulturalnej oswajającej mieszkańców powiatu z 

niepełnosprawnościami. Szczególną uwagę zwrócono na edukację młodzieży i osoby kończące szkoły: 

„To te osoby za  parę lat będą urzędnikami i od nich będzie zależało, ile  polityka ekonomii społecznej 

będzie znaczyć w powiecie czy mieście”. (Respondent nr.5) 

Rozmówcy wskazali również na konieczność podjęcia działań promocyjnych działalności Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rola jaką pełni Ośrodek jest w pełni doceniana przez wszystkie 

podmioty społeczne funkcjonujące w powiecie, dlatego też ich działania powinny trafiać do jak 

najszerszego grona odbiorców.  

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. Sytuacja taka między 

innymi ma miejsce pomiędzy Spółdzielnią Socjalną VIVO i Starostwem. Po kilku latach współpracy w 

zakresie sprzątania budynku Starostwa, zamówienie to przekazane zostało innej firmie, mimo 

możliwości zastosowania klauzuli społecznej. 

Ostatnia grupa działań wpisywałabym 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 
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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 to wzrostu udziału PES w runku. Padła również propozycja, by sieciowane 

podmioty ekonomii społecznej poszerzyć o biznes. W kontekście panującej mody na społecznie 

odpowiedzialny biznes jest to pomysł realny. 

Wśród wskazanych przez respondentów działań znalazły się działania promocyjne certyfikat „Zakup 

prospołeczny”. Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby 

ułatwić  konsumentom ich rozpoznanie, ROPS i Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadzi 

system oznaczania ich specjalnym znakiem promocyjnym. Opracowano i zarejestrowano znak, który 

intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta o swoim przesłaniu.  

2.3. Formalne i organizacyjne oczekiwania 

Trzecia grupa oczekiwań względem Strategii odnosi się do kwestii formalnych i związanych z pracami 
organizacyjnymi nad tworzeniem dokumentu.  

Formalne i organizacyjne oczekiwania względem Strategii 

Krótka i zwięzła forma 

Solidna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie 

Cele adekwatne do potrzeb i możliwości 

Wypunktowanie celów i działań dla zwiększenia czytelności i przejrzystości 

Sprecyzowanie spodziewanych rezultatów w formie wskaźników 

Zaproszenie do pracy nad projektem radnych powiatu, komisji społecznej i Starosty 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych 
Tabela 6. Formalne i organizacyjne oczekiwania względem Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie 
krotoszyńskim 

Wszystkie uwagi i oczekiwania odnoszące się do formy dokumentu, wskazują na konieczność jego 

zwięzłość, adekwatność i czytelność. Uczynić mają to m.in.: wypunktowanie celów i działań, 

sformułowanie rezultatów działań w postaci wskaźników oraz starania utworzenia Strategii możliwie 

jak najkrótszej.  

Wśród tej grupy oczekiwań znalazła się również potrzeba utworzenia solidnej analizy i diagnozy  

sytuacji społeczno-gospodarczej w powiecie.  Budowanie strategii rozwoju poprzedzone jest zawsze 

wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych itd. Taka 

diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencjału. Umożliwia również 

dokonanie trafnego planu strategicznego, odzwierciedlającego realne potrzeby rozwoju i interwencji.  

Zwrócono również uwagę na proces budowania zespołu tworzącego Strategię. Utworzenie Strategii 

powinny poprzedzać również konsultacje społeczne, aby każdy z zainteresowanych mieszkańców 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  45 

powiatu mógł mieć swój wkład. W pracach powinni wziąć udział, a przynajmniej mieć taką możliwość, 

radni powiatu, komisja społeczna i starosta, jako reprezentanci Starostwa mającego później uchwalić 

dokument.  Pojawił się również pomysł sesji wyjazdowej Rady Powiatu do ZAZ i Spółdzielni Socjalnej 

VIVO, w celu przyjrzenia się z bliska tym podmiotom. 

