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Załącznik nr 1 – Tabela wskaźników rok 2016 - 2018 
 

WSKAŹNIK REALIZATOR 
ZADANIA 

POZYSKIWA
NIE DANYCH 

OSIĄGNIĘTE  
REZULTATY 
W 2015 
ROKU  

REZULTATY 
ZAPLANOWAN
E NA 2015 
ROK 

OSIĄGNIĘTE  
REZULTATY 
W 2016 
ROKU 

REZULTATY 
ZAPLANOWA
NE NA 2016 
ROK 

OSIĄGNIĘTE  
REZULTATY 
W 2017 
ROKU 

REZULTA
TY 
ZAPLAN
OWANE 
NA 2017 
ROK 

OSIĄGNIĘTE  
REZULTATY 
W 2018 
ROKU 

REZULTA
TY 
ZAPLANO
WANE NA 
2018 ROK 

OCZEKIWANE  
REZULTATY DO 2020 

Liczba młodych 
organizacji 
pozarządowych 
w woj. lubuskim 
wspartych 
regionalnymi 
konkursami PO 
FIO 

Związek 
Lubuskich 
Organizacji 
Pozarządowych  
w Zielonej Górze 
(2014 – 2016) 

ROPS – 
analiza strony 
internetowej 
oraz 
pozyskanie 
inf.  
od ZLOP 

38 – 2014r. 
36 – 2015r. 
 

123 43 186 57 - 16 nie 
określono 

Do 2020 r. 372 młode 
organizacje zostaną 
wsparte regionalnymi 
konkursami PO FIO 

UWAGI: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych jest regionalnym operatorem projektu, który został wybrany na lata 2014 – 2016. Środki na jego finansowanie pozyskano z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,  
w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakładano, że w 2016 r. regionalnymi konkursami PO FIO, wspartych zostanie 186 młodych organizacji pozarządowych.  
W 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z Fundacją Ad Rem, zostało wyłonione jako regionalny operator projektu, w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W 2017 r. udzielono 68 mikrodotacji, w tym 57 zostało udzielonych organizacjom pozarządowym, 11 grupom nieformalnym bez patronatów.  

Odsetek JST w 
woj. lubuskim, 
które realizują 
inicjatywy 
lokalne 
*tożsamy z 
KPRES 

JST ROPS – 
przygotowanie 
ankiety do 
JST oraz 
analiza 
wyników 

b. d  10% 17 (17,8%) 
 

15%  30% 11 (12%) 40% Do 2020 r. 50 % JST w 
woj. lubuskim zrealizuje 
inicjatywy lokalne 

UWAGI: pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku. (Rozdział 2a ustawy art.19b – 19h). 
Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Odsetek 
PES/PS z woj. 
Lubuskiego 
zaprezentowany
ch za pomocą 
platformy 

OWES-y + ROPS ROPS OWES GW – 
39 
OWES ZG – 
15 
suma - 54 

20% OWES – 15 
LOWES – 20  
ROPS –36 
suma - 71 

30% OWES – 19 
LOWES – 10 
ROPS –75 
suma - 104 

40% OWES – 44 
LOWES – 
50% 
ROPS – 36 
suma -  

45% Do 2020 r. 60% PES/PS z 
woj. lubuskiego 
zaprezentuje  
za pomocą platformy 
informacyjnej tworzone 
produkty/świadczone 
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informacyjnej usługi 

UWAGI: LPRES zakładał stworzenie 1 wojewódzkiej internetowej platformy informacyjnej , tj. katalogu produktów i usług wytwarzanych i świadczonych przez PES/PS. Realizatorem tego zadania miał być ROPS oraz 
OWES-y. Nie udało się stworzyć jednej wspólnej platformy. ROPS w połowie 2016 r. utworzył portal zgodnie z ustaleniami z OWES-ami podczas posiedzenia RKRES w grudniu 2015 r. W ramach ROPS, OWES  
i LOWES sprawnie działają strony internetowe, które spełniają określone w LPRES zadania- jednak nie jest to 1 wojewódzki portal. Brak liczby wyjściowej PES, od której będziemy mogli wyliczyć odsetki. 
 

Odsetek gmin w 
woj. lubuskim 
realizujących 
projekty 
aktywności 
lokalnej 
*tożsamy z 
KPRES 

JST ROPS – 
przygotowanie 
ankiety do 
JST oraz 
analiza 
wyników 

0 5% 14 (16,8%) 10%  15% 11 (12%) 20% Do 2020 r. w 30% gmin 
woj. lubuskiego będą 
realizowane projekty 
aktywności lokalnej 

UWAGI: projekty aktywności lokalnej – wspólne projekty samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej oraz przekazywanie 
jednostkom pomocniczym i lokalnym grupom zadań wraz ze środkami finansowymi na ich realizacje.  

