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Raport jest wynikiem monitoringu Lubuskiego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej za rok 2017. Zawiera analizę podejmowanych
działań oraz opis wyników prac nad wdrażaniem Programu. W
Raporcie zamieszczono również rekomendacje dla dalszych
kierunków działań koniecznych do podjęcia w ramach realizacji
LPRES.
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Wprowadzenie
Oddajemy Państwu trzeci raport z realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej
LPRES, Program). Jego celem jest charakterystyka działań podejmowanych przez jego realizatorów,
analiza postępów we wdrażaniu Programu i wytyczenie kierunków szczególnej interwencji dających
możliwość jego skutecznej realizacji. Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej powstał aby
zwiększyć oddziaływanie ekonomii społecznej na rozwój społeczno – gospodarczy województwa
lubuskiego

1

. Intencją autorów Programu było doprowadzenie do wykorzystania narzędzi

przedsiębiorczości społecznej, jako najskuteczniejszych w realizacji zasady włączenia społecznego,
w budowaniu silnych społeczności lokalnych. Program został opracowany na lata 2015-2020. Przyjęto
go uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 7 kwietnia 2015 roku. Prezentowana w nim wizja rozwoju
przedsiębiorczości społecznej jest rezultatem systemowej współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi i administracją w programowaniu, wdrażaniu i ocenie wdrażania funduszy strukturalnych.
Zawarte w nim zapisy mają kształtować kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
i inspirować do działania wszystkich jego uczestników.
Raport prezentuje wyniki zadań realizowanych w roku 2017. Został przygotowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), który na mocy zapisów Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) jest narzędziem samorządu województwa
odpowiadającym za monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie regionu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jest również koordynatorem i realizatorem
Programu. W ramach prowadzonej przez niego weryfikacji przyjętych do realizacji zadań, podejmowane
są zadania z zakresu stałego, systematycznego zbierania i analizowania danych oraz informacji
o realizacji wskaźników. Prowadzony monitoring ma cele teoretyczne i praktyczne. Pozwala nie tylko
na ocenę aktualnego stanu realizacji Programu, ale przede wszystkim na weryfikację założonych
kierunków działania i wytyczanie kierunków zmian. Raport składa się z czterech rozdziałów, w których
kolejno przedstawiono (1) założenia metodologiczne opracowania dokumentu, (2) zakres działań
podejmowanych przez instytucje wsparcia rozwoju ES w regionie, (3) ocenę stanu ekonomii społecznej

z przygotowaniem niniejszego raportu.

LPRES, Zielona Góra 2015.
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i rekomendacje. Prezentowane wyniki badań powstały na podstawie analiz przeprowadzonych w związku
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w województwie lubuskim oraz (4) stan realizacji wskaźników przyjętych w LPRES. Raport kończą wnioski

1. Podstawy metodologiczne opracowania raportu
Przedmiotem prowadzonego monitoringu jest realizacja zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w roku 2017. Każda diagnoza postępów wdrażania zaleceń programów wymaga prowadzenia
regularnych analiz oraz dokonywania na ich podstawie niezbędnych korekt. Jej celem jest (1) ocena
wykonania planowanych działań, (2) identyfikacja problemów ograniczających efektywność
lub uniemożliwiających realizację planów oraz (3) szybkie reagowanie na problemy poprzez korygowanie
pierwotnych założeń i wprowadzanie niezbędnych zmian. Prezentowany raport jest wynikiem takiej
diagnozy. Jego skutkiem ma być podniesienie efektywności przyjętych do realizacji wskaźników
w stosunku do roku 2016.W tym celu analizą objęto trzy podstawowe obszary:
1. Działania podejmowane przez instytucje wsparcia ES na rzecz jej rozwoju w woj. lubuskim.
2. Kondycję ES w regionie.
3. Realizację wskaźników przyjętych w LPRES.
Zakres tematyczny prowadzonych analiz wytyczał wykaz przyjętych do realizacji wskaźników
LPRES. Kondycję ekonomii społecznej mierzono w oparciu o dane dotyczące: (1) podmiotów
reintegracyjnych, (2) spółdzielni socjalnych, (3) podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
Analizy danych były prowadzone od stycznia do kwietnia 2018 roku. Wykorzystano w nich metody
ilościowe i jakościowe. Były to:
− analiza danych zastanych (desk research),
− ankiety: internetowa i telefoniczna,
− wywiady telefoniczne z instytucjami wsparcia ES i podmiotami ES.
W roku 2018 do generowania i rozsyłania kwestionariuszy ankiet użyto po raz pierwszy platformy
elektronicznej (Webankieta). Badaniem objęto podmioty odpowiedzialne za realizację wytycznych
Programu. Należały do nich:

Analizie poddano również bieżące sprawozdania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej
Górze oraz dane pochodzące z Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

4

ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
powiatowe urzędy pracy,
lokalne grupy działania,
jednostki samorządu terytorialnego,
Rada Programowa Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej województwa lubuskiego,
ZHP.

Strona

−
−
−
−
−
−
−
−

Informacje pozyskane do opisu stanu realizacji Programu pochodziły dodatkowo z następujących źródeł:
strony internetowe PES, Krajowa Rada Spółdzielcza, Główny Urząd Statystyczny, Stowarzyszenie
Klon/Jawor.

2. Działalność instytucji wsparcia ekonomii społecznej
Z uwagi na szczególną rolę regionów w kreowaniu polityki rozwoju, w KPRES przewidziano do realizacji
szereg działań mających włączyć ekonomię społeczną na trwałe do polityk publicznych realizowanych
na szczeblu regionalnym. Koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym została wskazana w art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jako jedno
z działań samorządu województwa

2

. Instytucje wsparcia sektora ES mają podejmować

międzyinstytucjonalną współpracę na rzecz zwiększania liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES)
i przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz tworzenia dogodnych warunków ich funkcjonowania
(oddziaływanie na zwiększanie liczby konsumentów wytwarzanych przez nie produktów i usług). Działania
te mają służyć powstawaniu trwałych i wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze ES. Wśród badanych
podmiotów realizujących prezentowane cele były: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ośrodki
wsparcia ES, urzędy pracy oraz działalność Urzędu Marszałkowskiego w obszarze ES.

2.1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
W związku z przypisaną Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej (ROPS) rolą koordynatorów działań
w zakresie ekonomii społecznej w regionach, w ramach bieżącej perspektywy finansowej, ROPS-y
realizują projekty pozakonkursowe dotyczące koordynacji działań związanych z ekonomią społeczną 3.
W roku 2017 ROPS w Zielonej Górze kontynuował realizację projektu pt. „Efekt synergii – koordynacja
lubuskiej ekonomii społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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projektu wyróżniono cztery główne zadania, zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2018.
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 4 . W ramach działań

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za okres sierpień 2014 – grudzień 2015,
Warszawa 2017, str. 45.
3 Tamże, str. 46.
4
Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2

1. Tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, których
tematyka dotyczyła reakcji na bieżące potrzeby lubuskiej ES, w tym: (1) analizy wstępnej koncepcji
systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, (2) analizy
założeń krajowego projektu, dot. wsparcia dla ROPS-ów w zakresie koordynacji sektora ekonomii
społecznej w regionach, (3) zapoznania z koncepcją programu Akademia Liderów Lokalnych
oraz rezultatu wypracowanych w jej ramach działań i rekomendacji, (4) prezentacji założeń projektu
pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, (5) analizy ogólnej kondycji lubuskiej ekonomii społecznej,
w tym analizy realizacji wskaźników i wykorzystania pieniędzy EFS w sektorze ekonomii społecznej
oraz harmonogramu ogłaszania nowych konkursów, (6) wypracowania rekomendacji dotyczących
warunków najbliższego konkursu na wybór Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W ramach pracy ROPS zorganizowano także 3 warsztaty dla interesariuszy Lubuskiego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Tematyka pierwszego warsztatu dotyczyła rewitalizacji.
Podczas spotkania podkreślono wagę partycypacji jako niezbędnego aspektu zmian społecznych.
Spotkanie składało się m.in. z debaty, która dotyczyła możliwości i sposobów realizacji celów zapisanych
w uchwalonych w ciągu ostatniego roku programach rewitalizacji. Warsztaty drugi i trzeci zostały
zorganizowane pod hasłem „Społecznie odpowiedzialny samorząd”. Spotkania składały się z bloków
tematycznych dotyczących (1) uwarunkowań i regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień
społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych, (2) możliwości zlecania usług podmiotom ES oraz (3)
debaty, której celem było zainicjowanie dyskusji na temat potrzeb, korzyści i trudności stosowania ww.
zamówień. Podczas spotkań została również zaprezentowana wstępna koncepcja podręcznika
dotyczącego stosowania klauzul społecznych w województwie lubuskim.
Dodatkowo w ramach tego zadania w 2017 roku odbyły się 3 spotkania sieci współpracy OWES,
których celem było stworzenie warunków i możliwości wymiany doświadczeń, a także omówienia
postępów i problemów w realizacji działań sieciowanych organizacji. Istotnym działaniem było również
zorganizowanie drugiej edycji Akademii Liderów Lokalnych (ALL), w której udział wzięło 15
pracowników/wolontariuszy reprezentujących różne instytucje z regionu. Efektem pierwszej edycji ALL,
realizowanej w roku 2016 było opracowanie podręcznika Akademii Liderów. Podręcznik został napisany
przez praktyka i specjalistę w zakresie animacji lokalnej i ma charakter narzędziowo – inspiracyjny.
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społeczności lokalnych.
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W 2017 roku nastąpiło wydanie podręcznika i kolportaż do szerszego grona osób, w tym małych

2. Widoczność podmiotów ekonomii społecznej
W celu zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej podjęto działania na rzecz wzmocnienia
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w regionie. W 2017 r. przeprowadzono kampanię
o zasięgu regionalnym, która przebiegała pod hasłem Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.
W ramach kampanii wykorzystano szereg instrumentów medialnych tj.: audycje, reportaże, spoty radiowe
i telewizyjne, publikacje, reklamę internetową, plakat. Pod tym samym hasłem został przeprowadzony
konkurs, którego celem było wyłonienie lidera biznesu społecznego. Ważnym rezultatem konkursu było
także wyróżnienie i promocja działających na terenie województwa lubuskiego podmiotów ekonomii
społecznej zajmujących się wysokiej jakości produkcją, handlem i usługami, bądź realizujących ważne
przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej w regionie. Spośród 23 podmiotów ekonomii społecznej
zgłoszonych do konkursu, wyłoniono laureata, którym zostało Stowarzyszenie Pracowników Służb
Społecznych „KRĄG”. Konkurs zakończyła konferencja połączona z uroczystą galą wręczenia nagród
oraz statuetek.
W ramach realizacji tego zadania zorganizowano także:
−
−
−
−
−
−

targi Aktywności i Biznesu Społecznego,
jednodniową krajową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej,
dwudniową krajową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej,
zagraniczną wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej,
2 spotkania grup roboczych ds. współpracy RKRES z mediami,
3 spotkania zespołu ds. certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej.

3. Wzmocnienie działań reintegracyjnych
W ramach realizacji zadań związanych z wzmacnianiem działań reintegracyjnych w województwie
lubuskim w roku 2017 zorganizowano 3 spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji
społeczno-zawodowej, których celem było wypracowanie spójności działań podejmowanych przez PUP,
PES, OPS w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ważnym
punktem spotkań były dyskusje na temat diagnozy potrzeb i potencjałów osób, którym powinno zostać
udzielone wsparcie. Ponadto odbyły się 2 spotkania na rzecz koordynacji działań sieci PES
reintegracyjnych oraz 2 spotkania grupy roboczej, ds. współpracy z PES-ami, której działania mają
wpłynąć na skoordynowanie procesu reintegracji społeczno – zawodowej w woj. lubuskim.
W 2017 r. został opracowany program, którego celem jest zaproszenie do stosowania przez

ich wdrożenia w 3 jednostkach organizacyjnych (CIS). Implementacja wypracowanych standardów
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zwanych standardami. Praktycznym wymiarem opracowanej koncepcji będzie pilotażowy program
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jednostki dysponujące statusem „Centrum Integracji Społecznej”, ujednoliconych reguł funkcjonowania,

ma się opierać na wprowadzaniu przygotowanych zestawów działań obligatoryjnych i fakultatywnych,
które mają pozwolić zweryfikować przydatność i skuteczność proponowanych metod. W dniu 21 grudnia
2017 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która w wyniku oceny złożonych ofert wybrała
do testowania koncepcji systemu standaryzacji CIS, trzy centra integracji społecznej z województwa
lubuskiego. Są to: CIS Gorzów Wlkp., CIS Skwierzyna oraz CIS Drezdenko.
4. Programowanie ekonomii społecznej
Celem działania czwartego zadania jest wzmocnienie roli podmiotów ES we wspólnotach samorządowych
poprzez włączanie rozwiązań z zakresu ES do dokumentów strategicznych gmin i powiatów
oraz upowszechnienie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych.
W 2017 roku odbyły się 2 spotkania grupy roboczej RKRES ds. współpracy z JST i biznesem, w ramach
których dyskutowano nad sposobami i możliwościami zintensyfikowania współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. Ważnym przedsięwzięciem było również
zorganizowanie 12 powiatowych spotkań informacyjnych – w każdym powiecie województwa lubuskiego
– dla przedstawicieli gmin, powiatów i organizacji pozarządowych, poświęconych tworzeniu dokumentów
strategicznych z uwzględnieniem zapisów dotyczących ekonomii społecznej. 4 gminy (Iłowa, Tuplice,
Gorzów Wlkp. i Krosno Odrzańskie) skorzystały z specjalistycznego doradztwa w zakresie włączania
innowacyjnych rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych gmin i powiatów.
W dniu 28 listopada 2017 r. w Krośnie Odrzańskim zorganizowana została Konferencja
pn. „Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej”, której celem było propagowanie
wiedzy i dobrych praktyk w zakresie programowania i realizacji lokalnych programów strategicznych,
które uwzględniają ekonomię społeczną. W tym czasie ukończono także prace nad opracowaniem
przewodnika stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w województwie
lubuskim. Publikacja została wydrukowana i będzie rozdystrybuowana w 2018 r.

