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Wstęp
Raport stanowi prezentację wyników badania zrealizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku.
Celem badania była ocena kondycji podmiotów reintegracyjnych, czyli Zakładów Aktywności
Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji
Społecznej subregionu kaliskiego w 2017 roku.
Prezentowany raport z badań zawiera podstawowe informacje dotyczące podmiotów
reintegracyjnych ich ulokowania, profilu działalności i struktury zatrudnienia. Badania dostarczają
również informacji na temat realizacji reintegracji społecznej i zawodowej, podejmowanej
współpracy z otoczeniem oraz wsparcia otrzymanego od administracji samorządowej i OWES.
Raport został podzielony na trzy części. Pierwsza opisuje przyjętą metodologię badań, metody i
techniki, które wykorzystane zostały w badaniu. Drugi rozdział wprowadza w tematykę ekonomii
społecznej i definiuje podstawowe pojęcia. Wskazane zostaje również miejsce ekonomii społecznej,
jakie zajmuje w strategicznym zarządzaniu regionem. Ostatni rozdział prezentuje wyniki
przeprowadzonych badań terenowych.
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1. Metodologia badań
Cele badania
Głównym celem badania był opis stanu ilościowego i jakościowego podmiotów reintegracyjnych:
Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej i
Centrów Integracji Społecznej subregionu kaliskiego w 2017 roku.
Cele szczegółowe badania:
a) uzyskanie informacji na temat podmiotów reintegracyjnych w subregionie kaliskim
dotyczących:
 liczby podmiotów reintegracyjnych oraz ich struktury ze względu na formę prawną,
 podmiotów założycielskich i jednostek prowadzących,
 okresu prowadzenia działalności,
 działalności reintegracyjnej,
 działalności komercyjnej;
 działalności na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 działalności na rzecz społeczności lokalnej,
 struktury zatrudnienia personelu obsługi podmiotów,
b) ocena sytuacji finansowej, w tym perspektywa rozwoju inwestycyjnego;
c) oczekiwania oraz ocena otrzymywanego wsparcia.

Technika badań i dobór próby
W procesie badawczym wykorzystane zostały dwie metody badawcze. Pierwszą z nich jest analiza
dokumentów, która zastosowana została w przypadku regionalnych programów i strategii
odnoszących się do ekonomii społecznej. Analizie poddane zostały następujące regionalne strategie i
programy:


Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020,



Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022.

Analizie dokumentów poddane zostały również strony poszczególnych placówek, w celu uzupełnienia
i zebrania informacji na temat placówek, które nie wzięły udziału w badaniu.
Technikami wykorzystanymi do pozyskiwania danych z terenu były: CAWI i CATI. Przeprowadzane
one były z osobami posiadającymi pełną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotu. Wywiady CAWI
i CATI posłużyły do pozyskania informacji we wszystkich obszarach badawczych. Narzędzie badawcze
znajduje się w aneksie nr 1 do raportu.
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W badaniu podjęta została próba przeprowadzenia wyczerpujących badań, czyli realizator badań
próbował skontaktować się ze wszystkimi podmiotami stanowiącymi populację badań. Na 26
podmioty funkcjonujące w subregionie, ankietę udało się przeprowadzić z 17 podmiotami, co stanowi
około 70% populacji.
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2. Wprowadzenie do ekonomii społecznej
2.1.
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 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:
 podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;


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;



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:
o organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają
realizację celów statutowych,
o Zakłady Aktywności Zawodowej,
o spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie,
o pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.2

1
2

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej s.15.
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, s.15.
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ZAZ
Zakład aktywności zawodowej działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. ZAZ utworzyć mogą: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna
organizacja społeczna, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych. Instytucja, która ZAZ utworzyła podpisuje umowy w sprawach ZAZ i odpowiada
za jego długi. Dochody z działalności gospodarczej oraz zwolnień podatkowych ZAZ muszą być
przeznaczone w całości na zakładowy fundusz aktywności, z którego finansowane mogą być np.
usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy. ZAZ może korzystać z korzystnego
systemu dofinansowania ze środków PFRON oraz środków samorządu terytorialnego.

WTZ
Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i
zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej,
zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

CIS
Centrum integracji społecznej, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi
poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie
umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie
kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi. CIS adresuje swoje działania do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze
względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

KIS
Klub integracji społecznej może być prowadzony przez gminę lub organizacje pozarządową. Jest
jednostką, która ma na celu udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w
odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w
powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na
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rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach
życiowych. Jest to miejsce spotkań dla osób pozostających bez zatrudnienia, które poszukują pracy,
własnego rozwoju, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać osoby w podobnej sytuacji
życiowej. W Klubie są prowadzone zajęcia grupowe jak i spotkania indywidualne.

2.2.

Miejsce ekonomii społecznej w regionalnych strategiach

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020
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. 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 administracji rządowej. Jednakże duża
część kierunków interwencji publicznej powinna być realizowana w województwach i samorządach.
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2013-2022
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata
2013-2022 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. RPRES został
opracowany przez Zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni.
Dokument ten diagnozuje kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju.
Wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną
politykę społeczną. Zapisy RPRES wpisują się w polityką wspierania ekonomii społecznej na poziomie
krajowym poprzez spójność z opracowywanym Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W 2015 roku przeprowadzona została aktualizacja Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele ROPS w Poznaniu, OWES z terenu województwa
wielkopolskiego oraz przedstawiciele PES. Zakres wprowadzonych zmian dotyczył uaktualnienia
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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. Strategicznym
celem Programu jest zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji
społecznozawodowej i dostarczaniu usług użyteczności publicznej. Zakłada się, że dla zwiększenie
udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz w
dostarczaniu usług społecznych, niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które prezentowane są w
poniższej tabeli.
Priorytet I
Zwiększenie liczby miejsc pracy w PES
Działanie I.1 Wzmacnianie potencjału wewnętrznego PES
Działanie I.2 Stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy w PES
Działanie I.3 Zwiększanie udziału osób w najtrudniejszej sytuacji wśród klientów OWES oraz wśród
pracowników PES
Działanie I.4 Poprawa skuteczności i efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej
Działanie I.5 Zwiększenie skali współpracy PES z JST i biznesem
Priorytet II
Poprawa skuteczności i efektywności działań integracyjnych PES
Działanie II.1 Poprawa jakości usług reintegracji społeczno-zawodowej
Działanie II.2 Poprawa dostępu do usług reintegracyjnych
Działanie II.3 Wzmacnianie lokalnych powiązań
Priorytet III
Upowszechnienie w społeczeństwie i wśród kluczowych interesariuszy pozytywnych postaw wobec
ekonomii społecznej
Działanie III.1 Zwiększenie obecności ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej
Działanie III.2 Włączenie tematyki ekonomii społecznej do edukacji formalnej
Priorytet IV
Lepsza koordynacja działań na poziomie regionalnym
Działanie IV.1 Doskonalenie mechanizmów koordynacji
Działanie IV.2 Wzmocnienie kompetencji ROPS
Działanie IV.3 Rozwój systemu monitorowania i oceny polityki wsparcia ekonomii społecznej
Tabela 1 Tabela priorytetów i działań RPRES w województwie wielkopolskim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 / 36