Odsetek liderów 
pracujących na 
bazie metody 
wypracowanej w 
ramach 
Akademii 
Liderów 
Lokalnych 

ROPS ROPS 0 5% 15 osób 
ukończyło 
ALL  

10% 15 osób 
ukończyło 
ALL  

15% 14 osób 
ukończyło 
ALL 

20% Do 2020 r. w 30% gmin 
woj. lubuskiego będą 
pracować lokalni liderzy 
na bazie metody 
wypracowanej w ramach 
Akademii Liderów 
Lokalnych 

UWAGI: Akademia Liderów Lokalnych (ALL) realizowane jest w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej 
Górze. I edycja ALL została zorganizowana w 2016 r.  W 2017 r. została zrealizowana II edycja ALL, którą ukończyło 15 osób. W 2018 r. została zrealizowana II edycja ALL, którą ukończyło 14 osób. 

odsetek szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjal
nych w woj. 
lubuskim, w 
których 
utworzono 
spółdzielnie 
uczniowskie pod 
patronatem i 
przy współpracy 
PES/PS 

OWES ROPS 0 1% 6  
3%  jeśli 
gimnazjalne 
lub 
2% jeśli 
ponad 
gimnazjalne 
 

5% OWES – 4  
LOWES - 0 

6% OWES – 1  
LOWES - 0 

7% Do 2020 r. 10% szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z 
woj. lubuskiego, utworzy 
spółdzielnie uczniowskie 
pod patronatem  
i przy współpracy PES/PS 

UWAGI: na dzień 30.09.2015 r. liczba szkół gimnazjalnych w woj. lubuskim wynosi 191, natomiast liczba szkół ponadgimnazjalnych 292 (w skład szkół ponadgimnazjalnych wliczone zostały: zasadnicze szkoły zawodowe, 
licea ogólnokształcące, technika, technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoły policealne. Informacja pochodzi ze strony kuratorium oświaty  
(http://www.ko-gorzow.edu.pl/kuratorium).  

http://www.ko-gorzow.edu.pl/kuratorium
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Fundacja LIPA swoją działalność w obszarze spółdzielczości uczniowskich rozpoczęła w 2014 roku. W ramach swojej dotychczasowej działalności Fundacja łącznie przygotowała i pomogła w utworzeniu  
6 spółdzielni uczniowskich na terenie południowej części województwa lubuskiego w miejscowościach: Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Zielona Góra, Dąbie. Cztery dalsze są w przygotowaniu. 

Odsetek szkół, 
w których 
prowadzona jest 
współpraca z 
PES/PS 

OWES ROPS 0 2% OWES – 6 
oraz  
z 2 
stowarzyszeni
ami przy 
szkołach i 
Młodzieżową 
Radą Miasta 
w Zielonej 
Górze 
LOWES - 0 

5% OWES- 8 
LOWES - 0 

8% OWES- 10 
LOWES - 0 

10% Do 2020 r. 20% szkół 
gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w 
woj. lubuskim nawiąże 
współpracę  
za pośrednictwem 
OWES-ów  
z PES/PS 

UWAGI: jak wyżej 

Odsetek 
młodych osób 
uczęszczających 
do ochotniczych 
Hufców Pracy, 
które zapoznały 
się tematyką 
przedsiębiorczoś
ci społecznej 

OHP ROPS 0 1% b.d. 5% 47 osób 8% b.d. 12% Do 2020 r.20% młodych 
osób uczęszczających do 
OHP, zapozna się z 
tematyką 
przedsiębiorczości 
społecznej 

UWAGI: w przekazanym sprawozdaniu przedstawiono informację, że uczestnicy OHP w 2015 r. nie brali udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach z zakresu ekonomii społecznej, jednak  
w 2015 r. został przeprowadzony cykl warsztatów o tematyce aktywizacji zawodowej dla os. z grupy projektowej „Gwarancje dla Młodzieży”. Doradcy zawodowi zaprosili specjalistów z OWES, którzy przybliżyli uczestnikom 
zakres działalności OWES. 
2016r. – brak danych, pomimo wysłania prośby o przekazanie informacji. 
W 2017 r. zostały przeprowadzone 3 spotkania informacyjne, w których wzięło udział 47 osób. 