2.2. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
OWES to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce, świadcząca usługi

roku w województwie Lubuskim funkcjonowały dwa OWES-y, świadczące usługi animacyjne, inkubacyjne,

5

http://www.ekonomiaspoleczna.pl
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założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej5. W 2017
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doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkoląca osoby zainteresowane

biznesowe, wsparcia finansowego, szkoleniowe oraz działania promocyjne. Są to: (1) Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i (2) Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie
Wielkopolskim.
1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (OWES)
Zielonogórski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Fundację na rzecz
Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Swoim oddziaływaniem
obejmuje powiaty: krośnieński, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski ziemski i grodzki oraz żarski.
W wyniku jego pracy w roku 2017 wsparciem zostało objętych 680 osób, w tym 430 zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W tym samym czasie utworzonych zostało 31 PS, 13 PES, a w 6 PS
uruchomiono nowe miejsca pracy. Łącznie na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
przekazano 147 dotacji.
a) działania animacyjne
Działania animacyjne prowadzone były przez 4 animatorów. W wyniku ich pracy w 2017 roku
odbyło się prawie pół tysiąca spotkań animacyjnych. Ich celem było:
−
−
−
−

wspieranie istniejących i nowopowstałych PES;
tworzenie i wspieranie grup inicjatywnych chcących założyć PS i PES;
wspieranie lokalnych liderów;
aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz najbliższego
otoczenia.

Należy podkreślić, że OWES systematycznie nawiązuje współpracę ze szkołami gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnymi, celem zwiększenia świadomości dot. ekonomii społecznej.
b) działania inkubacyjne
Działania inkubacyjne były skierowane do osób fizycznych i osób prawnych chcących założyć,
prowadzić lub rozwijać podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne, ekonomizować
NGO lub przekształcić PES w PS oraz utworzyć miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy.
Doradcy w oparciu o wyniki spotkań diagnostycznych dla każdego uczestnika projektu przygotowywali
zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia prowadzącą grupę inicjatywną przez cały proces tworzenia/

inkubacyjnych przeprowadzono blok szkoleniowo-doradczy dostosowany do potrzeb każdej z grup
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ekonomizowania podmiotu/ przekształcenia w PS czy przekazania wiedzy potrzebnej do założenia,

inicjatywnych, zawierający średnio 10 godzin doradztwa kluczowego i doradztwa biznesowego, 4 godziny
doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 32 godzinne szkolenia
dla przedstawicieli grup inicjatywnych.
W ramach zadania wykonano:
− spotkania informacyjne i diagnostyczne w zakresie zasad działania organizacji w sektorze
ekonomii społecznej oraz możliwości wsparcia OWES w tym tworzenia miejsc pracy
w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych – 222 spotkań z osobami fizycznymi/
podmiotami prawnymi,
− działania związane z przygotowaniem grupy inicjatywnej do utworzenia przedsiębiorstwa
społecznego: liczba podpisanych umów 36, liczba godzin doradztwa kluczowego – 420, liczba
godzin doradztwa biznesowego – 363,
− doradztwo kluczowe dla grupy inicjatywnej – podmiotu ekonomii społecznej (PES)
do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne: liczba podpisanych umów – 8, liczba godzin
doradztwa kluczowego – 70, liczba godzin doradztwa biznesowego – 75,
− doradztwo kluczowe dla grupy inicjatywnej do utworzenia i prowadzenia podmiotu ekonomii
społecznej: liczba podpisanych umów – 15, liczba godzin doradztwa kluczowego – 117, liczba
założonych nowych podmiotów NGO – 13,
− rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej, w tym przygotowanie do podjęcia
i prowadzenia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej poprzez realizację działań inkubacyjnych:
liczba podpisanych umów – 1, liczba godzin doradztwa – 10.
c) doradztwo biznesowe
Prowadzone doradztwo biznesowe ukierunkowane było na pomoc w uzyskaniu stabilności
przedsiębiorstw społecznych, a także zwiększenie profesjonalizacji usług, ich działalności gospodarczej
lub/i statutowej odpłatnej. Wsparcie kierowane było głównie do 30 nowoutworzonych PS oraz 6
istniejących, które utworzyły dodatkowe miejsca pracy. W ramach doradztwa odbywały się:

W ramach prowadzonych szkoleń, zrealizowano:
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− spotkania informacyjne i diagnostyczne doradztwa biznesowego z podmiotami ekonomii
społecznej,
− działania związane z profesjonalizacją usług i zwiększeniem konkurencyjności produktów
prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej działalności gospodarczej lub/i statutowej
odpłatnej poprzez realizację usług biznesowych: liczba godzin doradztwa biznesowego – 50
godzin,
− działania związane z przygotowaniem grupy inicjatywnej – istniejącego przedsiębiorstwa
społecznego do zwiększenia zatrudnienia poprzez stworzenie miejsca/miejsc pracy: liczba
podpisanych umów – 6, liczba godzin doradztwa kluczowego – 60, liczba godzin doradztwa
biznesowego – 60,
− działania związane z wsparciem pomostowym: doradztwo biznesowe dla utworzonych
przedsiębiorstw społecznych: 203 godziny.

− 11 cykli warsztatów ABC Przedsiębiorczości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w których udział wzięło ok. 200 osób,
− 13 cykli szkoleniowych dla grup inicjatywnych chcących założyć PS dla blisko 200 osób,
− szkolenia animacyjne,
− szkolenia z zakresu odpowiedzialnych zakupów.
e) działania promocyjne
OWES w Zielonej Górze kreuje sektor PES organizując szereg działań promocyjnych m.in.:
− cykliczne wywiady z lokalnymi przedsiębiorstwami społ., nagłaśniające organizowane przez PES
wydarzenia, bądź reklamujące sprzedawane przez nie usługi i produkty,
− kampanie na rzecz aktywizacji osób młodych, skierowane do uczniów lubuskich szkół, (Kampania
1% - dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku lubuskim NGO),
− programy o charakterze edukacyjno-informacyjnym, m.in. Godzina Rektorska w Radiu Index,
news w TVZG, news w RMF MAXXX, program w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia – Radio
Zachód: „Godzina z Ekspertem”, news w Radiu Eska, program w HTS Słubice: Kampania
„Rozkręć z nami społeczny biznes, czyli dlaczego warto podjąć aktywność zawodową”, w tym
program w Radiu Eska i na portalu zielonanews.pl o możliwościach założenia PS, news
o osobach, które rozpoczęły udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia PS, w Radiu
Eska: Kampania „Odpowiedzialne zakupy skierowana do sektora biznesu, lokalnych
przedsiębiorców, mająca zachęcić do kupowania towarów i usług od PES i PS”,
− OWES DAY, czyli dzień z animatorami w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
− w grudniu przeprowadzono konkurs radiowy „Prezenty z misją” w programie porannym, gdzie
przez 5 dni była przybliżana jedna spółdzielnia socjalna. Nagrody ufundowane były przez
poszczególne spółdzielnie socjalne.
− 03.12.2017 r. w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbyły się Mikołajkowe Targi Aktywności
i Biznesu Społecznego, zorganizowane we współpracy z ROPS w Zielonej Górze, w których
wzięło udział łącznie 34 podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu
województwa lubuskiego. Targi odwiedziło ponad 2000 osób.
− Wydano 12 numerów "PressES - Miesięcznik w klimacie ekonomii społ."
2. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim (LOWES)
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju

Regionalnego

„ROZWÓJ”,

Stowarzyszenie

Wspierania

Małej

Przedsiębiorczości

w Dobiegniewie oraz Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”. Swoim zasięgiem
obejmuje obszar, do którego należą powiaty: gorzowski ziemski i grodzki, międzyrzecki, strzelecko –
drezdenecki, świebodziński, żagański oraz nowosolski. Wśród realizowanych działań można wymienić:

społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć w obszarze ES. Szczególną
uwagę przyłożono tu do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
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a) działania animacyjne

wzmacniania współpracy PES z JST oraz przedsiębiorcami, tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi
ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym
i informacyjnym, budowania partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
b) działania inkubacyjne
W przypadku działań inkubacyjnych położono nacisk na aktywność służącą nabywaniu wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS. Osoby z obszaru
wykluczenia społecznego brały udział w warsztatach psychoedukacyjnych oraz warsztatach
integracyjnych. W 2017 roku w ramach działań animacyjnych i inkubacyjnych zorganizowano 32 edycje
warsztatów psychoedukacyjnych, 17 edycji trzydniowych warsztatów integracyjnych z elementami event,
zrekrutowano 96 instytucji, w tym 71 podmiotów ekonomii społecznej. W 2017 roku w projekcie udział
wzięło 260 osób z obszaru wykluczenia społecznego, w tym 151 kobiet i 109 mężczyzn. Dodatkowo kadra
merytoryczna prowadziła działania w zakresie doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez
doradcę kluczowego i doradców specjalistycznych w zakresie marketingu, finansów oraz prawa. Przez
doradców prowadzone były spotkania informacyjne dla grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych
z zakresu aspektów prawnych zakładania PS, problemów prawnych w istniejących PS, finansów
i marketingu.
c) doradztwo biznesowe
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków, rozpatrującej złożone wnioski o dotacje i wsparcie
pomostowe, finansowanie przyznano 37 nowoutworzonym przedsiębiorstwom społecznym, tym samym
tworząc 164 nowe miejsca pracy. Stale świadczone w sposób mobilny na terenie objętym projektem były
usługi doradztwa i diagnozy PS. Realizowany był również monitoring prowadzenia działalności
gospodarczej przez doradców biznesowych dla istniejących PS, które otrzymały dotacje na utworzenie
stanowisk pracy. W trakcie monitoringu badana była sytuacja ekonomiczna PS, poziom zatrudnienia
oraz sprawdzane rodzaj i wielkość dokonanych zakupów z dotacji.
d) działania szkoleniowe
W 2017 roku zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla grup inicjatywnych: brukarz,
technolog robót wykończeniowych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, szkolenia z zakresu BHP

odpowiadać profilowi przedsiębiorstwa społecznego, w którym dany uczestnik projektu ma uzyskać
zatrudnienie.
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oraz opracowania systemu HCCP, kurs kucharski, konserwator terenów zielonych, monter rusztowań

e) działania promocyjne
W ramach działań promocyjnych LOWES zorganizował 7 edycji lokalnych targów ekonomii
społecznej, mających na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej, produktów oraz usług.
Prowadzona była także internetowa platforma informacyjna zawierająca informacje dotyczące PES i PS
tj. ogłoszenia o konkursach, prezentacje PS, działania promocyjne skierowane do PES i JST (targi
i seminaria). Dopełnieniem działań w tym zakresie było prowadzenie bieżącej informacji drogą e-mailową
i telefoniczną oraz promowanie inicjatyw w mediach lokalnych i społecznościowych.

2.3. Powiatowe urzędy pracy
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) realizują zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Są istotnym partnerem w zintegrowanym systemie wsparcia
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Z informacji pozyskanych z powiatowych urzędów pracy wynika, że w 2017 r. złożony został
1 wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie
do istniejącej spółdzielni socjalnej (PUP Krosno Odrzańskie). W 2017 r. nie przyznano żadnej dotacji
na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej. Wśród wszystkich
12 PUP-ów 7 zabezpieczyło środki finansowe na zadania związane z ekonomią społeczną na 2018 r.,
m.in. na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej. W większości powiatowych
urzędów pracy (10 na 12) pracują osoby, które zostały przeszkolone w zakresie ekonomii społecznej
w tym zakładania spółdzielni socjalnych. Oprócz Urzędu Pracy ze Wschowy, wszystkie PUP-y
współpracują z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Współpraca ta polegała głównie na: (1)
informowaniu o działaniach w obszarze ekonomii społecznej poprzez udostępnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, (2) udziale w spotkaniach partnerskich, w zakresie promowania
realizowanych działań i projektów w obszarze ES, (3) uczestnictwie w komisjach przyznających środki
na zakładanie spółdzielni socjalnych, (4) motywowaniu klientów PUP do korzystania ze wsparcia OWES,
(5) informowaniu klientów urzędu o ofertach proponowanych przez OWES oraz wymianie wiedzy
i doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej. Co istotne żaden z urzędów pracy nie zlecił usług

zlecone Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, dokonał
zakupu towarów i usług od podmiotów ekonomii społecznej.
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z klauzulą społeczną oraz w formie społecznie odpowiedzialnego zamówienia publicznego. PUP

2.4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
W ramach realizacji regionalnego programu operacyjnego Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna
zostało ogłoszonych 9 naborów w trybie konkursowym.
Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
(2 nabory)
a) pierwszy nabór (Nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17)
Alokacja na konkurs wynosiła 41 200 000,00 PLN (dofinansowanie EFS).
Przyznana kwota dofinansowania – 1 284 520,54 PLN (zgodnie z listą rankingową).
Do dofinansowania wybrano 5 wniosków: Gmina Sulęcin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie,
Gmina Żary – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Gmina Lubniewice – Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach, Miasto Kostrzyn nad Odrą – Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gmina Skwierzyna – Ośrodek Pomocy Społecznej.
b) drugi nabór (Nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K02/17)
Alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (dofinansowanie EFS).
Przyznana kwota dofinansowania – 322 490,00 PLN.
Do dofinansowania wybrano 2 wnioski: Gmina Przytoczna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przytocznej, Gmina Czerwieńsk – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.
Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty (2 nabory)
a) pierwszy nabór (Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17)
Alokacja przewidziana na konkurs wynosiła 10 200 000,00PLN (dofinansowanie EFS).
Przyznana kwota dofinansowania – 9 780 977,06 PLN (zgodnie z listą rankingową).
Do dofinansowania wybrano 9 wniosków: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Łukasz Dymek z Chodzieży, Grupa BPW Bartosz Witkowski z Poznania, Eurosolutions Jan Dymek
z Chodzieży, Kontraktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania, Związek Lubuskich

Zawodowego” z Trzciela, Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS” ze Zgorzelca.
b) drugi nabór (Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17)
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Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania,

Alokacja przewidziana na konkurs – 7 500 000,00 PLN (dofinansowanie EFS).
Złożone w drugim naborze wnioski były oceniane w momencie opracowania danych w wyniku czego
w raporcie brakuje informacji na temat przyznanej kwoty dofinansowania i liczby wniosków wybranych
do dofinansowania.
Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty
realizowane poza formułą ZIT (2 nabory)
a) pierwszy nabór (Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17)
Alokacja przewidziana na konkurs – 10 000 000,00 PLN (dofinansowanie EFS).
Przyznana kwota dofinansowania – 3 268 955,01 PLN (zgodnie z listą rankingową).
Do dofinansowania wybrano 3 wnioski: Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-EdukacyjnoGospodarczego z Żar, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” Gorzowa Wlkp.
oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości ze Świebodzina.
b) drugi nabór (Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17)
Alokacja przewidziana na konkurs – 7 765 316,40 PLN (dofinansowanie EFS).
Przyznana kwota dofinansowania – 4 321 930,00 PLN.
Do dofinansowania wybrano 1 wniosek: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
z Gorzowa Wlkp.
Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane
przez ZIT Zielona Góra (1 nabór)
Alokacja przewidziana na konkurs – 14 306 565,15 PLN (dofinansowanie EFS).
Wartość dofinansowania – brak
Wybrano do dofinansowania wniosków – brak
Do dofinansowania wybrano 1 wniosek: Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej
Działanie 7.5 Usługi społeczne (2 nabory)
Nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K01/17
Alokacja przewidziana na konkurs – 3 800 000,00 PLN (dofinansowanie EFS).

z Zielonej Góry oraz Ośrodek Integracji Społecznej z Zielonej Góry.
Nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K02/17
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Wartość dofinansowania – 3 991 930,33 PLN(zgodnie z listą rankingową).