www.jad

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

3. Analiza wyników badań
3.1.Podstawowe informacje o podmiotach reintegracyjnych w
subregionie kaliskim
Na terenie subregionu kaliskiego w toku badania zidentyfikowano 26 podmiotów reintegracyjnych.
Zdecydowaną większość podmiotów stanowią Warsztaty Terapii Zajęciowej, jest ich 16 i stanowią
64% wszystkich podmiotów reintegracyjnych w subregionie. Liczba pozostałych podmiotów jest
znacznie mniejsza. Funkcjonują cztery Zakłady Aktywności Zawodowej, co na skalę województwa, ale
i kraju jest bardzo dobrą sytuacją. W porównaniu do liczby Klubów Integracji Społecznej i Centrów
Integracji Społecznej w województwie wielkopolskim na terenie subregionu kaliskiego nie ma ich
wiele. Funkcjonują tylko dwa CIS-y i trzy KIS-y, natomiast w całym województwie jest ich
odpowiednio 30 i 24.
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Wykres 1 Forma prawna podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego. N=26

Rozmieszczenie wszystkich podmiotów reintegracyjnych na mapie subregionu kaliskiego jest
stosunkowo wyrównane. Największa ich ilość znajduje się na terenie powiatu ostrzeszowskiego, jest
ich tam pięć. Pozostałymi powiatami, w których licznie występują podmioty reintegracyjne to powiat
kaliski, pleszewski i ostrowski. W powiecie kępińskim znajduje się tylko jeden taki podmiot.
Porównując rozmieszczenie lokalizacyjne podmiotów reintegracyjnych do rozmieszczenia
przedsiębiorstw społecznych zauważyć można pewne podobieństwa. Najsłabiej ekonomia społeczna
rozwinięta jest w powiecie kępińskim, znajduje się tam tylko jedno przedsiębiorstwo społeczne, jakim
jest spółdzielnia socjalna i jeden podmiot reintegracyjny – WTZ. Ekonomia społeczna najbardziej
odznacza się na terenie powiatu ostrowskiego, znajduje się tam osiem przedsiębiorstw społecznych i
cztery podmioty reintegracyjne.
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Wykres 2 Podmioty reintegracyjne w subregionie kaliskim ze względu lokalizację. N=26

Warte uwagi jest rozmieszczenie najliczniej występującego typu podmiotu reintegracyjnego, jakim
jest Warsztat Terapii Zajęciowej. Zauważyć można, że ich rozmieszczenie na mapie subregionu jest
bardzo nierówne, a ich lokalizacja z pewnością nie jest podyktowana liczbą mieszkańców powiatu. W
powiecie ostrzeszowskim, w którym liczba ludności jest najmniejsza w porównaniu do pozostałych
powiatów subregionu, znajdują się aż cztery WTZ-y. Powiat ostrowski, który jest zdecydowanie
bardziej zaludniony ma ich tylko trzy. Jak wykażą to późniejsze analizy, rozmieszczenie WTZ ma
ogromne znaczenie dla liczby oczekujących na przyjęcie do instytucji i czas oczekiwania. W bardzo
dużym stopniu wpływa to na jakość świadczonych usług przez WTZ-y.
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Wykres 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej ze względu na lokalizację. N=16
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Niezwykle ważną kwestią z perspektywy funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych jest ich
rozlokowanie w różnych częściach subregionu, ale i w różnych miejscowościach ze względu wielkość.
O ile przedsiębiorstwa społeczne w zdecydowanej większości znajdują się w większych ośrodkach
miejskich, że względu na bardziej przyjazny rynek pracy, w których łatwiej o zdobycie klienta, o tyle
w przypadku podmiotów reintegracyjnych, które nastawione są na inny rodzaj wykonywanych prac i
zajęć, ważniejsze są inne czynniki. Najistotniejszym czynnikiem jest dostępność komunikacyjna.
Oczywiście Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają dowóz na zajęcia, niemniej wygoda związana z
bliskością miejsca zamieszkania dla uczestnika i jego rodziny jest kwestią kluczową. Największa ilość
podmiotów reintegracyjnych (11) znajduje się na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców i jest
to prawie 45% wszystkich podmiotów. Poza miejscowością Kępno, WTZ znajdują się w każdej
siedzibie powiatu.
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Wykres 4 Podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego ze względu na wielkość miejscowości. N=26

Organizatorzy i instytucje prowadzące podmioty reintegracyjne
Poniższy wykres prezentuje dane dotyczące organizatorów i jednostek prowadzących poszczególne
typu podmiotów reintegracyjnych. Wyniki zwracają uwagę na to jak ważną rolę w reintegracji
społecznej i zawodowej odgrywają organizacje pozarządowe. Na 25 placówek reintegracyjnych 20
prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, w tym 16 WTZ-ów, trzy CIS-y i jeden KIS.
Przesunięcie kwestii organizacyjnych i kierowniczych ze struktur samorządowych w kierunku
organizacji pozarządowych jest coraz bardziej popularnym kierunkiem działań, mającym wiele
korzyści. Podmiot reintegracyjny prowadzony przez organizację pozarządową ma większe możliwości
pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych, sprzyja rozwijaniu społeczeństwa
obywatelskiego i zmniejsza biurokrację samorządową. Samorząd lokalny, jakim są Urzędy Gminy i
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Urzędy Miasta w zależności od lokalizacji, prowadzą jedynie 6 podmiotów reintegracyjnych, są nimi
cztery Zakłady Aktywności Zawodowej i dwa Kluby Integracji Społecznej.
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Wykres 5 Organizatorzy/jednostki prowadzące podmioty reintegracyjne w subregionie kaliskim. N=26