Odsetek szkół 
wyższych  
w woj. lubuskim, 
w których 
przeszkolono 
nauczycieli 
akademickich i 
studentów  
w zakresie 
ekonomii 
społecznej 

RKRES ROPS 0* 10% 0 20%  40% b.d. 60% do 2020 r. we wszystkich 
szkołach wyższych 
województwa lubuskiego 
(100%) zostaną 
przeprowadzone 
szkolenia  
z zakresu ekonomii 
społecznej dla nauczycieli 
akademickich  
i studentów 
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UWAGI: w woj. lubuskim funkcjonuje 9 szkół wyższych (stan na 2015 rok), tj.: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba  
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższa Szkoła Zawodowa  
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu - Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet Szczeciński - Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim.  
*z pozyskanych informacji wynika, że żadna ze szkół wyższych w woj. Lubuskim nie realizuje ww. wskaźnika. Co prawda Uniwersytet Zielonogórski, w program kształcenia realizuje elementy ekonomii społecznej ale nie  
w takim zakresie jak zostało opisane we wskaźniku.  

liczba 
konkursów 
promujących 
inicjatywy 
młodzieżowe w 
zakresie 
ekonomii 
społecznej 

RKRES ROPS/OWES 
(FIO) 

0 -- 0 6  12 b.d. 18 do 2020 r. zostanie 
wypromowanych 30 
inicjatyw młodzieżowych 
w zakresie ekonomii 
społecznej 

UWAGI: z uwagi, że wskaźnik nie jest realizowany, rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do podjęcia zadań promujących konkursów.  

liczba badań 
dotyczących 
obszaru 
ekonomii 
społecznej  w 
kontekście 
kapitału 
społecznego 

ROPS ROPS 1 -- 1 1 2 2 2 - do 2020 roku zostaną 
przeprowadzone 3 
badania ekonomii 
społecznej   
w kontekście kapitału 
społecznego 

UWAGI: w 2015 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zostało przeprowadzone badanie w zakresie programowania ekonomii społecznej w regionie – analiza dokumentów strategicznych. 
W 2016 r. na zlecenie ROPS w Zielonej Górze została przeprowadzona diagnoza oczekiwań przedsiębiorców społecznych w ramach prac nad opracowaniem zasad certyfikacji PS. 

liczba osób w 
woj. lubuskim, 
które  podniosły 
swoje 
kwalifikacje w 
ramach studiów 
podyplomowych  
z zakresu 
ekonomii 
społecznej, 
rozwoju 
lokalnego i 
rewitalizacji 
społecznej 

ROPS ROPS 0 -- 0 20 0 40 0 60 do 2020 r. 100 osób 
podniesie swoje 
kwalifikacje w ramach 
studiów podyplomowych 
z zakresu ekonomii 
społecznej, rozwoju 
lokalnego i rewitalizacji 
społecznej 

UWAGI: KPRES zakładał realizację w cyklach dwuletnich w co najmniej 16 uczelniach studiów podyplomowych w zakresie ekonomii społecznej. Obecnie takie studia nie są prowadzone na uczelniach  

http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=296
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=456
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=456
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=457
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=443
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=110
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3604
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3604
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3557
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3544
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3544
http://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=3574
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w woj. lubuskim. 
 

Kwota na 
zadania 
publiczne 
przekazywana 
przez JST w 
trybie 
konkursowym 
podmiotom 
ekonomii 
społecznej  
*tożsamy z 
KPRES 

ROPS ROPS – 
przygotowanie 
ankiety do 
JST oraz 
analiza 
wyników 

b. d  -- 5 444 704,33 
zł 

--  -- 3 217 899,59 
zł 

-- Zwiększenie realizacji 
zadań publicznych 
zlecanych w trybie 
konkursowym przez JST 
podmiotom ekonomii 
społecznej  

UWAGI:Wzajemne relacje sektora ekonomii społecznej z samorządem gminnym i powiatowym wymagają zintegrowanych działań na rzecz aktywnego włączania się partnerów w realizację lokalnych usług użyteczności 
publicznej. Dlatego istotne jest, żeby dążyć do stałego poszerzania zlecania zadań publicznych PES w formie wspierania oraz powierzania zadań publicznych. 
Wg ankiety ROPS lubuskie JST przekazały 5444704,33 zł PES w trybie konkursowym. Niektóre z nich w sprawozdaniu przyjęły jednak bardzo szeroką definicję PES. Zaliczano do nich również organizacje społeczne (w 
tym kluby sportowe) oraz JOPS (np. PCPR). 

liczba 
pracowników 
JST z woj. 
lubuskiego 
przeszkolonych 
w zakresie 
prawa zamówień 
publicznych, w 
tym stosowania 
klauzul 
społecznych 
oraz społecznie 
odpowiedzialnyc
h zamówień 
publicznych  
*tożsamy z 
KPRES 

ROPS ROPS b. d. 10% 55  15%  20% 39 osób  
z 31 
jednostek 

30% do 2020 r., 50% 
pracowników JST z woj. 
lubuskiego 
odpowiedzialnych za 
procesy związane z 
zamówieniami 
publicznymi oraz 
przygotowujących 
zamówienia, zostanie 
przeszkolonych w 
zakresie prawa zamówień 
publicznych 