Alokacja przewidziana na konkurs – 10 000 000,00 PLN (dofinansowanie EFS)
W momencie przygotowywania raportu konkurs nie został rozstrzygnięty. Orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018.

2.5. Pozostałe przedsięwzięcia wspierające rozwój ES
Poza działalnością instytucji wsparcia ekonomii społecznej na rozwój ES w województwie lubuskim
oddziaływało funkcjonowanie organizacji jak Rada Programowa Partnerstwa na rzecz ekonomii
społecznej województwa lubuskiego, czy Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) oraz realizacja dwóch
głównych projektów wykorzystujących narzędzia ES jak „Startuj z FIO” i „Lubuskie inicjatywy
młodzieżowe”. Ważną funkcję w tym obszarze pełni także działalność jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt Startuj z FIO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z Fundacją Ad Rem, zostały
regionalnym operatorem, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli
i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne. Projekt był realizowany
w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyznaczony cel miał zostać
zrealizowany poprzez dofinansowanie minimum 55 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju
młodych organizacji pozarządowych.
Wśród celów szczegółowych wymieniono:

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nastąpiło w lipcu 2017. Na dotacje przeznaczono 275 tys. zł.
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1. Zwiększenie aktywności i kompetencji młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
oraz grup samopomocowych na terenie województwa lubuskiego poprzez realizację min. 55
inicjatyw oddolnych w terminie: od 1. maja do 31. grudnia 2017 r.
2. Zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw lokalnych na terenie województwa lubuskiego
o min. 55 nowe inicjatywy w terminie od 1. maja do 31. grudnia 2017 r.
3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej dwóch operatorów realizujących zadanie w zakresie
zarządzania środkami publicznymi oraz pośredniczenie w ich dysponowaniu na rzecz
grantobiorców poprzez udzielenie przynajmniej 55 mikrodotacji dla NGO i wsparcia dla grup
nieformalnych/samopomocowych w okresie od 1. maja do 31. grudnia 2017 r.
4. Zwiększenie wiedzy na temat możliwości realizacji oddolnych inicjatyw w formie projektów wśród
min. 189 przedstawicieli/lek grup nieformalnych oraz młodych organizacji potencjalnie
zainteresowanych uzyskaniem mikrodotacji w okresie od 1. maja 2017 do 31. grudnia 2017 r.
na terenie województwa lubuskiego.

1.

2.

3.

4.

O mikrodotacje mogły starać się:
Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (UoDPPioW) z terenu województwa lubuskiego, które zostały
wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok
obrotowy jej funkcjonowania nie mógł przekraczać 25 tys. zł.
Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż
z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego,
bez osobowości prawnej.
Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób,
których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków
życia ich członków.
Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,
które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby),
podejmującej działania w sferach pożytku publicznego i a nie posiadającej osobowości prawnej.
Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer
pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego
przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6
Ustawy (UoDPPioW).
Mikrodotacja nie mogła przekraczać 5 tys. zł. Łączna wartość towarów i usług zakupionych przez

Operatora/Patrona w celu wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę
nieformalną nie mogła przekroczyć 5000 zł. Środki miały zostać wykorzystane do końca listopada 2017
roku.
W 2017 roku w ramach ww. projektu odnotowano następujące wskaźniki:
− 68 udzielonych podpisanych umów i udzielonych mikrodotacji (w tym 57 zostało udzielonych
organizacjom pozarządowym, 11 grupom nieformalnym bez patronów);
− 176 złożonych wniosków w ramach konkursu na mikrodotacje;
− wzrost kompetencji młodych organizacji pozarządowych o 70%;
− wzrost aktywności młodych organizacji pozarządowych o 65%.
Rada Programowa Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej
Głównym celem Partnerstwa jest promocja i wsparcie działań na rzecz ekonomii społecznej. Działalność
Partnerstwa jest koordynowana przez wybraną spośród sygnatariuszy Radę Programową, w skład której

sygnatariuszami umowy partnerstwa były 84 instytucje. Zakres ich współpracy partnerskiej obejmował:
− wymianę informacji na temat bieżącej działalności w zakresie ekonomii społecznej,
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wchodzą przedstawiciele różnych środowisk związanych z ekonomią społeczną m.in. instytucje publiczne,

− promocję i wsparcie rozwoju ekonomii społecznej odpowiadającym potrzebom rynku pracy.
W 2017 roku zrealizowano następujące działania partnerskie:

6. Realizując zadania dotyczące promowania idei partnerstwa i ekonomii społecznej zorganizowano
25 spotkań informacyjnych dotyczących popularyzacji idei Partnerstwa i tematyki ekonomii
społecznej w regionie. Odbyły się one w instytucjach rynku pracy, integracji społecznej, NGO,
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Ponadto przygotowano rekomendację dot. organizowania szkoleń pt. „Arteterapia sposobem
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instytucji rynku pracy, integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej. Celem szkoleń było
umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu arteterapii i wykorzystanie jej w pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym (temat będzie kontynuowany w 2018 r. ).
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1. Zorganizowano spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa, w którym uczestniczyło 80 osób
reprezentujących instytucje partnerskie.
2. Rada Programowa obradowała czterokrotnie (w tym dwukrotnie Prezydium Rady) wypracowując
wnioski i rekomendacje służące wzmocnieniu ekonomii społecznej i jej otoczenia. W spotkaniach
Rady uczestniczyło łącznie 60 osób reprezentujących instytucje partnerskie. Na spotkaniach
realizowano tematykę dotyczącą m.in.:
− finansowania ekonomii społecznej w ramach RPO Lubuskie 2020;
− poznanie dobrych praktyk z ekonomii społecznej;
− wypracowania wniosków i rekomendacji dotyczących problematyki ekonomii społecznej.
3. W ramach współpracy z ROPS członkowie Rady uczestniczyli w pracach Regionalnego Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Uczestniczono w 5 spotkaniach roboczych, w trakcie których
podejmowano zagadnienia dotyczące koordynacji i monitorowania sektora ekonomii społecznej.
4. Uczestniczono w trzech spotkaniach z kadrą OWES i LOWES, w trakcie których prezentowano
działania realizowane na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej.
5. Realizując zadania wynikające z Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
opracowano następujące wnioski/rekomendacje na rzecz ekonomii społecznej:
− Wnioski/rekomendacje dotyczące problematyki funkcjonowania CIS:
• niezbędne jest zwiększanie jakości usług CIS i szybkiej odpowiedzi na potrzeby
otoczenia po to aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku pracy;
• do rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym niezbędne jest
partnerskie traktowanie CIS, podobnie jak przedsiębiorców;
• należy docenić CIS jako podmiot świadczący wsparcie w zakresie reintegracyjno
– zawodowym.
− wnioski/rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystywania narzędzi ES w aktywizacji
osób młodych:
• niezbędne jest włączanie osób młodych w działania w ramach ekonomii
społecznej,
− przedsiębiorczość społeczna powinna być wykorzystywana jako narzędzie ułatwiające
młodzieży wejście na rynek pracy, dające możliwość poczucia realnego wpływu na jej
najbliższe otoczenie.