Powstawania podmiotów reintegracyjnych
W Polsce pierwsze Warsztaty Terapii Zajęciowej zaczęły powstawać już w 1991 roku. W subregionie
kaliskim okres ten przypadł na rok 1994. WTZ są też najstarszą formą podmiotów reintegracyjnych.
Najmłodszymi formami podmiotów reintegracyjnych są Centra Integracji Społecznej (2012, 2016,
2017 rok). Najbardziej dynamiczny wzrost liczby podmiotów reintegracyjnych przypadł na rok 1996 (3
podmioty) i 2004 (5 podmiotów).
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Wykres 6 Powstawanie podmiotów reintegracyjnych na przestrzeni 1994-2016 roku. N=26
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3.2.Działalność komercyjna
Wśród wszystkich 25 podmiotów reintegracyjnych, tylko siedem z nich zajmuje się działalnością
komercyjną.3 Pozostałe, czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej i Kluby Integracji Społecznej realizują
swoją funkcję reintegracyjną w inny sposób. Ich działania skupione są na prowadzeniu zajęć
aktywizujących, udzielaniu porad, służącym przygotowywaniu uczestników do wejścia na rynek pracy
i włączaniem ich w życie społeczne. Wszystkie Zakłady Aktywności Zawodowej i Centra Integracji
Społecznej swoją działalność komercyjną opierają na usługach, dodatkowo trzy spośród nich zajmują
się produkcją, a dwie handlem.
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Wykres 7 Podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego, ze względu na prowadzoną działalność komercyjną. N=6

Analizowane rodzaje świadczonych usług przez podmioty reintegracyjne zwracają uwagę na kilka
istotnych kwestii. Po pierwsze jest to ich różnorodność. Szeroki zakres wykonywanych usług zwiększa
rentowność podmiotu, poprzez możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, jak też i
dopasowania wykonywanych czynności pracowniczych do umiejętności i możliwości pracowników.
Po drugie pomimo dużej różnorodności oferowanych usług, część z nich powtarza się, co przy tak
małej ilości podmiotów zwraca uwagę. Powtarzającymi się rodzajami usług są: usługi pralnicze,
montażowe, konfekcjonowanie, porządkowe, poligraficzne i przede wszystkim pielęgnacja terenów
zielonych, która znajduje się w ofercie aż czterech podmiotów.
Usługi oferowane przez podmioty reintegracyjne
Pralnicze
2
3

Jeden uzyskał status Centrum Integracji Zawodowej pod koniec roku 2017, dlatego też nie będzie
przedmiotem analizy
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Usługi porządkowe

3

Montażowe, konfekcjonowanie

2

Usługi koparko-ładowarką
Usługi rolnicze
Pielęgnacja terenów

4

Rękodzieło
Sprzedaż zniczy
Sprzedaż roślin zielonych
Poligrafia

2

Krawiectwo
Tabela 2 Oferowane usługi przez podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego.

Kolejna kwestia, o którą zapytani zostali respondenci dotyczyła tego, kim są ich klienci. Ze względu na
szeroką ofertę usług, oraz stosunkowo długi okres obecności na rynku pracy, wśród klientów
podmiotów reintegracyjnych jest wiele typów odbiorców. W każdym przypadku jest to samorząd
lokalny. W prawie każdym podmiocie reintegracyjny klientami są przedsiębiorcy, osoby prywatne,
organizacje pozarządowe oraz inne instytucje typu szkoły. Najrzadziej, ale wciąż istotne, są inne
podmioty ekonomii społecznej.
Każdy z przebadanych podmiotów reintegracyjnych wśród swoich klientów ma bazę stałych
odbiorców usług, z którymi podejmuje ciągłą współpracę, od co najmniej pół roku. Dwa podmioty
współpracują stale z 10 partnerami, jeden podmiot z siedmioma. Liczebność tych partnerów, pozwala
na utrzymanie względnego spokoju o stałość dochodów. Pozostałe trzy podmioty, kontrahentów
takich mają znacznie mniej, w tym dwa współpracują stale tylko z jednym odbiorcom usług. Sytuacja
taka stanowi pewnego rodzaju zagrożenie w momencie wycofania się klienta ze współpracy.
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Wykres 8 Obiorcy usług podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego. N=6
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3.3.Działalność na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz społeczności
lokalnych
Podstawową funkcją ekonomii społecznej jest poprawa sytuacji osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach badania zdiagnozowano, w jakim stopniu
podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego wypełniają tę funkcję. Na 17 przebadanych
podmiotów, aż 15 spośród nich podejmuje działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Tylko dwa podmioty udzieliły odpowiedzi przeczącej.

Nie ; 2

Tak; 15

Wykres 9 Działalność podmiotów reintegracyjnych na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym. N=17

Wśród najpopularniejszych form działania znajdowało się „doradztwo zawodowe” – 10 wskazań,
„rehabilitacja osób niepełnosprawnych” – 9 wskazań oraz zajęcia aktywizujące i porady
psychologiczne po 8 odpowiedzi.
1
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staże zawodowe
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Zatrudnienie wspierane
Pośrednictwo pracy
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Wykres 10 Działania podejmowane przez podmioty reintegracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym. N=15
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Nieco rzadziej podejmowana była aktywność na rzecz społeczności lokalnych. Jednakże porównując
ją do aktywności pozostałych podmiotów ekonomii społecznej4, to jest ona na wysokim poziomie. Na
17 przebadanych podmiotów reintegracyjnych, 11 podejmowało działania na rzecz społeczności
lokalnej. Do najczęściej podejmowanych form działania należała organizacja i współorganizacja
imprez integracyjnych, podejmował się tego każdy z podmiotów. Imprezy te przybierały różną formę:
pikników, wystaw, spotkań z teatrem, wigilii dla samotnych, kiermaszów i festynów. Innymi formami
działań na rzecz lokalnego środowiska była pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych, organizacja
rodzinnych wyjazdów turystycznych i działania aktywizujące osoby starsze.

nie; 6

tak; 11

Wykres 11 Działalność podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego na rzecz społeczności lokalnej. N=17

Działania podejmowane na rzecz społeczności
lokalnej

Organizacja imprez integracyjnych
Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych
Organizacja wyjazdów turystycznych dla rodzin
Działania na rzecz aktywizacji osób starszych 60 +

11

Tabela 3 Działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego.
N=11

Działalność reintegracyjna
Ważnym zagadnieniem badań była diagnoza i skuteczność działań reintegracyjnych mierzona ilością
osób uczestniczących, rozpoczynających i opuszczających placówki. Poniższy wykres prezentuje
uśrednione dane dotyczące uczestników i pracowników poszczególnych podmiotów
reintegracyjnych. Największa liczba wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
znajdowała się w Zakładach Aktywności Zawodowej – 42,6 pracownika. Stosunkowo duża liczba
uczestników uczęszczała do Warsztatów Terapii Zajęciowej, średnio na Warsztat przypada 35,3
4