UWAGI:W ramach projektów z POWERA miały być realizowane szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych,  w tym stosowania klauzul społecznych. W 2016 roku takie szkolenia nie były realizowane. ROPS w 
ramach działań projektowych zorganizował dwa warsztaty dot. klauzul społecznych i zamówień społecznie odpowiedzialnych – dobra idea ale jakie zapisy?. Zakres tematyczny przeprowadzonych warsztatów obejmował 
następujące zagadnienia: regulacje prawne w zakresie zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych, współpraca sektora publicznego z sektorem ekonomii społecznej  
w ramach realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem  prospołecznych zapisów w dokumentacjach zamówieniowych wraz z zaprezentowaniem przykładów dobrych praktyk. 
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odsetek JST w 
woj. lubuskim 
stosujących 
klauzule 
społeczne 

ROPS ROPS  1% 0 4%  10% 11 (12%) 15% do 2020 r., 30% JST w 
woj. lubuskim będzie 
stosowało klauzule 
społeczne 

UWAGI: 

odsetek JST w 
woj. lubuskim 
stosujących 
społecznie 
odpowiedzialne 
zamówienia 
publiczne z 
uwzględnieniem 
instrumentów 
prozatrudnienio
wych  
*tożsamy z 
KPRES 

ROPS ROPS  1% b.d. 4%  8% 22 (23,4%) 10% do 2020 r., 15% JST w 
woj. lubuskim będzie 
stosować społecznie 
odpowiedzialne 
zamówienia publiczne  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
instrumentów 
prozatrudnieniowych 

UWAGI: 
 

liczba 
partnerstw/klastr
ów w woj. 
lubuskim z 
udziałem 
PES/PS 

ROPS ROPS  -- 7 1  2 10 3 do 2020 r. w woj. 
lubuskim będzie 
funkcjonowało 5 
partnerstw/klastrów  
z udziałem  PES/PS 

UWAGI: dla roku 2016 – wyniki ankiety adresowanej do PES reintegracyjnych. 
 

odsetek LGD w 
woj. lubuskim, 
których 
członkiem jest 
min. 1 PES/PS 
*tożsamy z 
KPRES 

ROPS ROPS 100% 5% 100% 10%  20% 100% 30% do 2020 r. 50% LGD z 
woj. lubuskiego będzie 
posiadało wśród swoich 
członków min. 1 PES/PS 

UWAGI: Każde LGD w województwie Lubuskim wśród swoich członków posiada przedstawicieli PES, tj.: spółdzielni/podmiotu reintegracyjnego oraz NGO zajmującym się aktywizacją.  
 

odsetek LGD, 
które 

ROPS ROPS 10% 2% 10% 5%  10% 10% 15% do 2020 r. 30% LGD 
uwzględni  
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uwzględniły w 
swoich 
strategiach i 
działaniach 
zagadnienia 
ekonomii 
społecznej 

w swoich strategiach i 
działaniach zagadnienia 
ekonomii społecznej 

UWAGI: Strategie LGD można podzielić na dwie kategorię: (1) gdzie o ekonomii społecznej jest napisane wprost– i ma to odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach oraz (2) gdzie o ekonomii społecznej jest napisane 
pośrednio (odnosząc się głównie do grup defaworyzowanych, aktywizacji oraz  tworzeniu miejsc pracy), czyli hasłowo nie niosąc za sobą konkretnych działań.  
W 2015 r. opracowanych było 10 strategii, z czego 1, opracowana przez LGD Zielone Światło zawiera zagadnienia związane z ES. 
 

odsetek osób 
korzystających 
ze wsparcia 
pomocy 
społecznej z 
tytułu 
bezrobocia, 
które wzięły 
udział w 
programach 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej, 
projektach 
systemowych 
lub krótkich 
formach 
dokształcania 

ROPS ROPS – 
przygotowanie 
ankiety do 
OPS oraz 
analiza 
wyników 

b. d  5% 586 10%  20% 597 osób 30% do 2020 r. 50% osób 
korzystających ze 
wsparcia pomocy 
społecznej z tytułu 
bezrobocia, weźmie 
udział programach 
reintegracji społecznej i 
zawodowej, projektach 
systemowych lub krótkich 
formach dokształcania 

UWAGI: rok 2016  - na podstawie ankiety ROPS. Brak możliwości podania odsetka w wyniku braku informacji o wielkości populacji. 

odsetek klientów 
pomocy 
społecznej 
korzystających 
ze świadczeń 
pomocy 
społecznej z 
tytułu 
bezrobocia, 

ROPS ROPS – 
przygotowanie 
ankiety do 
OPS oraz 
analiza 
wyników 

b. d  1% 586 2%  4% 316 osób 6% do 2020 r. 10% skorzysta 
ze wskazanych form 
aktywności zawodowej 
w podmiotach ekonomii 
społecznej 
/przedsiębiorstwach 
społecznych 
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którzy 
skorzystali ze 
wskazanych 
form aktywności 
zawodowej 
w podmiotach 
ekonomii 
społecznej 
/przedsiębiorstw
ach społecznych 

UWAGI: rok 2016  - na podstawie ankiety ROPS. Brak możliwości podania odsetka w wyniku braku informacji o wielkości populacji. 
 