3. Gotowość do współtworzenia Strategii 

Chęć udziału w projekcie, jakim byłoby utworzenie wspólnej dla powiatu Strategii Rozwoju Ekonomii 

Społecznej wyrazili wszyscy rozmówcy. Jest to dobra wiadomość wobec często występującego braku 

zainteresowania ze strony społeczności w procesie konsultacji społecznych. Docenić należałoby 

również chęć uczestnictwa ze strony Starostwa oraz Powiatowego Urzędu Pracy, zważywszy na 

postawę jaką początkowo wyrażali wobec wszelkiego rodzaju tego typu dokumentów. To co 

wyróżniałoby tę Strategię na tle pozostałych, to jej oddolna inicjatywa i forma w jakiej powstaje. W 

założeniu, w poczuciu obowiązku jej realizacji będą wszystkie podmioty ją tworzące, co czyniłoby ją 

wyjątkową.  

Każdy z podmiotów, ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę i potencjał, postrzega nieco 

inaczej własną rolę w tworzeniu dokumentu. Większość jednak zaoferowała swoją osobę, jako 

członka grupy eksperckiej/partycypacyjnej/roboczej. Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie widzą swoją szczególną role przy tworzeniu diagnozy społeczno-gospodarczej. Obie 

jednostki posiadają przygotowaną kadrę oraz zasoby w postaci bieżących analiz i raportów: 

„PCPR, jak najbardziej może się włączyć ,bo i kadra przygotowana do pisania projektów. Natomiast 

jeżeli chodzi o samą problematykę ekonomii społecznej to mamy dwóch absolwentów 

podyplomowych studiów ekonomii społecznej. No i cały zasób diagnozy społecznej, programów, które 

realizujemy. Tu jest wiedza i świetne rozeznanie, bo to po prostu robimy.” (Dyrektor PCPR, 

Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Vivo), 

„Robimy na różne tematy konsultacje, badania rynku pracy, barometr, zapotrzebowania, osoby które 

prowadzą na okrągło jakieś rekrutacje, na projekty zewnętrzne i oferty nasze i na staże, myślę że 

spokojnie mogą się w to włączyć.” (Dyrektorka PUP w Krotoszynie) 

 Przedsiębiorstwa społeczne, które brały udział w badaniu, swój szczególny wkład widzą w pracach 

związanych w formułowaniu celów i działań Strategii: 

„Ja myślę, że my jesteśmy po to jako podmioty, żeby powiedzieć o oczekiwaniach, czego oczekujemy, 

nawet jeżeli miałby to być koncert życzeń, to samorządy poznają, będą widziały to, co się u nas dzieje 

. A co z tego wyjdzie to już kwestia dogadania, rozmów i zapisów w dokumencie.” (Koordynator 

Spółdzielni Socjalnej Vivo), 

Jeden z ważniejszych partnerów, który brałby udział w tworzeniu Strategii, czyli Starostwo 

Powiatowe, reprezentowane przez Wicestarostę, również wyraziło chęć i gotowość do współpracy. 
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Najważniejszym etapem w procesie zaistnienia Strategii w powiecie byłoby jego uchwalenie przez 

Radę Powiatu: 

„Jak będzie zrobiona [Strategia] to w każdej chwili można to przyjąć. Myślę, że można by się zgłosić 

do komisji społecznej wcześniej np. tydzień przed przyjęciem na sesje, dać to na komisje społeczną, 

może radni chcieliby coś zmienić coś dodać, żeby mieli wpływ jakiś na to.” (Wicestarosta Powiatu 

Krotoszyńskiego) 

Podsumowanie 

Pomysł utworzenia Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej spotkał się z pozytywnym 

nastawieniem. Z entuzjazmem zareagowali na niego przedstawiciele podmiotów ekonomii 

społecznej. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prezentowali z początku różne 

postawy, począwszy od dość sceptycznej do bardzo pozytywnej. Po przedstawieniu podstawowych 

założeń, dotyczących Strategii, tego w jaki sposób ma być budowana, czego ma dotyczyć oraz jaki jej 

cel, dystans ten powoli malał. Sceptycyzm nie wynikał z braku chęci rozwoju ekonomii społecznej, co 

do jego potrzeby wszyscy byli zgodni. Wiązał się on z niewielkim przekonaniem co do rzeczywistego 

realizowania strategii w ogóle. 