Raport z badań Kondycja sektora ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne i Kondycja sektora ekonomii
społecznej. Spółki non-profit i organizacje pozarządowe będące przedsiębiorstwem społecznym.
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uczestnika. Zdecydowanie najmniejszą, rolę reintegracyjną odgrywa Klub Integracji Społecznej.
Odnosi się to zarówno do aspektu liczbowego, na co wskazuje poniższy wykres, jak i jakościowego, co
wynika z prowadzonego monitoringu. Osoby, które zakończyły uczestnictwo w KIS nie podejmowały
zatrudnienia.
Nieco niepokojąca jest niewielka liczba osób kończących swoje uczestnictwo w badanych
podmiotach. Wskazują na to prezentowane dane na wykresie, jak i te z prowadzonego monitoringu.
Czas pobytu pracowników w ZAZ i uczestników w WTZ w przybliżeniu jest bardzo podobny. Zakładana
ostatnia kategoria w kafeterii dotyczącej tego pytania „powyżej 5 lat”, zaznaczana była przez
wszystkich respondentów WTZ i ZAZ. Pojawiało się również bardzo wiele odpowiedzi, że wielu
członków obecnych jest od początku istnienia podmiotu. Z perspektywy funkcji reintegracyjne i roli,
jaką mają pełnić te podmiotu w pomocy w przygotowaniu swoich członków na pracę na otwartym
rynku pracy, bądź do pracy w spółdzielniach socjalnych, to dane te są niezadowalające. Bardzo mało
osób również opuszcza ZAZ. W praktyce często wygląda to tak, że wydajny pracownik, dobrze
przygotowany do wykonywanej pracy, czuje się już bezpiecznie w aktualnej sytuacji zawodowej. Na
jego odejściu nie zależy również osobom prowadzącym Zakład, wówczas stracą dobrego pracownika.
Jak wynika z deklaracji respondentów, którzy prowadzą monitoring losów swoich uczestników, tylko
siedem osób podjęło pracę na otwartym rynku pracy. Pozostałe osoby nie podjęły zatrudnienia (17
osób), uczęszczają do Środowiskowego Domu Samopomocy (2 osoby), przeszły na emeryturę (2
osoby).
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Wykres 12 Średnia liczba osób rozpoczynających, uczęszczających i kończących pracę/uczestnictwo w podmiotach
reintegracyjnych subregionu kaliskiego w 2017 roku. N=18.
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Średni czas oczekiwania do każdego z podmiotów jest bardzo różny. Najkrócej czeka się na
uczestnictwo w KIS i CIS, i ma to związek z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Inaczej
sytuacja przedstawia się w ZAZ i WTZ. W obydwu tych podmiotach czas oczekiwania to około roku, w
przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej i dwóch lat, w przypadku Zakładu Aktywności Zawodowej.
Czas oczekiwania pokrywa się z liczbą oczekujących na przyjęcie do podmiotu. Średnio 9,3 czeka na
przyjęcie do Zakładu Aktywności Zawodowej, trzy osoby na uczestnictwo w Warsztatach Terapii
Zajęciowe, a jedna osoba na zakończenie procedury dokumentacyjnej by rozpocząć uczestnictwo w
Centrum Integracji Społecznej.
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Wykres 13 Średnia liczba oczekujących w poszczególnych podmiotach reintegracyjnych. N=17

Respondenci zostali zapytani o to, co ich zdaniem mogłoby skrócić czas oczekiwania na przyjęcia do
ich podmiotów. Najczęściej odpowiedzi te, miały związek z poprawą finansowania podmiotów
reintegracyjnych i dotyczyły tylko różnych jego aspektów. Najczęściej wspominano o powiększeniu
bazy lokalowej, zwiększeniu finansowania, tym samym możliwości przyjmowania większej ilości
uczestników i pracowników. Wspomniano również o potrzebie tworzenia całkiem nowych
podmiotów tego typu w okolicach, gdzie jest największe zapotrzebowanie.
Czynniki mogące skrócić czas oczekiwania na przyjęcie do podmiotów reintegracyjnych
Większa powierzchnia lokalowa
Zmiana przepisów funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych
Powstanie podobnej placów w powiecie
Bardziej otwarty rynek pracy
Zmiana wskaźników w ZAZ
Polepszenie sytuacji lokalowej
Większy standard przeznaczanych do prowadzenia WTZ obiektów (budynków) większa przestrzeń pracowni
Możliwości poszerzania działalności o nowe miejsca według potrzeb
Tabela 4 Propozycje respondentów czynników mogących skrócić czas oczekiwania na przyjęcie do podmiotów
reintegracyjnych.
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3.4.Zatrudnienie w podmiotach reintegracyjnych
Struktura zatrudnienia
Przedmiotem badania była również struktura zatrudnienia personelu w podmiotach reintegracyjnych
oraz planowane zmiany w tym zakresie. Średnio zatrudnianych jest 11,6 osób w podmiocie
reintegracyjnym. Najwyższe zatrudnienie jest w Zakładach Aktywności Zawodowej – 14,6 pracownika
i nieco mniejsze w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 12,3 pracownika. Poniższy wykres prezentuje
również dane odnoście zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród personelu. Odsetek ten jest
bardzo niewielki. Na wskazanych zatrudnionych 173 pracowników, tylko 9 posiada orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności i jest to 0,05% wszystkich pracowników.

11,7

śr. dla wszsytkich PR
7,5

CIS
KIS

3

0

0,5
14,6

ZAZ
WTZ

0,6

12,3

0
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Liczba osób

W tym z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Wykres 14 Zatrudnienie personelu obsługi w podmiotach reintegracyjnych subregionu kaliskiego z wyszczególnieniem
pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. N=17

Warty uwagi jest również rozkład płci pracowników podmiotów reintegracyjnych. Na poniższym
wykresie widać dysproporcję w zatrudnieniu kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. Ponad 70%
zatrudnionych osób w podmiotach reintegracyjnych subregionu kaliskiego są to kobiety. Tendencja ta
jest typowa dla całego sektora ekonomii społecznej, w którym to rynek zatrudnieniowy jest w
znacznym stopniu sfeminizowany.
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3,8

śr. dla wszsytkich PR

3

CIS
KIS

8,2
4,5

1,5

2
5,6

ZAZ

9

3,5

WTZ

9,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mężczyźni

Kobiety

Wykres 15 Zatrudnienie personelu obsługi w podmiotach reintegracyjnych subregionu kaliskiego z uwzględnieniem
struktury płci. N=17

Respondenci zapytani zostali również o plany dotyczące zmian w zatrudnieniu. Bilans planowanych
zmian zatrudnienia w podmiotach reintegracyjnych jest na tym samym poziomie co rok ubiegły.
Zmiany planuje pięć podmiotów, łącznie umowy o pracę rozwiązane zostaną z czterema osobami,
taka sama liczba osób planowana jest również do zatrudnienia.