odsetek 
powiatowych 
urzędów pracy, 
które 
zabezpieczają 
środki finansowe 
na ekonomię 
społeczną z 
Funduszu Pracy 
i środków 
PFRON 

PUP ROPS 59% 20% 5 (41,6%) 30%  45% 5 (41,6%) 65% do 2020 r. 100% 
publicznych 
rad zatrudnienia w 
uchwałach  
o podziale środków 
z Funduszu Pracy 
uwzględni ekonomię 
społeczną 

UWAGI: zakładano, ze w 2015 roku, 20% PUP zabezpieczy środki finansowe na ES. 
 

odsetek 
ośrodków 
pomocy 
społecznej, 
powiatowych 
centrów pomocy 
rodzinie i 
powiatowych 
urzędów pracy, 
które 
wykorzystują 
instrumenty z 
obszaru 
ekonomii 
społecznej w 

   20% 23 (21,4%) 
OPS – 22 
(26,5%) 
PCPR – 1 
(8,3%) 
 

40%  50% OPS – 11 
PCPR – 3 
(15%) 

70% do 2020 r. 100% 
ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie 
będzie wykorzystywało 
instrumenty ekonomii 
społecznej 
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obszarze swoich 
działań 

UWAGI: populacja generalna = 107 
 

odsetek JOPS, 
które zlecają 
zadania 
podmiotom 
ekonomii 
społecznej 

   10% 9 (9,4%) 
7 – OPS 
1 – PCPR 
1 - ROPS 

15%  25% 5 – OPS 
4 – PCPR 
1 – ROPS 
(10%) 

35% do 2020 r. 60% JOPS 
będzie zlecało zadania 
publiczne podmiotom 
ekonomii społecznej 

UWAGI: populacja generalna = 95 

liczba 
wojewódzkich 
raportów 
dotyczących 
koordynacji 
sektora ES 

ROPS ROPS 1 1 1 1 1 1 1 1 do 2020 r. zostanie 
przygotowanych 6 
rocznych raportów 
dotyczących koordynacji 
sektora ekonomii 
społecznej 

UWAGI: w 2015 r. zostało przygotowane sprawozdanie za 2014r.dotyczące Koordynacji realizacji, realizacji i monitoringu Wieloletniego regionalnego planu działań. Zgodnie z zapisami w LPRES oraz KPRES  
za rok 2015 został przygotowany Raport z realizacji zadań Lubuskiego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2015r. Z uwagi, że Raport jest wynikiem pierwszego roku monitoringu LPRES zawiera pewne luki związane 
z trudnościami dot. pozyskiwania inf.  
 

liczba wydarzeń 
regionalnych 
dot. ekonomii 
społecznej tj. 
targi, fora, 
konferencje 

RKRES/ROPS/ 
OWES 

ROPS 1 – targi 
2 - 
konferencje 

1 1 – OWES 
1 – 
OWES+ROP
S 
2 – ROPS 
0 - LOWES 

1 OWES – 1 
LOWES – 10 
ROPS - 1 

1 OWES – 3 
LOWES – 17 
ROPS - 1 

1 do 2020 r. w woj. 
lubuskim odbędzie się 6 
wydarzeń regionalnych 
dot. ekonomii społecznej 
tj. targów, forów, 
konferencji 

UWAGI:  działania OWES- u: był współorganizatorem 2 imprez o charakterze targowym: I Festiwalu Wolontariatu, podczas którego OWES odpowiadał za część wystawową PES;Targów Aktywności i Biznesu społecznego 
organizowane we współpracy z ROPS w Zielonej Górze; przygotowano i przeprowadzono akcję „Misja prezenty – prezenty z misją” promującą odpowiedzialne zakupy i PES/PS w lokalnych mediach oraz stworzono 
świąteczne wydanie miesięcznika PressES ”W klimacie ES” poświęcone promocji produktów i usług. 
Działania ROPS-u: współorganizacja z OWES ZG targów Aktywności i biznesu, organizacja konferencji pt. Usługi społeczne – programowanie i realizacja, organizacja konferencji połączonej z uroczystą galą wręczenia 
nagród w ramach konkursu – Lubuski włącznik – lider biznesu społecznego.  
 

liczba spotkań w 
ramach 
Regionalnego 
Komitetu 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

RKRES/ROPS ROPS 3 4 4 4 4 4 4 4 co roku planuje się 
organizację m.in. 4 
spotkań (1 spotkanie  
na kwartał)w ramach 
Komitetu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 
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UWAGI:  

liczba 
wojewódzkich 
kampanii 
promujących 
zagadnienia 
ekonomii 
społecznej 

ROPS/OWES ROPS 2 kampanie  1 1 – ROPS 
1 – OWES 
1 - LOWES 

1 OWES- 1 
LOWES -0 
ROPS - 1 

1 OWES- 1 
LOWES -0 
ROPS - 1 

1 do 2020 r. zostanie 
przeprowadzonych 6 
kampanii  
o zasięgu wojewódzkim, 
promujących zagadnienia 
ekonomii społecznej 