JST i PES. Na stronie internetowej WUP i sygnatariuszy partnerstwa zamieszczane
są Komunikaty z działań podejmowanych przez Radę Programową.
Uzyskane efekty działań:
− działania partnerskie przyczyniły się do zwiększenia współdziałania w zakresie ekonomii
społecznej wśród sygnatariuszy partnerstwa;
− przeprowadzono działalność informacyjno – edukacyjną z tematyki ekonomii społecznej
dla sygnatariuszy partnerstwa;
− kwestie, które nie zostały ujęte w formie rekomendacji i wniosków pisemnych stanowią
tematy do dyskusji i wymiany doświadczeń podczas kolejnych spotkań sygnatariuszy
partnerstwa.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW)
Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program
realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy zawartej pomiędzy FRW a Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości
Społecznej w projekcie pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach
Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 PO WER”. Program jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków
własnych FRW. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić
prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem
prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
w szczególności zaś:
przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne prowadzące zarejestrowaną w KRS
działalność gospodarczą;
− podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji
Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej
(WTZ);
− organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie
pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.
W 2017 roku w województwie lubuskim z Programu skorzystały 4 podmioty ekonomii społecznej,
−

i studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej. Jego
zadaniem jest również promocja aktywności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców Województwa
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na łączną kwotę 265.000 zł.

Lubuskiego. Na ten cel Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał 1 mln złotych. Celem projektu jest
budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw
młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem,
a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu
dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie
rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących
młodzież ma się przyczynić do trwałego budowania tożsamości regionalnej6. W projekcie można było
wnioskować o środki finansowe do maksymalnej wysokości 5 tys. zł.
30 maja 2017 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) podpisał umowę na realizację
projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”. Do projektu wpłynęły
łącznie 653 wnioski o finansowanie. Zarząd ZLOP zarekomendował 183 wnioski, które otrzymały dotację
na łączną kwotę 845819,95 zł.
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Samorządy lokalne będąc zainteresowane minimalizacją zjawisk negatywnych w regionach, w których
funkcjonują, powinny być jednymi z głównych odbiorców i konsumentów usług i produktów wytwarzanych
przez PES/PS. Mogą oddziaływać na ograniczanie wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie
polityki zamówień społecznie odpowiedzialnych, stosowanie klauzul społecznych oraz zaangażowanie
w tworzenie PES. W analizach sytemu wsparcia społecznego podkreśla się, że PES/PS powinny
pozyskiwać środki finansowe pochodzące z realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki
samorządu terytorialnego gmin i powiatów. Natomiast JST zlecając zadania publiczne PES/PS, mają
zmniejszać liczbę osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z tego powodu w ramach
monitoringu prowadzonego w roku 2017 po raz kolejny badaniu poddano działalność JST w sferze
ekonomii społecznej. Było ono prowadzone w miesiącach luty-kwiecień 2018 roku. W porównaniu
z rokiem ubiegłym badanie to charakteryzuje się dokładnie dwukrotnie większą skutecznością
w pozyskiwaniu danych. Na ankietę odpowiedziało 66 jednostek (w poprzednim okresie sprawozdawczym
było ich 33), w tym wszystkie z powiatów. Poziom realizacji próby wyniósł 69,5%.
Głównym celem współpracy samorządu z PES/PS jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego
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i zwiększenie poziomu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych. Współpraca powinna odbywać się

66
http://lim.zgora.pl/o-projekcie/

realizacja przez JST inicjatyw lokalnych7 i lokalnych programów działania8. W 2017 roku 10 jednostek
zorganizowało inicjatywy lokalne tematycznie powiązane z: (1) rekreacją, spędzaniem czasu wolnego,
upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu, (2) integracją społeczną (włączanie seniorów,
niepełnosprawnych, spotkania opłatkowe), (3) remontami i doposażeniem miejsc spotkań. W tym samym
czasie 10 jednostek samorządu terytorialnego zrealizowało projekty aktywności lokalnej, których celem
było: (1) realizacja zadań klubów sportowych, (2) przeprowadzenie budżetu obywatelskiego, (3)
organizacja imprez kulturalnych i forum kobiet oraz (4) remonty.
Dodatkowo 16 samorządów w trybie konkursowym zleciło PES/PS realizację zadań publicznych.
Na ten cel wydano łączną kwotę 8 180 898,550 złotych. W ramach zlecania zadań podmiotom
ekonomii społecznej jedynie w dwóch przypadkach wykorzystano możliwość zastosowania
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z elementami prozatrudnieniowymi. Trzy
z samorządów zastosowały klauzule społeczne. Mamy tu do czynienia z poprawą sytuacji
w stosunku do roku poprzedniego. Zanotowana zmiana nie daje jednak możliwości sprawnego
wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej i tworzy jedną z podstawowych barier jej rozwoju.
Jest to o tyle istotne, że wg deklaracji badanych z roku 2017 pracownicy 47 samorządów zostali
przeszkoleni w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym stosowania klauzul społecznych
i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Ponadto wśród badanych samorządów osiem
należało do partnerstwa/klastra związanego z ekonomią społeczną.
Przedstawicieli samorządów lokalnych poproszono także o ocenę treści ich obligatoryjnych
dokumentów strategicznych (strategia rozwoju regionu, strategia rozwiązywania problemów społecznych)
oraz

programów

rewitalizacji

w

kontekście

włączenia

do

nich

zapisów

odnoszących

się do wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej w rozwoju zarządzanych przez nie społeczności
lokalnych. Na zamieszczanie tego typu treści wskazało 35 samorządów. Wprowadzono
je do 12 programów rewitalizacji, 15 strategii rozwiązywania problemów społecznych i 11 strategii rozwoju
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gmin i powiatów. Pozostałymi dokumentami, w których wykorzystywano zapisy związane z ES były

Rozumiane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako forma współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności
lokalnej, Rozdział 2a ustawy art.19b – 19h, rok 2010.
8
Rozumiane jakowspólne 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 realizację.
7

3. Stan ekonomii społecznej w regionie
Analiza stanu ekonomii społecznej łączy się z ustaleniem liczby i kondycji jej podmiotów. Kondycja PES
i PS badana była poprzez obserwację zmian liczby uczestników prowadzących przez nie zajęć
oraz wielkości ich kadry. W badaniu uczestniczyły podmioty reintegracyjne oraz przedsiębiorstwa
społeczne, prowadzące integrację przez pracę. Należą do nich podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, WTZ,
ZAZ), spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone w ramach stowarzyszeń i fundacji oraz lokalne
grupy działania. Ponadto jak w roku poprzednim analizie poddano działalność jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej (JOPS). Były to ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej.