Tak; 5

Nie; 12

Tabela 16 Planowane zmiany w zatrudnieniu w podmiotach reintegracyjnych subregionu kaliskiego. N=17

Liczba
osób

W tym z orzeczeniem
o stopniu
niepełnosprawności

W tym kobiet

Zwolnienia

4

0

2

Wzrost
zatrudnienia

4

0

3

Tabela 5 Planowane zmiany w zatrudnieniu w podmiotach reintegracyjnych subregionu kaliskiego. N=17
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3.5.Finanse podmiotów reintegracyjnych
Obraz sytuacji finansowej podmiotów reintegracyjnych, jaki wyłania się z oceny respondentów jest
bardzo zróżnicowany. Dominowały trzy kategorie odpowiedzi, z czego najczęściej pojawiającą się była
„średnia” – 6 wskazań. Pięć osób wskazało na złą sytuację finansową, z kolei cztery określały ją jako
„dobra”. Na złą i bardzo złą sytuację finansową wskazywali wyłącznie przedstawiciele Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Dobrą sytuację finansową, według deklaracji mają Centra Integracji Społecznej,
jeden Zakład Aktywności Zawodowej oraz jeden Warsztat Terapii Zajęciowej. Żaden z respondentów
nie ocenia kondycji finansowej własnego podmiotu jak „bardzo dobry”.

Bardzo
zła; 2

Dobra; 4

Zła; 5
Średnia; 6

Wykres 17 Sytuacja finansowa podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego w opinii przedstawicieli podmiotów.
N=17

Respondenci odpowiedzieli również na pytania dotyczące inwestycji, które przeprowadzone były w
2017 roku oraz, planów, jakie mają w tym zakresie na najbliższy rok. W ubiegłym roku
przeprowadzonych zostało pięć inwestycji. Wszystkie one dotyczyły remontu lokalu, w którym
znajduje się podmiot, bądź terenu do niego przyległego, jak np. ogrodzenie. Inwestycje finansowane
były ze środków przydzielonych przez jednostkę nadzorującą (3 wskazania), ze środków z PFRON (2
wskazania) i bezzwrotnych dotacji ze środków publicznych.
Żaden z podmiotów reintegracyjnych biorących udział w badaniu, nie planuje w najbliższym czasie
inwestycji.

Tak:; 5

Nie ; 12

Wykres 18 Przeprowadzone inwestycje w podmiotach reintegracyjnych w roku 2017. N=17
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3.6.Współpraca podmiotów reintegracyjnych z otoczeniem
Pomocne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa może być uczestnictwo w sieciach współpracy, izbach
lub stowarzyszeniach zrzeszających podobne podmioty. Respondenci zapytani o to czy
reprezentowane przez nich podmioty przynależą do tego typu podmiotów, w niewielkiej większości
(52%) odpowiadali pozytywnie. Wskazanymi przez respondentów związkami i stowarzyszeniami, do
których należą są: Forum WTZ, Związek Pracodawców ZAZ i Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych.

Nie; 8
Tak; 9

Wykres 20 Przynależenie do sieci współpracy, izby lub stowarzyszeń podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego.
N=17

Izby, stowarzyszenia i podmioty zrzeszające podmioty reintegracyjne
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek
Organizacji Pozarządowych
Forum WTZ
Związek Pracodawców ZAZ

1
5
3

Tabela 9 Izby, stowarzyszenia i podmioty zrzeszające podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego. N=9

Głównymi korzyściami wymienionymi przez respondentów z uczestnictwa w takiej sieci jest wymiana
doświadczeń (4 respondentów), zapoznawanie się z nowościami i zmianami prawa, rozumianymi jako
przepływ informacji (2 respondentów) oraz wspólna reprezentacja interesów na forum (3
respondentów).
Wśród powodów nieprzynależenia do sieci zrzeszającej podobne im podmioty, najczęściej
wskazywano „brak funkcjonowania takiej sieci w okolicy” – cztery wskazania oraz „brak informacji na
ten temat” i „brak potrzeby” – po trzy wskazania.
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4
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3

3

1

Brak
Brak
Brak potrzeby
informacji na funkcjonującej uczestnictwa
ten temat
sieci w naszej
w sieci
okolicy

Trudno
powiedzieć

1

Problemy
kadrowe

Wykres 21 Powody nie przynależenia do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia. N=8

3.7.Wsparcie podmiotów reintegracyjnych
Oprócz diagnozy stanu samych podmiotów reintegracyjnych, dla pełnej oceny stanu sektora w
subregionie kaliskim potrzebna jest także analiza wsparcia, jakie otrzymują te podmioty zarówno od
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jak i od kluczowych aktorów instytucjonalnych w
społecznościach lokalnych, w których funkcjonują tj. samorządów lokalnych i podległych im instytucji.
Przedstawiciele podmiotów reintegracyjnych biorących udział w badaniu, zapytani zostali czy w 2017
roku otrzymali jakikolwiek rodzaj wsparcia od administracji samorządowej. Na 17 przebadanych
podmiotów, tylko jeden odpowiedział przecząco.
Nie; 1

Tak; 16

Wykres 22 Wsparcie otrzymane przez podmioty reintegracyjne subregionu kaliskiego od administracji samorządowej w
2017 roku. N=17
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Formami wsparcia najczęściej udzielanego podmiotom reintegracyjnym było przekazywanie środków
finansowych na funkcjonowanie podmiotu - 10 wskazań. Powszechną formą wsparcia było również
udostępnianie przez samorząd lokalu, budynku lub działki pod działalność – 9 wskazań.

2

Dofinansowanie szkoleń z PUP

1

Wsparcie inwestycji przez jednostkę prowadzącą

10

Środki finansowe na funkcjonowanie

5

Wsparcie rzeczowe (np. udostępnienie sali, telefonu, faksu itp.)

3

Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć

4

Wynajem nieruchomości na preferencyjnych warunkach

9

Udostępnienie przez samorząd lokalu, budynku lub działki pod…

6

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON

2

Wsparcie zatrudnienia z Funduszu Pracy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabela 10 Formy wsparcia otrzymane przez podmioty reintegracyjne od administracji samorządowej w 2017 roku. N=16

W 2017 r. według deklaracji respondentów wsparcie od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
otrzymało tylko sześć podmiotów. Wsparcia udzielał w każdym przypadku OWES prowadzony przez
Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Formami udzielanego wsparcia było w każdym przypadku
doradztwo, w szczególności z zakresu prawa. Pięć podmiotów skorzystało z oferty szkoleniowej
OWES.