UWAGI: OWES, LOWES oraz ROPS w ramach swoich działań projektowych realizują liczne działania promocyjne. 

liczba sieci 
obejmujących 
zasięgiem całe 
województwo 
*tożsamy z 
KPRES 

  0 1 b.d. --  -- b.d. -- do 2015 r. zostanie 
stworzona 1 sieć usług 
wsparcia ekonomii 
społecznej posiadająca 
akredytację ministra pracy  
i polityki społecznej 

UWAGI: 

liczba klastrów 
dedykowanych 
podmiotom 
ekonomii 
społecznej/ 
przedsiębiorstwo
m społecznym 
*tożsamy z 
KPRES 

 ROPS – 
analiza 
sprawozdań 

1 -- 1 1 OWES - 1 
LOWES - 7 

1 OWES - 1 
LOWES - 9 

-- do 2020 r. powstanie 1 
klaster z wiodącymi 
PS/PES 

UWAGI:z analizy nadesłanych ankiet wynika, że w województwie lubuskim funkcjonuje jeden Klaster dedykowany podmiotom ekonomii społecznej/ przedsiębiorcom społecznym. Centrum Integracji Społecznej przy 
Stowarzyszeniu pracowników Służb społecznych „KRĄG” od 11 grudnia 2014 r. jest sygnatariuszem partnerstwa Aktywnej Integracji. Celem umowy ww. partnerstwa jest tworzenie płaszczyzny współpracy  
w podmiocie działania wspólnym dla Partnerów – sygnatariuszy, rozwój dialogu i wymiana doświadczeń. 
Należy podkreślić, że jeśli podmioty ekonomii społecznej chcą budować swój potencjał, muszą tworzyć sieci współpracy – klastry. Łączenie się podmiotów ekonomii społecznej w klastrze może się przełożyć  
na konkurencyjność przedsiębiorczości społecznej w aspektach m.in. wizerunkowym, produktowym i partnerskim.  

liczba strategii 
powiatowych/ 
gminnych 
posiadających 
instrumenty dla 
rozwoju PES/PS 
*tożsamy z 
KPRES 

   5% 21  -  20% 39 30% do 2020 r. 60% 
powiatów/gmin będzie 
posiadało strategie z 
instrumentami rozwoju 
PES/PS 

UWAGI: 
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liczba 
rekomendacji i 
stanowisk 
dotyczących 
rozwoju i 
wsparcia 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej w 
województwie 

Rada 
Programowa 
Partnerstwa na 
rzecz ekonomii 
społecznej 

ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

1 2 2 4 3 6 0 8 do 2020 r. powstanie 12 
opracowań rekomendacji  
i stanowisk dotyczących 
rozwoju i wsparcia 
podmiotów ekonomii 
społecznej 
w województwie 

UWAGI: 2015 r. Rekomendację zawierają m.in zagadnienia dot. uruchomienia inkubatora innowacji społecznych w województwie lubuskim, włączenia oferty pożyczek i poręczeń dla PES oraz nawiązanie współpracy 
pomiędzy PUP, OPS i PCPR. 
2016r. Rekomendacje dot. zorganizowania szkolenia pt. Arteterapia sposobem na stres” oraz wypracowano rekomendacje dotyczącą utworzenia forum wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń pracowników PUP, OPS 
i PCPR.  
2017 r. Rekomendacje dot. zorganizowania dwóch szkoleń pt. „Arteterapia sposobem na stres”, wypracowano wnioski dot. problematyki funkcjonowania CIS oraz wypracowano rekomendacje dot. możliwości jakie daje 
młodym ludziom ekonomia społeczna. 

odsetek 
gmin/powiatów, 
które 
uwzględniły 
ekonomię 
społeczną w 
dokumentach 
programowych 
 

ROPS ROPS 37% 5% 21 (22%)* -  25% 43% 40% do 2020 r. co najmniej 
70% gmin/powiatów 
uwzględni ES 
w dokumentach 
programowych lub 
opracuje 
gminne/powiatowe 
strategie rozwoju ES 

UWAGI: w 28% gmin pojawiło się dosłowne odwołanie do ES, tj. zawierające terminy ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna, gospodarka solidarna. W 7,6% gmin pojawiło  
się odwołanie do ES w charakterze pokrewnym, zawierającym odwołania do idei inkluzji społecznej, samopomocy, spółdzielczości.  
Dla 2016 – wartość określono na podstawie ankiety ROPS. Poziom realizacji próby 42%. 