3.1.Podmioty reintegracyjne
W 2017 r. aktywną działalność prowadziło 50 placówek integracji społeczno – zawodowej (dodatkowo
jeden ZAZ został powołany ale w roku 2017 nie prowadził jeszcze aktywnej działalności), w tym 20
centrów integracji społecznej, 10 klubów integracji społecznej, 19 warsztatów terapii zajęciowej oraz
dwa zakłady aktywności zawodowej.
3.1.1. Centra integracji społecznej
W 2017 r. w województwie lubuskim funkcjonowało 20 CIS-ów. Było to o jedną jednostkę mniej niż w 2016
roku. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Gralewie 90, 66-431 Santok, utworzone przy
Stowarzyszeniu przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ulicy Gorzowskiej 19, 66-431
Santok, zostało wykreślone z rejestru Wojewody Lubuskiego, na wniosek jednostki tworzącej. W skutek
działania CIS w 2017 roku wsparciem objęto 905 (co w stosunku do roku 2015 stanowiło zwiększenie
liczby podopiecznych o 141 osób a do roku 2016 o 11). Liczbę tę obsługiwało 125 pracowników. Co istotne
liczba osób objętych wsparciem nie jest równa liczbie osób kończących kursy. Charakter otrzymywanych
danych nie daje jednak możliwości wnioskowania o odsetku kończących kursy dla całej populacji badanej.
Zdecydowanie największa liczba uczestników CIS zgrupowana została w trzech CIS rejonu północnego
województwa lubuskiego. W zajęciach CIS (Witnica oraz Gorzów Wlkp. ul. Teatralna i Kasprowicza)
uczestniczyły 403 osoby. W rejonie południowym największa liczbę uczestników zajęć miał CIS w Zielonej
Górze (108 osób). Podczas monitoringu działań organizacji sektora ES analizie poddano również
skłonność do uczestnictwa CIS w klastrach i partnerstwach. Wśród badanych organizacji cztery były

lokalne (międzygminne). Cele powołanych partnerstw i klastrów związane były z (1) tworzeniem
płaszczyzny dialogu i współdziałania w obszarze aktywnej integracji, (2) działanie na rzecz aktywizacji
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członkami klastra powołanego na rzecz aktywnej integracji. Kolejne cztery CIS były uczestnikiem

społecznej i zawodowej, (3) wspieranie działających CIS i powoływanie nowych. Do partnerstw/klastrów
należały dwa CIS z Gorzowa Wielkopolskiego oraz CIS z: Dobiegniewa, Drezdenka, Gozdnicy,
Świebodzina, Witnicy, Zwierzyna.
Analiza rozmieszczenia terytorialnego badanych jednostek wykazała, że CIS nie występują
w następujących powiatach: krośnieński, nowosolski, słubicki, sulęciński, wschowski, zielonogórski.
O działalności ośmiu CIS nie udało się zebrać informacji.
Tabela 1.Charakterystyka działalności CIS
NAZWA PODMIOTU

NAZWA ZAŁOŻYCIELA

1.

Gorzowski

Stowarzyszenie „Wsparcie”

2.

Gorzowski

3.

Gorzowski

4.

m. Gorzów
Wlkp.

5.

m. Gorzów
Wlkp.

6.

m. Gorzów
Wlkp.

7.
8.

m. Zielona
Góra
Międzyrzecki

9.

Międzyrzecki

10.

Słubicki

Centrum Integracji
Społecznej, Witnica
Centrum Integracji
Społecznej, Bogdaniec
Centrum Integracji
Społecznej, ul. Myśliwska 18,
66-416 Różanki
Centrum Integracji
Społecznej, Gorzów Wlkp.
(ul. Teatralna 26)
Międzygminne Centrum
Integracji Społecznej
„Rozwój” siedziba główna:
Gorzów Wlkp. (ul. Łazienki 6)
Centrum Integracji
Społecznej, Gorzów Wlkp.
(ul. Jana Kasprowicza 41)
Centrum Integracji
Społecznej, Zielona Góra
Centrum Integracji
Społecznej, Skwierzyna
Centrum Integracji
Społecznej WINDA – 2, Lutol
Mokry 48, 66-320 Trzciel
Centrum Integracji
Społecznej, Rzepin

11.

Strzelecko drezdenecki
Strzelecko drezdenecki
Strzelecko drezdenecki

14.

Strzelecko drezdenecki

Centrum Integracji
Społecznej, Drezdenko
Centrum Integracji
Społecznej, Dobiegniew
Centrum Integracji
Społecznej, Strzelce
Krajeńskie
Centrum Integracji
Społecznej, Stare Kurowo

15.

Strzeleckodrezdenecki

Centrum Integracji
Społecznej, Zwierzyn

12.
13.

LICZBA OBJĘTYCH
WSPARCIEM
138

LICZBA
ZATRUDNIONYCH
5

Stowarzyszenie KLUB
EDUKACJA, Bogdaniec
Stowarzyszenie
Pracowników Służb
Społecznych „KRĄG”
Stowarzyszenie
Pracowników Służb
Społecznych „Krąg”
Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

123

13

b.d.

b.d.

Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu im. Brata
Krystyna
Prezydent Miasta Zielona
Góra
Stowarzyszenie „Zielona
Przystań”, Skwierzyna
Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna WINDA – 2

142

10

118

12

32

6

8

2

Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”, Gorzów Wlkp.
Burmistrz Miasta i Gminy
Drezdenko
Burmistrz Miasta i Gminy
Dobiegniew
Fundacja na Rzecz
Rozwoju Zasobów Ziemi
Dobiegniewskiej
Fundacja na Rzecz
Rozwoju Zasobów Ziemi
Dobiegniewskiej
Stowarzyszenie STOLINA,
Zwierzyn

b.d.

b.d.

46

13

89

7

57

6

16

3

37

10

23
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16.

Świebodziński

17.

Wschowski

18.

Żagański

19.

Żarski

20.

Centrum Integracji
Społecznej, Świebodzin
Centrum Integracji
Społecznej, Wschowa
Międzygminne Centrum
Integracji Społecznej
WINDA,
Gozdnica//Szprotawa/
Tomaszowo
Centrum Integracji
Społecznej, Żary

Stowarzyszenie na Rzecz
Edukacji POMOST
Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”, Gorzów Wlkp.
Lutolska Spółdzielnia
Socjalna WINDA, Lutol
Mokry

Fundacja Centrum Rozwoju
Społeczno–Edukacyjno–
Gospodarczego, Żary
Żarski
Centrum Integracji
Lubuskie Stowarzyszenie
Społecznej, Łęknica
Rozwoju Regionalnego
„Rozwój”, Gorzów Wlkp.
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety ROPS.
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8

b.d.

b.d.

71

30

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

905

125

3.1.2. Kluby integracji społecznej
W 2017 r. w województwie lubuskim funkcjonowało 10 Klubów Integracji Społecznej. 10 KIS-ów
prowadzonych przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zostało wykreślonych
z rejestru Wojewody. Były to: 2 KIS-y w Międzyrzeczu, KIS w Szczańcu, KIS w Żaganiu, KIS w Żarach,
KIS w Nowej Soli, KIS w Lemierzycach, KIS w Krośnie Odrzańskim, KIS w Kosierzu, KIS w Gubinie.
W ramach ich działalności wsparciem objęto 384 osoby, to jest o 13 mniej niż w roku poprzednim.
Uzyskane dane nie dają informacji o liczbie podopiecznych kończących kursy. Tylko w jednym przypadku
(powiat żarski taka informacja dotyczy dwóch osób). W klubach integracji społecznej zatrudnionych było
28 osób (poza pracownikami OPS), co daje 19 osób więcej niż w roku 2016. Wspominana likwidacja KIS
skutkuje zmianami w ich przestrzennym rozłożeniu w województwie. W wyniku tego w Lubuskim
występują powiaty nieposiadające tego typu organizacji. Są to powiaty: krośnieński, nowosolski,
świebodziński, wschowski. Nadal najwięcej KIS działa w powiecie gorzowskim– 3 KIS.
Analiza skłonności do zawierania klastrów/partnerstw wykazała, że w przeciwieństwie do wyżej
opisanych centrów integracji społecznej, kluby integracji społecznej nie współpracują w partnerstwach
i nie są członkami klastrów. Wyjątek stanowi KIS z Kostrzyna, który w ankiecie deklaruje przynależność
do klastra zawiązanego na rzecz ES, nie podając jednak daty jego założenia oraz podstawowych celów
działania.
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W badaniach nie udało się uzyskać danych dla KIS z Przytocznej (powiat międzyrzecki).