Tak ; 6

Nie ; 11

Wykres 23 Otrzymane wsparcie od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczne w 2017 roku. N=17
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Ocena oferowanego wsparcia wypadła bardzo korzystnie. Wszystkie aspekty, w tym między innymi
życzliwość i profesjonalizm pracowników, sprawność obsługi i ogólna wartość merytoryczna oceniane
były bardzo dobrze. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższa tabela.
Bardzo
dobrze

Dobrze

Życzliwość i kultura
osobista
pracowników

6

Sprawność obsługi

6

Nastawienie na
rozwiązanie
problemu

6

Dostosowanie usługi
do potrzeb

6

Profesjonalizm
pracowników

6

Ogólna wartość
merytoryczna usługi

6

Ani dobrze
ani źle

Źle

Bardzo źle

Trudno
powiedzieć

Tabela 11 Ocena wsparcia udzielanego przez OWES Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. N=6

Prawie wszyscy respondenci w przyszłości chcieliby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez OWES.
Podmiot, który nie jest zainteresowany wsparcie, tłumaczy to niedostosowaniem oferty do
oczekiwań podmiotu. Zaznaczył jednak, że jeżeli tematyka szkoleń odpowiadałaby potrzebom
placówki, chętnie skorzystają z oferty.

Nie; 1

Tak; 16

Wykres 24 Plany skorzystania z oferty OWES w przyszłości przez podmioty reintegracyjne. N=17
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W celu dostosowanie oferowanych form wsparcia przez OWES, respondenci zostali zapytani, jakiego
rodzaju wsparcie jest im potrzebne i czego oczekują od OWES w przyszłości. Ze względu na dość
powszechną nieznajomość reprezentantów podmiotów reintegracyjnych z ofertą OWES mieli oni
trudność z określeniem własnych oczekiwań. Zdecydowanie najbardziej pożądaną formą wsparcia
jest pomoc prawna oferowana w formie np. doradztwa. Pracownicy podmiotów reintegracyjnych
chętnie uczestniczyliby również we wszelkich formach szkoleniowych. Ze względu na trudną sytuację
finansową Warsztatów Terapii Zajęciowej, kierownicy zwracali uwagę na dużą potrzebę podnoszenia
kompetencji pracowników w nieodpłatnych formach szkoleń. Proponowana tematyka szkoleń
znajduje się w tabeli 13.
Oczekiwane formy wsparcia od OWES
Pomoc prawna
10
Szkolenia
8
Doradztwo
2
Wsparcie finansowe inwestycji
Staże
Pomoc w poszukiwaniu sponsorów
Wsparcie w utworzeniu SS przy podmiocie
reintegracyjnym
Trudno powiedzieć
6
Tabela 12 Oczekiwane formy wsparcia od OWES przez podmioty reintegracyjne. N=16

Oczekiwana tematyka szkoleń
Szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
związanych z usamodzielnieniem się tych osób
Terapie zajęciowe
Nowe formy terapii zajęciowej
Seksualność osób niepełnosprawnych
Zmiany w przepisach
Szkolenia z zakresu księgowości
Odnawiające BHP
Marketing (teoria)
Szkolenia dla personelu
Obsługa klienta
Aktywne formy poszukiwania pracy
Tabela 13 Oczekiwana tematyka szkoleń od OWES przez podmioty reintegracyjne. N=16
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4. Podsumowanie badań
Przedmiotem badań była kondycja podmiotów reintegracyjnych subregionu kaliskiego w 2017 roku.
Zidentyfikowano 26 podmiotów reintegracyjnych, zdecydowana większość to, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, było ich 16 i stanowią 64% wszystkich podmiotów reintegracyjnych w subregionie.
Pozostałymi podmiotami reintegracyjnych tworzącymi sektor ekonomii społeczne to cztery Zakłady
Aktywności Zawodowej, trzy Centra Integracji Społecznej oraz trzy Kluby Integracji Społecznej.
Rozmieszczenie wszystkich podmiotów reintegracyjnych na mapie subregionu kaliskiego jest
stosunkowo wyrównane. Największa ich ilość znajduje się na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Pozostałymi powiatami, w których licznie występują podmioty reintegracyjne to powiat kaliski,
pleszewski i ostrowski. W powiecie kępińskim znajduje się tylko jeden taki podmiot.
Struktura organizatorów i instytucji prowadzących podmioty reintegracyjne pozwala zauważyć, jak
ważną rolę w ekonomii społecznej odgrywają organizacje pozarządowe. Na 25 placówek
reintegracyjnych, 20 prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, w tym 16 WTZ-ów, trzy CIS-y
i jeden KIS.
W subregionie kaliskim okres powstawania pierwszych podmiotów reintegracyjnych przypadł na rok
1994. WTZ-y są najstarszą formą podmiotów reintegracyjnych. „Najmłodszymi” podmiotami
reintegracyjnych są Centra Integracji Społecznej (2012, i 2016, 2017 rok). Najbardziej dynamiczny
wzrost liczby podmiotów reintegracyjnych przypadł na rok 1996 (3 podmioty) i 2004 (5 podmiotów).
W 2017 roku sześć podmiotów reintegracyjnych zajmowało się działalnością komercyjną. Wszystkie
Zakłady Aktywności Zawodowej i Centra Integracji Społecznej swoją działalność komercyjną opierają
na usługach, dodatkowo trzy spośród nich zajmują się produkcją, a dwie handlem. Zakres
wykonywanych usług jest stosunkowo szeroki i rozwinięty. Do najpopularniejszych należały usługi
pielęgnacji terenów zielonych, sprzątania, usługi pralnicze oraz montaż i konfekcjonowanie.
Każdy z przebadanych podmiotów reintegracyjnych wśród swoich klientów ma bazę stałych
odbiorców usług, z którymi podejmuje ciągłą współpracę, od co najmniej pół roku. Dwa podmioty
współpracują stale z 10 partnerami, jeden podmiot z siedmioma. Liczebność tych partnerów, pozwala
na utrzymanie względnego spokoju o stałość dochodów. Pozostałe trzy podmioty, kontrahentów
takich mają znacznie mniej, w tym dwa współpracują stale tylko z jednym odbiorcom usług. Sytuacja
taka stanowi pewnego rodzaju zagrożenie w momencie wycofania się klienta ze współpracy.
Na 17 przebadanych podmiotów, aż 15 spośród nich podejmuje działania na rzecz osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tylko dwa podmioty udzieliły odpowiedzi przeczącej.
Wśród najpopularniejszych form działania znajdowało się: doradztwo zawodowe, rehabilitacja osób
niepełnosprawnych oraz zajęcia aktywizujące i porady psychologiczne.
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Nieco rzadziej podejmowana była aktywność na rzecz społeczności lokalnych, działania takie
podejmowało 11 podmiotów. Każdy z podmiotów organizował bądź współorganizował imprezy
integracyjne. Innymi formami działań na rzecz lokalnego środowiska była pomoc rodzinom osób
niepełnosprawnych, organizacja rodzinnych wyjazdów turystycznych i aktywizacja osób starszych.
Średnio najwięcej osób reintegrowanych jest w Zakładach Aktywności Zawodowej. Stosunkowo duża
liczba uczestników uczęszcza również do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zdecydowanie najmniejszą,
rolę reintegracyjną odgrywa Klub Integracji Społecznej. Odnosi się to zarówno do aspektu
liczbowego, jak i jakościowego, jak wynika z prowadzonego przed podmioty monitoringu. Osoby,
które zakończyły uczestnictwo w KIS nie podejmowały zatrudnienia.
Niewielka liczba osób kończy swoje uczestnictwo w badanych podmiotach. Czas pobytu pracowników
w ZAZ i uczestników w WTZ w przybliżeniu jest bardzo podobny, w każdym przypadku jest to powyżej
pięciu lat.
Średnio personel obsługi podmiotu reintegracyjnego to 11,6 pracownika. Najwyższe zatrudnienie jest
w Zakładach Aktywności Zawodowej – 14,6 pracownika, nieco mniejsze w Warsztatach Terapii
Zajęciowej – 12,3 pracownika. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wśród personelu jest na bardzo
niskim poziomie, stanowią oni 0,05% wszystkich pracowników. Ponad 70% zatrudnionych osób w
podmiotach reintegracyjnych to kobiety. Tendencja ta jest typowa dla całego sektora ekonomii
społecznej, w którym to rynek zatrudnieniowy jest w znacznym stopniu sfeminizowany.
Obraz sytuacji finansowej podmiotów reintegracyjnych, jaki wyłania się z oceny respondentów jest
bardzo zróżnicowany. Na złą i bardzo złą sytuację finansową wskazywali wyłącznie przedstawiciele
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dobrą sytuację finansową, według deklaracji mają Centra Integracji
Społecznej, jeden Zakład Aktywności Zawodowej oraz jeden Warsztat Terapii Zajęciowej.
Nieco tylko ponad połowa podmiotów reintegracyjnych przynależy do sieci zrzeszającej podobne im
podmioty. Korzyściami wyciąganymi z uczestnictwa w takich sieciach to przede wszystkim wymiana
doświadczeń, wymiana informacji oraz silniejsza reprezentacja wspólnych interesów na forum.
Spośród wszystkich badanych podmiotów, 16 z nich otrzymało w 2017 roku wsparcie od samorządu
lokalnego. Formami wsparcia najczęściej udzielanego podmiotom reintegracyjnym było
przekazywanie środków finansowych na funkcjonowanie podmiotu. Powszechną formą wsparcia było
również udostępnianie przez samorząd lokalu, budynku lub działki pod działalność.
Wsparcie od OWES w 2017 otrzymało jedynie sześć spośród badanych podmiotów. Podmiotem
udzielającym wsparcia był w każdym przypadku OWES prowadzony przez Fundację im. Królowej
Polski Św. Jadwigi. Poziom oferowanego wsparcia oceniany był bardzo wysoko. Podmioty korzystały z
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doradztwa prawnego i oferty szkoleniowej. W przypadku możliwości skorzystania z oferty OWES
podmioty byłby ponownie zainteresowane szkoleniami i doradztwem.