Oczekiwania jakie wyrażali respondenci wobec Strategii, podzielić można na trzy kategorie: korzyści 

jako konsekwencja istnienia Strategii, merytoryczne oraz formalne. 

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. Będą one wiedzieć czego mogą się spodziewać i jakie są zaplanowane działania 

na najbliższe lata.  

Oczekiwaną korzyścią wynikłą z samego faktu istnienia Strategii, będzie również pojawienie się 

nowego dokumentu, który stanowić będzie kolejne odniesienie do uzasadniania projektów 

konkursowych. Jego istnienie i sam proces tworzenia będzie również przyczyniać się do promocji idei 

ekonomii społecznej.  

Druga kategoria oczekiwań odnosi się do konkretnych celów i działań, których respondenci 

spodziewają się w planie strategicznym.  Odnoszą się one do różnego poziomu szczegółowości, część 

z nich jest bardzo ogólna jak np. umocnienie działań sieciujących, jednak większość z nich odnosi się 

do konkretnych działań. Wśród tych zadań jest między innymi: promocja certyfikatu „Zakup 

prospołeczny”, działania doszkalające w zakresie pracy z niepełnosprawnymi czy organizacja szkoleń. 

Ostatnia kategoria oczekiwań odnosi się do kwestii formalnych. Zwracali na nią uwagę głównie 

reprezentanci JTS. Wszystkie one związane są z koniecznością utworzenia dokumentu 

funkcjonalnego, zwięzłego i czytelnego. Zwracano również uwagę na konieczność utworzenia solidnej 

diagnozy, która stanowić miałaby punkt wyjściowy diagnozy problemów i późniejszego planu 

strategicznego.  
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Wszyscy respondenci gotowi są do współpracy w zakresie tworzenia Powiatowej Strategii Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele PES gotowi są podzielić się swoim doświadczeniem i wyrazić 

swoje oczekiwania. Przedstawiciele JTS chętni są włączyć się w prace zespołu, zasiadając w zespołach 

eksperckich. 
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V. Model tworzenia Powiatowej Strategii rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

Zaprezentowany model tworzenia Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej, jest jedynie 

propozycją. Stanowić powinien punkt wyjścia do rozmów właściwych przygotowujących pracę nad 

Strategią. Posłużyć może również jako pomoc w pracach organizacyjnych. Przedstawiony model 

tworzenia Strategii Rozwoju ES uwzględnia zasoby, okoliczności, oraz sugestie i oczekiwania poznane 

w trakcie badań.   

 

Rysunek 7 Model tworzenia Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim 

Proces uchwalania Strategii 
Przekazanie projektu Strategii 
pod obrady Komisji Społecznej 

Przekazanie projektu Strategii 
Staroście 

Przekazanie projektu na sesje 
Rady Powiatu 

Uspołecznienie Strategii 

Konsultacje społeczne Analiza i uwzględnienie wyników konsultacji 

Wyznaczenie celów strategicznych 

Sformułowanie celów Sformułowanie działań 
Określenie spodziewanych 

rezultatów 

Przejście od diagnozy do celów 

analiza SWOT Określenie problemów kluczowych 

Etap diagnozy 

Rozpoznanie zasobów Określenie zakresu diagnozy Przeprowadzenie diagnozy 

Wyznaczenie zespołu zajmującego się strategią 

Ocena zasobów Podział ról i zadań Sformalizowawanie prac 
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1. Wyznaczenie zespołu zajmującego się Strategią 

Każda z zaproszonych do współpracy przy Strategii osób jest inna, pełni społecznie i zawodowo inne 

funkcje, a dla dużej części zadanie, do którego wykonania zostanie poproszona, jest nowe. Dlatego, 

aby proces opracowywania strategii przebiegał bez problemów, a jego efekt był zgodny z 

oczekiwaniami, niezbędne jest określenie i opisanie modelu współpracy. Model taki powinien być 

znany wszystkim osobom współpracującym i zawierać dokładny opis ról, funkcji, narzędzi i zadań.  