Aktywność 
przedstawicieli 
Zrzeszenia i 
Konwentu w 
podejmowaniu 
działań na rzecz 
rozwoju 
ekonomii 
społecznej 

Zrzeszenie Gmin 
Województwa 
Lubuskiego  

ROPS – 
sekretariat 
RKRES 

1 4 0 4 0 4 0 4 stałe uczestnictwo 
przedstawicieli 
Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego 
i Konwentu Powiatów 
Lubuskich w Regionalnym 
Komitecie Rozwoju ES 

UWAGI: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wytypowało przedstawiciela, który miał uczestniczyć na posiedzeniach RKRES. W 2015r. odbyły się 3, z czego przedstawiciel ZGWL uczestniczył w zaledwie jednym 
posiedzeniu. W 2016 roku zostało wystosowane pismo z inf. o wykreśleniu przedstawiciela ze składu RKRES oraz z prośbą o wytypowanie nowego członka.  

liczba OWES ROPS – 7 2 2 – OWES 2  2 OWES – 1 2 każdy OWES jest 
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partnerstw, w 
które 
zaangażowane 
są ośrodki 
wsparcia 
ekonomii 
społecznej 
*tożsamy z 
KPRES 

analiza 
sprawozdania 

5 – OWES 
GW 
2 – OWES ZG 

2  – LOWES* LOWES – 9 zaangażowany 
w minimum jedno 
partnerstwo w powiecie 

UWAGI:*LOWES wskazał porozumienia w PUP-ami (Świebodzin, Gorzów Wlkp., Wschowa, Żagań, Strzelce krajeńskie, Nowa Sól) oraz porozumienie z CIS-ami (Rzepin, Wschowa, Łęknica, Świebodzin, Gorzów Wlkp.) z 
zakresie działań na rzecz wspólnej aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie. 

liczba projektów 
wygenerowanyc
h w ramach 
partnerstw  
animowanych 
przez OWES-y 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

3 
1 – OWES 
GW 
2 – OWES ZG 

2 2 – OWES 
4 - LOWES* 

2 OWES -2 
LOWES - 2 

2 OWES – 2 
LOWES – 2 

2 każde partnerstwo w 
powiecie wygeneruje 
minimum 1 projekt 

UWAGI:* 4 projekty w ramach RPO Lubuskie 2020” 3 realizowane  oraz jeden, który nie otrzymał dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020, w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne 

liczba nowych 
PES założonych 
w wyniku 
działalności 
OWES 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

24 
7 – OWES 
GW 
17 – OWES 
ZG 

4 8 – OWES 
b. d - LOWES 

4 OWES – 31 
LOWES - 41 

4 OWES – 9 
LOWES – 3 

4 do 2020 roku w każdym 
powiecie, w którym działa 
OWES, powstaną 
minimum dwa PES 

UWAGI: OWES: dwa w powiecie słubickim, 5 w zielonogórskim i 1 w żarskim 

liczba miejsc 
pracy zgodna z 
zapisami 
Krajowego 
Programu 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 
stworzona w 
wyniku 
działalności 
OWES-ów 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

 -- 0 – OWES 
6 - LOWES 

-- OWES – 147 
LOWES - 164 

-- OWES – 38 
LOWES – 
182 (w latach 
2016-2017) 

--- w wyniku działalności 
OWES w regionie 
zgodnie z zapisami 
Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej powstanie 
minimum 700 miejsc 
pracy 
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*tożsamy z 
KPRES 

UWAGI: 

odsetek PES, 
które postały w 
wyniku 
działalności 
OWES działają 
dłużej niż 24 
miesiące 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

1 10% 0 – OWES 
b. d – 
LOWES 
 

25% Nd. 30% OWES – 8 
LOWES – 0 

60% do 2020 r. ok 70% PES 
będzie działało dłużej niż 
24 miesiące 

UWAGI: TRUDNOŚĆ: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na koniec 2016 r. nie funkcjonowały 24 miesiące – ciężko odnieść się do tego wskaźnika.  
2015 r. - OWES ZG zaznaczył, ze nie ma inf. na temat ww. wskaźnika, ponieważ  go nie monitorowali 
2016 r. OWES ZG w ramach doradztwa kluczowego przygotował grupy inicjatywne do założenia nowych spółdzielni socjalnych? lub utworzenia w nich dodatkowych miejsc pracy.   

odsetek PES 
założony w 
wyniku działania 
OWES, które po 
roku czasu 
posiadają 
dodatni wynik 
finansowy 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

1 5% 0* 15% Nd.  30% OWES – b.d. 
LOWES – 30 
(36%) 

55% do 2020 r. ok 70%PES 
będzie posiadało dodatni 
wynik finansowy 
 

UWAGI: 2015 r. OWES ZG zaznaczył, ze nie ma inf. na temat ww. wskaźnika, ponieważ  go nie monitorowali 
*2016 r. - PES-y utworzone przez OWES i LOWES nie działają jeszcze tak długo, żeby można było zmonitorować wskaźnik 
 

liczba PES, w 
których 
wdrożono 
Program 
rozwoju 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