Aneks nr. 1

Kwestionariusz badań
Kwestionariusz badawczy z podmiotami reintegracyjnymi (ZAZ, WTZ, CIS i KIS)
Podstawowe informacje
1) W którym roku powstała instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje?
………………………
2) Kto jest organizatorem instytucji? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
a) Jednostki samorządu terytorialnego jakie (np. urząd gminy)?...............................................
b) Organizacja pozarządowa
c) Podmioty kościelne, wyznaniowe
d) Inne, jakie …………………………………
3) Czy poza organizatorem, w pomoc przy powstawaniu instytucji zaangażowane były inne
podmioty? Jeżeli tak, to jakie?
a) Nie
b) Tak, jakie?
i) OWES
ii) ROPS
iii) PUP
iv) OPS
v) PCPR
vi) Organizacja pozarządowa
vii) Inne…………………………………….
4) Jaką instytucję Pan/Pani reprezentuje?
a) CIS -> przejdź do pytania nr. 5
b) ZAZ -> przejdź do pytania nr. 5
c) WTZ -> przejdź do pytania nr.10
d) KIS -> przejdź do pytania nr.10
Działalność podmiotu
5) Jaki charakter ma działalność komercyjna instytucji? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
a) Usługowy
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b) Handlowy
c) Produkcyjny
Jakiego rodzaju usługi /produkty oferuje instytucja?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kto jest odbiorcą usług instytucji? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
a) Osoby prywatne
b) Przedsiębiorcy
c) Organizacje pozarządowe
d) Samorząd lokalny
e) Inne instytucje publiczne
f) Inne PES
g) Inne……………….
Czy podmiot współpracuje w sposób ciągły (przynajmniej przez pół roku) z którymś z odbiorców
towarów/usług?
a) Tak
b) Nie
Ilu jest takich partnerów?
…………………………………………

Działalność reintegracyjna
28) Jaka była liczba osób aktywizowanych w ramach prowadzonej działalności w 2017 roku. Ile osób
w 2017 roku:
Liczba osób
Uczestniczyło w prowadzonych zajęciach/ pracowało
Rozpoczęło udział w prowadzonych zajęciach /
rozpoczęło pracę
Ukończyło udział w prowadzonych zajęciach /
ukończyło pracę
29) Ile osób w chwili obecnej oczekuje na przyjęcie do instytucji?
……………………………………………..
30) Jaki jest średni czas oczekiwania na przyjęcie do instytucji?
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a) poniżej 6 m-cy
b) od 6 m-cy do 12 m-cy
c) od 1 roku do 2 lat
d) od 2 do 3 lat
e) od 3 do 5 lat
f) powyżej 5 lat
13) Proszę powiedzieć, co mogłoby, Pana/Pani zdaniem, skrócić czas oczekiwania na przyjęcie do
instytucji?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
14) Jaki jest średni czas pobytu osoby w instytucji?
a) poniżej 6 m-cy
b) od 6 m-cy do 12 m-cy
c) od 1 roku do 2 lat
d) od 2 do 3 lat
e) od 3 do 5 lat
f) powyżej 5 lat
15) Czy instytucja monitoruje losy uczestników, którzy opuścili instytucję?
a) Tak
b) Nie -> przejdź do pytania nr.17