Ocena zasobów 

Ocena zasobów, czyli zastanowienie się nad tym, jaką rolę w planowaniu strategicznym mogą pełnić 

poszczególne osoby, jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w całym procesie. Działanie to ma 

wymiar praktyczny i polityczny – każda pominięta, a istotna dla danego obszaru instytucja czy osoba 

może stać się niechętna zaplanowanym celom rozwojowym. Może to doprowadzić do nieprzychylnej 

postawy wobec ustalonej strategii. Jest to też strata ważnej szansy na włączenie różnych osób do 

naszego działania, czyli – w konsekwencji – na przekonanie ich do angażowania się w realizację 

zaplanowanej polityki. Dlatego tak ważne jest by do procesu tworzenia Strategii zaprosić każdego, kto 

może wnieść jakiś istotny wkład.  

Ocena zasobów powinna dotyczyć zasobów ludzkich, znajdujących się w urzędzie, ale również i poza 

nim. Proponowane w tabeli 8. przykłady, kto mógłby wejść w skład Zespołu i pełnić poszczególną 

rolę, są efektem zebranych sugestii i propozycji osób biorących udział w badaniu jak i dokonanej 

diagnozy stanu ekonomii społecznej w powiecie.  

Podział ról 

Kolejnym etapem budowania zespołu jest wyznaczanie ról poszczególnym członkom zespołu. W 

tabeli 8. znajdują się propozycje poszczególnych ról, jakie miałyby pełnić wybrane osoby czy 

instytucje w procesie tworzenia Strategii. 

W zależności od tego, kto przyjąłby rolę lidera projektu, istnieje możliwość utworzenia funkcji 

kierownika projektu. W przypadku, gdy z różnych powodów lider pozostaje nieco z boku, osobą 

kierującą całym procesem z ramienia urzędu powinien zostać ktoś z wysokiego szczebla hierarchii 

administracyjnej. Ktoś, kto ma możliwość podejmowania wiążących decyzji, ma ułatwiony kontakt z 

liderem, cieszy się poważaniem wśród urzędników oraz potrafi gromadzić wokół siebie innych 

aktywnych uczestników. Osoba ta przejęłaby na siebie tę część obowiązków, których lider projektu 

nie będzie wykonywać.  

Opcjonalnie wyróżniona została jeszcze funkcja animatora projektu. Organizuje on i uczestniczy w 

zakresie konsultacji, dialogu społecznego, diagnozy środowiskowej, mobilizowania ludzi, budowania 

zespołu oraz pracy nad dokumentacją Strategii. Pełnić może funkcję wspierającą lidera, kierownika 

(jeżeli został powołany) bądź funkcjonować niezależnie.  
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Sformalizowanie prac 

Strategie przygotowywane na różnych szczeblach administracji wymagają bardziej i mniej 

rozwiniętych struktur organizacyjnych. Pod pojęciem struktury organizacyjnej rozumiemy zespoły 

zadaniowe, które uczestniczą w procesie planowania strategicznego od momentu podjęcia  decyzji, 

do momentu przyjęcia dokumentu lub nawet dłużej. Zespół wyznaczony do prac nad strategią, w 

zależności od rodzaju opracowywanego planu, może składać się z kilku, kilkunastu, a nawet 

kilkudziesięciu osób. Wszystkie te osoby nie będą prawdopodobnie  w takim samym stopniu 

zaangażowane w prace, niektóre będą aktywne tylko w wybranych tematach, a inne tylko przez 

pewien okres. 

Funkcja w 
zespole 

Przykład Zakres roli 

Lider projektu Starosta Powiatu, Wicestarosta 
Powiatu, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodziny 

 określa wizję rozwojową danej
 jednostki 

 współuczestniczy w określeniu misji 

 schodzi na drugi plan w procesie
 diagnostycznym 

 schodzi na drugi plan w procesie
 diagnostycznym 

 decyduje się monitorować i ewaluować 
Strategię 

Opcjonalnie 
kierownik 
projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodziny,  
zaufani współpracownicy lidera 
projektu 