0 48 11 – OWES 
b. d - LOWES 

48 OWES – 37 
LOWES - 42 

48 OWES – 9 
LOWES – 39 

48 na terenie każdego z 
powiatów zostaną 
wdrożone rocznie min. 4 
programy rozwoju PES 

UWAGI: OWES przygotował 11 PES do utworzenia planu rozwoju. Doradztwo biznesowe obejmowało diagnozę potrzeb, sytuacji i potencjału PES, podpisanie umów i przystąpienie do tworzenia planów 

liczba PES, w 
których 
wdrożono 
Program 
restrukturyzacji 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

0 12 0 – OWES 
b. d - LOWES 

12 OWES – 0 
LOWES - 0 

12 OWES – 0 
LOWES – 17 

12 na terenie każdego z 
powiatów zostanie 
wdrożony 1 program 
restrukturyzacji rocznie 
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*tożsamy z 
KPRES 

UWAGI: do doradztwa biznesowego OWES nie zgłosiły się podmioty wymagające restrukturyzacji 

liczba NGO 
działających 
dłużej niż rok, 
które w wyniku 
działania OWES 
zaczęły 
prowadzić 
działalność 
gospodarczą 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

0 2 0* 2 OWES – 0 
LOWES - 0 

2 OWES – 0 
LOWES – 0 

2 do 2020 r. powstanie 
minimum 
1 ekonomizowane NGO w 
każdym powiecie 
w którym działa OWES 

UWAGI:* 2016 r. - OWES i LOWES nie działają jeszcze tak długo, żeby można było zmonitorować wskaźnik 

liczba wydarzeń 
o charakterze 
targowym w 
regionie 
dedykowanych 
PS 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

 1 1 – ROPS + 
OWES ZG  

1 OWES – 1  
LOWES - 8 

1 OWES – 3 
LOWES – 7 

1 do 2020 r. odbędzie 
się 6 wydarzeń targowych 
dedykowanych PS 
w regionie 

UWAGI: ROPS wraz z OWES Zielona Góra zorganizowali Mikołajkowe Targi Aktywności i Biznesu Społecznego 

liczba PS, które 
powstały w 
wyniku 
działalności  
OWES-ów 
*tożsamy z 
KPRES 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

1 
0 – OWES 
GW 
1 – OWES ZG 

4 0 – OWES 
b. d - LOWES 
 

4 OWES – 31 
LOWES - 37 

4 OWES – 4 
LOWES – 0 

4 do 2020 r. powstaną 
minimum 2 PS w każdym 
powiecie  
w którym działa OWES 

UWAGI: OWES przygotowało grupy inicjatywne. Powstanie PS przewidywane jest na 2017r. 
 

liczba miejsc 
pracy 
powstałych 
do 2020 roku w 
PES/PS w 
wyniku 
udzielonych 
dofinansowań, a 
utrzymujących 

OWES ROPS – 
analiza 
sprawozdania 

0 -- 0 – OWES 
b. d - LOWES 

-- OWES – Nd 
LOWES - 18 

-- OWES – 71 
LOWES – 
182 
(narastająco) 

-- do 2020 roku powstanie 
700 miejsc pracy w 
PES/PS, działających 
dłużej niż rok,  
w wyniku udzielonych 
dofinansowań 
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się dłużej niż rok 
*tożsamy z 
KPRES 

UWAGI: OWES oraz LOWES dofinansowania zaczęły udzielać pod koniec 2016 oraz w 2017 r. dlatego wskaźnik w roku 2016 nie jest możliwy do określenia. 
 

  UWAGI: 
 

liczba PES/PS, 
które skorzystały 
z funduszu 
pożyczkowego 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
przedsiębiorczoś
ci społecznej 

Operator 
regionalny 
wybrany przez 
instytucję 
wdrażającą 
instrument 
finansowy 

ROPS – 
analiza inf. 
przesłanych 
przez 
regionalnego 
operatora 

b. d  1 8 1 4 1 10 1 do 2020 r. 6 PES/PS, 
skorzysta z funduszu 
pożyczkowego w ramach 
Krajowego Funduszu 
przedsiębiorczości 
społecznej 

UWAGI: W latach 2013 – 2016 prowadzony był pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, którego celem było dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych 
pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Operatorem było Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych TISE. 
 

liczba PES/PS, 
które skorzystały 
z funduszu 
poręczeniowego 
w ramach 
Krajowego 
Funduszu 
przedsiębiorczoś
ci społecznej 

 ROPS – 
analiza inf. 
przesłanych 
przez 
regionalnego 
operatora 

 1 b.d. 1 -- 1 10 1 do 2020 r.  6 PES/PS, 
skorzysta z funduszu 
poręczeniowego w 
ramach Krajowego 
Funduszu 
przedsiębiorczości 
społecznej 

UWAGI: Fundusz pożyczkowy dla PES realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. 

 