16) Proszę ocenić, jaka jest obecna sytuacja zawodowa osób, które w 2017 roku opuściły instytucję:
Status na rynku pracy
Liczba osób
Podjęło pracę na otwartym rynku pracy
Znalazło zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych lub
przedsiębiorstwach społecznych
Założyło działalność gospodarczą
Uczy się lub doskonali zawodowo
Nie podjęło zatrudnienia
17) Ilu pracowników zatrudnia instytucja i jaka jest struktura zatrudnienia?
W tym z orzeczeniem o
Zatrudnienie
Liczba osób

W tym kobiet
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stopniu niepełnosprawności
Pracownicy obsługi
(administracja, kierownictwo,
instruktorzy, terapeuci,
rehabilitanci )

18) Czy instytucja w najbliższych trzech miesiącach planuje zmiany w zatrudnieniu?
a) Nie
b) Tak, jakie?
Zmiana

Liczba osób

W tym z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności

W tym kobiet

Wzrost zatrudnienia
Zwolnienie
19) Czy w 2017 roku instytucja prowadził działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym? (Jeżeli podmiot funkcjonuje krócej, od momentu utworzenia)
a) Tak
b) Nie -> przejdź do pytania nr. 21
20) Jakie to były działania?
a) Doradztwo zawodowe
b) Porady psychologiczne
c) Zajęcia aktywizujące
d) Porady prawne / socjalne
e) Szkolenia zawodowe
f) Pośrednictwo pracy
g) Zatrudnienie wspierane
h) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
i) Zatrudnienie na umowę o pracę
j) Inne………………
21) Czy w 2017 roku P. instytucja prowadził działania na rzecz społeczności lokalnej?
„Działania na rzecz społeczności lokalnej” ankieter ma na myśli takie działania to takie, które
wykraczają poza bieżąca działalność PES i realizowane są na rzecz najbliższego otoczenia – np.
pomoc osobom potrzebującym, organizacja wydarzeń (festynów, imprez itd.) skierowanych do
społeczności lokalnej.
a) Tak
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b) Nie -> przejdź do pytania nr. 23
22) Jakie to były działania?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Finanse podmiotu
23) Jaka jest sytuacja finansowa instytucji?
a) Bardzo dobra
b) Dobra
c) Średnia
d) Zła
e) Bardzo zła
24) Czy w 2017 roku instytucja dokonała jakiejś inwestycji ? Jeżeli tak, to z jakich źródeł?
a) Nie -> przejdź do pytania nr. 25
b) Tak:
i) Darowizna
ii) Bezzwrotna dotacja ze środków publicznych
iii) Kredyt bankowy
iv) Pożyczka
v) Własne środki pochodzące z działalności komercyjnej
vi) Środki przydzielone przez jednostkę nadzorującą
vii) PFRON
viii) Inne, jakie....................................
25) Czy instytucja planuje w przeciągu roku jakąś inwestycję? Jeżeli tak, to jaki jest to rodzaj
inwestycji, wartości i źródło finansowania?
Rodzaj inwestycji
Wartość inwestycji
Źródło finansowania

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Darowizna
Bezzwrotna dotacja ze środków publicznych
Kredyt bankowy
Pożyczka
Własne środki pochodzące z działalności komercyjnej
Środki przydzielone przez jednostkę nadzorującą
Inne, jakie....................................

Współpraca z otoczeniem
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26) Czy instytucja należy do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia zrzeszających podobne
podmioty?
a) Nie
b) Tak, do jakich?.................................. -> przejdź do pytania nr. 28
27) Dlaczego instytucja nie należy do sieci współpracy, izby lub stowarzyszenia?
a) Brak informacji na ten temat;
b) Brak funkcjonującej sieci w naszej okolicy;
c) Brak środków na wejście do sieci;
d) Brak potrzeby uczestnictwa w sieci;
e) Inne – jakie?
->Przejdź do pytania 29
28) Jakiego rodzaju korzyści osiąga instytucja z członkostwa w danej sieci?
……………………………………………………………..
Wsparcie dla PES
29) Czy instytucja otrzymała wsparcie od administracji samorządowej ? Jeżeli tak, to jakie?
a) Nie
b) Tak,
i) Wsparcie zatrudnienia z Funduszu Pracy
ii) Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON
iii) Dotacja w ramach wsparcia lub powierzenia realizacji zadania publicznego z obszaru
pożytku publicznego
iv) Pożyczka, gwarancja lub poręcznie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego
v) Udostępnienie przez samorząd lokalu, budynku lub działki pod działalność
vi) Bezprzetargowe przekazanie nieruchomości
vii) Wynajem nieruchomości na preferencyjnych warunkach
viii) Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć
ix) Wsparcie rzeczowe (np. udostępnienie sali, telefonu, faksu itp.)
x) Środki finansowe na funkcjonowanie
xi) Inne, jakie…………………………………………………………………………….
30) Czy instytucja otrzymała w zeszłym roku wsparcie od jakiegokolwiek Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej? Jeżeli tak, to od którego?
a) Nie -> przejdź do pytania nr. 33
b) Tak, którego?.......................................
31) Jakiego rodzaju wsparcie to było:
a) Staże
b) Szkolenie
c) Doradztwo
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d) Inne, jakie?...................

32) Jak oceniają Państwo jakość otrzymanego wsparcia w następujących wymiarach?
Bardzo
dobrze Ani dobrze ani źle
Bardzo źle
dobrze
źle

Trudno
powiedzieć

Życzliwość i
kultura osobista
pracowników
OWES
Sprawność
obsługi
Nastawienie na
rozwiązanie
problemu
Dostosowanie
usługi do potrzeb
P. lub P.
organizacji
Profesjonalizm
pracowników
Ogólna wartość
merytoryczna
usługi
33) Czy instytucja planuje korzystanie ze wsparcia OWES w przyszłości?
a) Tak -> przejdź do pytania nr. 35
b) Nie
34) Dlaczego instytucja nie planuje korzystania z usług?
a) Nie ma już takiej potrzeby
b) Wsparcie nie spełnia naszych oczekiwań
c) OWES został zamknięty
d) OWES jest za daleko
e) Inne, jakie? ………………………………………………………………………….
35) Z jakiego rodzaju wsparcia dotychczas oferowanego przez OWES instytucja chciałaby skorzystać
w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość?
………………………………………………………
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36) Jakiego rodzaju formy wsparcia, dotychczas nie oferowane przez OWES byłyby potrzebne
instytucji aby móc lepiej się rozwijać i pełnić swoją rolę?
……………….……………………………………
37) Czy instytucja jest zainteresowana możliwością uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniem
kwalifikacji i umiejętności zawodowych swoich pracowników? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju
miałyby to być szkolenia i o jakiej tematyce?
……………………………………………………………………………………………
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