 Organizuje i czuwa nad wykonaniem 
poszczególnych etapów budowania 
strategii  

 Bierze czynny udział merytoryczny w 
pracach nad poszczególnymi etapami 

Opcjonalnie 
Animator 
projektu 

Pracownicy OWES  Organizuje i uczestniczy w zakresie 
konsultacji, dialogu społecznego, 
diagnozy środowiskowej, mobilizowania 
ludzi, budowania zespołu oraz pracy 
nad dokumentacją strategii 

Ekspert 
zewnętrzny 

Ekspert z ramienia ROPS/OWES  wspiera merytorycznie kierownika 
projektu 

 kontroluje merytoryczną sferę 
realizacji projektu strategii 

 bierze czynny udział merytoryczny 
w pracach nad poszczególnymi 
etapami budowania strategii 

Grupa ekspercka  Przedstawiciele PUP, PCPR, 
MOPS,GOPS, ŚDS 

 Radni Powiatu, Miast  

 Przedstawiciele PES  

 Przedstawiciele instytucji 
wsparcia ES 

 członkowie grup strategicznych pełnią 
ważną funkcję na etapie diagnozy jako 
źródła informacji 

 zadaniem tych grup jest przede 
wszystkim dyskutowanie i określenie 
celów oraz programów działania 



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

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  51 

 Organizacje pozarządowe 

 Mieszkańcy 

Grupa ds. 
monitoringu 

Wyłoniona z Zespołu  sprawdzanie zgodności działań 
realizowanych przez instytucje 
wdrażające z planowanymi w strategii 

Tabela 7 Funkcje, przykłady osób je pełniących i opis ról członków Zespołu 

2. Etap diagnozy 

Bardzo ważnym elementem wszelkiego rodzaju strategii jest jej część diagnostyczna. Tylko 

prawidłowo przeprowadzona diagnoza gwarantuje dobrze sformułowane cele strategiczne.  Nie 

można bowiem tworzyć strategicznych planów, które opierają się na wykorzystywaniu posiadanych 

zasobów, mając nieprawdziwy obraz stanu wyjściowego.  

Ustalenie zasobów 

Przeprowadzone badania pozwoliły rozpoznać, że w zasobach  PCPR, PUP i ŚDS znajdują się aktualne 

diagnozy, które mogą stanowić podstawę do przygotowania diagnozy Strategii. Ponadto zwrócono 

uwagę na wyszkoloną kadrę w zakresie przygotowywania analiz i badań, w PCPR pracują dwie osoby 

po studiach podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej.  

Określenie zakresu 

Określenie zakresu tematycznego, przestrzennego i czasowego diagnozy jeszcze przed 

przystąpieniem do zbierania danych pozwoli nie tylko lepiej zorganizować działania, ale także 

zaoszczędzić niepotrzebnej pracy, czasu oraz pieniędzy. Dlatego najpierw trzeba sobie odpowiedzieć 

na kilka kluczowych pytań:  

 co?, czyli jakie dziedziny objąć analizą?  

 kiedy?, czyli jak daleko sięgać w przeszłość? Czy ograniczyć analizy jedynie do teraźniejszości?  

 skąd?, czyli z jakich źródeł informacji skorzystać? czy analizy będą opierać się tylko na danych 

zastanych, czy przeprowadzone zostaną dodatkowe badania?  

 jak?, czyli jakich metod użyć do sporządzenia diagnozy?  

 jak długo?, czyli ile czasu przeznaczone zostanie na opracowanie diagnozy? 

 za ile?, czyli ile środków finansowych jest nam potrzebnych? 

Przeprowadzenie diagnozy 

Jak zostało powiedziane diagnoza może być przeprowadzona samodzielnie przez członków grupy, 

bądź też można zlecić to zadanie zewnętrznej firmie. Skorzystać można również z wyjścia 

pośredniego, przeprowadzić analizę danych zastanych samodzielnie, natomiast np. badania z 

udziałem wykluczonych społecznie zlecić na zewnątrz w całości bądź częściowo. Rozwiązanie to 

pozwala zachować wysoki standard diagnozy przy zaoszczędzeniu znacznych środków. 
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3. Przejście od diagnozy do celów 
Na tym etapie tworzenia Strategii dokonywana jest szczegółowa analiza podsumowująca sytuację 

ekonomii społecznej w powiecie. Spośród różnych metod najbardziej rozpowszechnionymi są: analiza 

SWOT oraz drzewo problemów. Od samej diagnozy wyróżnia je bardziej zaawansowana forma, 

pozwalająca na wyznaczanie w usystematyzowany sposób opcji strategicznego działania. Są one 

traktowane jako swoisty „pomost” między częścią diagnostyczną a projekcyjną  każdej strategii. Od 

decyzji Zespołu zależy, którą z tych metod wykorzystają.  

4. Wyznaczenie celów strategicznych 
Przy tworzeniu lokalnego planu rozwoju bardzo istotnym jest sformułowanie pewnej hierarchii 

celów. Strategia nie może być listą pobożnych życzeń, dlatego tak ważne jest, by w zespołach 

pracujących nad formułowaniem celów byli obecni zarówno przedstawiciele PES, którzy będą 

wyrażać z pewnością najdłuższą listę życzeń, jak i przedstawiciele samorządu, którzy będą czuwać nad 

tym, by cele te były realne do wykonania. Ekonomia społeczna ma do pokonania dość dużo barier 

rozwojowych, dlatego też słusznie oczekuje wsparcia ze środków budżetowych jak i UE. Natomiast 

plan rozwoju powinien cechować się realizmem, polegającym na planowaniu takich zadań, które 

można wykonać własnymi siłami. Zadania te mogą być tym ambitniejsze, im bardziej uda się 

samorządowi pobudzić lokalne inicjatywy i przedsiębiorczość mieszkańców. 

Zespół stanie również przed wyborem sposobu podziału celów. Zdecydowana większość 

dokumentów strategicznych administracji publicznej stosuje następujący podział:  

 cel główny – czasem utożsamiany z wizją, a nawet misją, niekiedy traktowany jako odrębny 

poziom celów,  

 cele strategiczne – są bezpośrednio związane z celem głównym,  

 cele operacyjne – każdy z tych celów wiąże się bezpośrednio z celem strategicznym, czasem 

więcej niż z jednym, 

 działania – są to uszczegółowienia celów operacyjnych, ale ważne jest, że są to raczej grupy 

projektów, a nie konkretne projekty i zadania – dlatego działania możemy zaliczyć jeszcze do 

poziomu planowania strategicznego,  

 projekty – są elementem wdrożenia strategii, choć należy zauważyć, że niektóre zespoły 

decydują się wprowadzić ten element również do dokumentu strategii (w formie 

„proponowanych projektów”, „kluczowych projektów”), w takim jednak przypadku zazwyczaj 

zawarte są tu hasła, nie szczegółowe dane na temat projektów. 

Za przykład posłużyć może fragment rozwinięcie jednego z celów Strategii Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Kartuzach: 
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Rysunek 8 Propozycja podziały celów strategicznych na przykładzie Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kartuzach. 

5. Uspołecznienie Strategii 
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 więc konsultacje i dyskusje w różnych środowiskach. Pomimo, że Powiatowa Strategia 

Rozwoju Ekonomii Społecznej odnosi się do konkretnych grup społecznych, dotyczy ona wszystkich 

mieszkańców powiatu. Zamieszczane cele i działania, zwłaszcza te dotyczące edukacji kulturowej czy 

promocji ekonomii społecznej będą ukierunkowane nie tylko na środowisko związane z ekonomią 

społeczną.  

Uspołecznianie Strategii powinno się odbywać na podstawie klasycznej drabiny partycypacji: 

 informowanie, 

 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.  

Ze względu na małe zainteresowanie konsultacjami społecznymi w powiecie, ważnym kroki będzie 

skuteczne rozpowszechnienie informacji o planowanych konsultacjach i przekonanie o roli jaką 

odgrywają. 

Działanie 

1.1.1 Organizacja forum podmiotów ekonomii społęcznej i osoób zainteresowanych w formie cyklicznych spotkań  

Cel operacyjny 

Nr 1.1 Upowszechnienie informacji dotyczących idei przedsiębiorczości społecznej  

Cel strategiczny 

Nr. 1 Zwiększenie zainteresowania ekonomią społeczną i promocja jej założeń 

Misja strategii 

Obniżenie kosztów społecznych i stworzenie lepszych warunków powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Rozwijanie przedsiębiorczości i zwiększanie aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego 
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6. Proces uchwalania Strategii 
Zgodnie z sugestią Wicestarosty, przed przekazaniem projektu Strategii na sesję Rady Powiaty, na 

jego kształt powinny mieć wpływ osoby zasiadające w Komisji Społecznej oraz Starosta (oczywiście 

przy założeniu, że nie będą członkami Zespołu). 

Ostatnim krokiem będzie przekazanie projektu na sesję Rady Powiaty.  
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 Rekomendacje 

Przeprowadzone badania pozwalają wysunąć szereg wniosków i rekomendacji dotyczących 

powstania Powiatowej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim. 

 Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego 

powiatu przyjmują przychylną postawą wobec idei utworzenia Powiatowej Strategii Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w powiecie krotoszyńskim. Postawa ta wyraża się również chęcią 

współuczestniczenia w procesie tworzenia dokumentu. W świetle pozytywnych 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 Powiatowa Strategia Rozwoju 

Ekonomii Społecznej powinna realizować wytyczone w nich kierunki rozwoju ekonomii 

społecznej i pozostawać z nimi w pełnej spójności. 

 Analiza dokumentów samorządu powiatu pokazuje, że w powiecie nie obowiązuje żaden 

dokument, który w swej treści kompleksowo dotyczyłyby rozwoju sektora ekonomii 

społecznej. Obowiązujące strategie i programy w swych celach i działaniach odnoszą się 

jedynie do pewnych aspektów ekonomii społecznej, najczęściej wykorzystując jej 

instrumenty do rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego ważne jest by w planowanej 

Strategii znalazły się cele zakładające wsparcie rozwoju sektora między innymi poprzez 

popularyzowanie wiedzy nt. ekonomii społecznej, w tym np. wszelkie działania 

upowszechniające i promujące ekonomię społeczną w lokalnym środowisku. 

  Formułowanie planu strategicznego, powinno uwzględnić doświadczenia związane z 

wdrażaniem działań dotyczących sektora ekonomii społecznej Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Niepełnosprawnych 2013-2020 i Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 2013-2020 poprzez odniesienie się do monitorowanych wskaźników realizacji.  

  Diagnoza stanu ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim wykazała wysoką dynamikę 

powstawania podmiotów ekonomii społecznej. W przeciągu ostatniego roku powstały trzy 

nowe podmioty. Zapewnione one mają wsparcie ze strony Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w subregionie kaliskim w postaci mentoringu, usług prawniczych, księgowych, 

marketingowych oraz specjalistycznych. Proponuje się, by przy współpracy z podmiotami 

otoczenia PES, opracować cel operacyjny wspierający istniejące już podmioty, przynajmniej w 

początkowej fazie ich funkcjonowania. 

 Przeprowadzenie pełnej ilościowej i jakościowej diagnozy podmiotów ekonomii społecznej 

było niemożliwe ze względu na brak bazy organizacji pozarządowych prowadzących 

działaność gospodarczą oraz spółek non-profit. Proponuje się by jednym z działań było 

utworzenie, prowadzenie oraz aktualizacja bazy danych faktycznie działających podmiotów 

ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. 

 Przeprowadzona diagnoza wykazała również, że na terenie powiatu krotoszyńskiego nie 

funkcjonuje Klub Integracji Społecznej ani Centrum Integracji Społecznej. Ze względu na brak 

istnienia jakiegokolwiek podmiotu reintegrującego wykluczonych społecznie z powodów 
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innych niż niepełnosprawność, zaleca się poddanie po dyskusję potrzebę utworzenia takiego 

podmiotu na terenie powiatu.  

 Według respondentów czynnikami pozytywnie wpływającymi na rozwój ekonomii społecznej 

w powiecie krotoszyńskim są przede wszystkim: zasoby ludzkie, tj. ludzie zaangażowani w 

tworzenie sektora społecznego, wybrani partnerzy otoczenia ekonomii społecznej w 

szczególności władze samorządu, środowisko biznesu oraz prężnie działający Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej. W celu wzmocnienia wspomnianych czynników powinny 

zostać podjęte z jednej strony działania sieciujące, z drugiej popularyzujące wiedzę na temat 

ekonomii społecznej w otoczeniu PES, dokształcające i doszkalające kadrę PES oraz 

pracowników samorządu powiatu. Ponadto za cel powinno obrać się poprawienie wizerunku 

PES oraz świadczonych przez nich usług. 

 Czynnikami hamującymi rozwój ekonomii społecznej są niskie bezrobocie oraz system 

pomocy społecznej oparty na szerokim wachlarzu świadczeń finansowych. Wiążą się one z 

trudnościami znalezienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zdolnych od 

razu podjąć zatrudnienie. Proces rekrutacji, późniejsze przygotowanie do pracy i utrzymanie 

pracowników wymaga w tej sytuacji dłuższego oddziaływania i większych nakładów 

finansowych, gdyż wiąże się często z działaniami reintegracyjnymi osób o niskiej motywacji 

do pracy. Bardzo ważne jest uwzględnienie tych warunków w perspektywie tworzenie planu 

strategicznego i ukierunkowywania działań na wspieranie PES w procesach przywracania 

osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem na rynek pracy. 

 Oczekiwania respondentów wobec planowanej Strategii podzielić można na trzy kategorie: 

o spodziewane korzyści z samego faktu zaistnienia Strategii, wyrażane przez 

przedstawicieli PES i dotyczyły głównie zaspokojenia potrzeby pewnej, stałej i 

przewidywalnej polityki władz samorządowych względem ekonomii społecznej oraz 

wzrostu jej roli i pozycji w lokalnej polityce; 

o oczekiwania merytoryczne, wyrażane głównie przez przedstawicieli PES; 

o formalne oczekiwania, zwracali na nie uwagę przedstawiciele JTS i wskazywały one 

na potrzebę utworzenia dokumentu zwięzłego, przejrzystego i czytelnego, a przede 

wszystkim możliwego w realizacji. 

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. 

 Rekomenduje się, by w prace związane z utworzeniem Strategii zaangażowanych było jak 

najwięcej podmiotów związanych ze środowiskiem ekonomii społecznej oraz będących 

członkami jego otoczenia, w szczególności przedstawiciele: 

o podmiotów ekonomii społecznej, 

o instytucji publicznych, 

o społeczności lokalnych, 

o sektora przedsiębiorstw, 
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o organizacji pozarządowych,  

o kościelnych osób prawnych. 

Zaproszenie do współpracy szerokiego grona osób pozwoli spojrzeć na kwestię rozwoju 

ekonomii społecznej z wielu perspektyw. Dodatkowo poczucie wkładu w ostateczny kształt 

Strategii, a więc w pewnym sensie poczucie sprawczości, wzmaga postawę odpowiedzialności 

za zadeklarowane zobowiązania. Im więcej podmiotów włączonych będzie w pracę 

przygotowawcze, tym większa szansa powodzenia realizacji planu.  

 Przyjmuje się, że najskuteczniejsza forma organizacyjna prac związanych z budowaniem 

zespołu i tryb jego późniejszej pracy, nie powinny się szczególnie różnić się od ogólnie 

przyjętych przy pracach tego typu. Rekomenduje się przyjęcie następujących etapów procesu: 

o wyznaczanie zespołu zajmującego się Strategią (ocena zasobów, podział ról, 

sformalizowanie prac); 

o etap diagnozy (rozpoznanie zasobów, określenie zakresu diagnozy, przeprowadzenie 

diagnozy); 

o przejście od diagnozy do celów (analiza SWOT, określenie problemów kluczowych), 

o wyznaczenie celów strategicznych (Sformułowanie celów, sfomułowanie działań, 

określenie spodziewanych rezultatów); 

o uspołecznienie Strategii (konsultacje społeczne, analiza i uwzględnienie wyników 

konsultacji); 

o proces uchwalania Strategii (Przekazanie projektu Strategii pod obrady Komisji 

Społecznej, przekazanie projektu Strategii Staroście, przekazanie projektu na sesje 

Rady Powiatu). 

 

 