Tabela 2. Charakterystyka działalności KIS
L. P.

POWIAT

NAZWA PODMIOTU

NAZWA ZAŁOŻYCIELA

1.

Gorzowski

Klub Integracji Społecznej
w Lubiszynie

Gmina Lubiszyn – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiszynie

2.

Gorzowski

Klub Integracji Społecznej
w Kostrzynie nad Odrą

3.

Gorzowski

4.

Międzyrzecki

5.

Słubicki

Klub Integracji Społecznej
w Deszcznie
Klub Integracji Społecznej
w Przytocznej
Klub Integracji Społecznej
w Słubicach

6.

Strzelecko drezdenecki
Sulęciński

Klub Integracji Społecznej
w Zwierzynie
Klub Integracji Społecznej
w Lubniewicach

8.

m. Zielona
Góra

Klub Integracji Społecznej
w Zielonej Górze

9.

Żagański

Klub Integracji Społecznej
w Szprotawie

10.

Żarski

Klub Integracji Społecznej
w Lubsku

Miasto Kostrzyn nad Odrą –
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kostrzynie
nad Odrą
Ośrodek pomocy
społecznej w Deszcznie
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przytocznej
Miasto Słubice – Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Słubicach
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zwierzynie
Miejsko-gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Lubniewicach
Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze
Miasto Szprotawa –
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szprotawie
Miejsko-gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Lubsku

7.

Ogółem

LICZBA
OBJĘTYCH
WSPARCIEM
47

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

21

Pracownicy
Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz
jeden etat stażysty
5 m-cy
1

0

0

b.d.

b.d.

17

4

14
10

7 +koordynator jako
wolontariusz
0

179

7

77

1

19 (z czego 2
os. nie
ukończyły)

12 (4 to pracownicy
OPS, 8 osób
zatrudniono
dodatkowo)
28

384

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety ROPS.

3.1.3. Warsztaty terapii zajęciowej
W 2017 r. podobnie jak w roku 2016 w województwie lubuskim funkcjonowało 19 WTZ-ów. W tym czasie
wsparciem objęto w nich 552 osoby (o 103 osoby więcej niż w roku poprzednim). Wzrosło w nich również
zatrudnienie. Na różne rodzaje umów w lubuskich WTZ-ach zatrudnionych było 196 osób (o 31 więcej
niż w roku 2016). Wzrost ten jest proporcjonalny do rosnącej liczby podopiecznych – na trzech nowych
uczestników warsztatów dotrudniano jedną osobę. Najwięcej WTZ (3) działa w Zielonej Górze. W wyniku

występowanie WTZ we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu zielonogórskiego. Ze względu jednak
na jego wielkość i położenie potrzeby jego mieszkańców powinny być zaspokajane przez WTZ-ty
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zielonogórskim i żagańskim. Analiza terytorialnego rozmieszczenia tych organizacji wykazała
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trudności w dostępie do danych w analizach nie ujęto podmiotów w powiatach: sulęcińskim,

z Zielonej Góry.
Warsztaty Terapii Zajęciowej uczestniczą w działaniu partnerstw. W roku 2017 było ich pięć:
(1) Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp., (2) Partnerstwo na rzecz realizacji Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2015- 2017, (3) Partnerstwo lokalne na rzecz ES,
(4) Współpraca na rzecz rozwoju ES w gminie Żary, (5) Koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnością.
O działalności trzech WTZ nie udało się zebrać informacji. Były to WTZ w Chwalęcicach, Sulęcinie
i Wiechlicach.

POWIAT

NAZWA PODMIOTU

1.

Gorzowski

2.

Gorzowski

3.

Krośnieński

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamieniu
Wielkim
Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Chwalęcicach
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gubinie

4.

Krośnieński

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie
Odrzańskim
m. Gorzów Wlkp.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzowie
Wlkp. (ul. Walczaka 42)
m. Gorzów Wlkp.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzowie
Wielkopolskim (ul. Czereśniowa 15)
m. Zielona Góra
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zielonej
Górze (winnica)
m. Zielona Góra
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zielonej
Górze„Tęcza” (ul. II Armii 30 w Zielonej
Górze).
m. Zielona Góra
Warsztaty Terapii Zajęciowej
„PRZYSTAŃ” w Zielonej Górze (ul.
Głowackiego)
Międzyrzecki
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Międzyrzeczu
Nowosolski
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej
Soli
Słubicki
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach
Strzelecko Warsztat Terapii Zajęciowej "8 kroków"
drezdenecki
Strzelce Krajeńskie
Sulęciński
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulęcinie
Świebodziński
Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Świebodzinie
Wschowski
Warsztaty Terapii Zajęciowej we
Wschowie
Żagański
Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Wiechlicach
Żarski
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarach
Żarski
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubsku
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety ROPS.

LICZBA OBJĘTYCH
WSPARCIEM
30

LICZBA
ZATRUDNIONYCH
12

b. d

b. d

25

12

41

15

50

13

45

13

35

14

20

7

25

11

30

14

50

17

40
45

12
16

b. d
25

b. d
11

31

9

b. d

b. d

33
27
552

12
8
196
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Tabela 3. Charakterystyka działalności WTZ

3.1.4. Zakłady aktywności zawodowej
W województwie lubuskim w 2017 r. funkcjonowały dwa zakłady aktywności zawodowej. Były to ZAZ
w Szprotawie oraz drugi Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim. ZAZ w Szprotawie objął
w tym okresie swoim wsparciem 21 osób przy personelu liczącym osiem osób. W porównaniu z rokiem
poprzednim w przypadku tego podmiotu mamy do czynienia ze spadkiem liczby uczestników (o osiem
osób) przy tej samej liczbie członków załogi (personelu pomocniczego, tj. pracownika kuchni,
fizjoterapeuty, kierowcy, pracownika administracyjno-biurowego, księgowego). W roku 2017 ZAZ
Szprotawa nie należał do żadnego z funkcjonujących w województwie partnerstw czy klastrów.
ZAZ w Kamieniu Wielkim rozpoczął swoją działalność w dniu 15.12.2017 r. w wyniku czego został
wyłączony z analizy.
Tabela 4. Charakterystyka działalności ZAZ
L.P.

POWIAT

NAZWA PODMIOTU

1.

żagański

Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej

2.

gorzowski

Zakład Aktywności Zawodowej
w Kamieniu Wielkim

LICZBA OBJĘTYCH
WSPARCIEM
21

Ogółem

LICZBA
ZATRUDNIONYCH
8 personel
zatrudniony w
pełnym wymiarze
ZAZ rozpoczął swoją działalność pod koniec
2017 roku.
21
8

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety ROPS.

3.1.5. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
W prowadzonym monitoringu jednostki organizacyjne pomocy społecznej były reprezentowane przez dwa
rodzaje instytucji: ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Są to organizacje
nie tylko będące elementem wsparcia sytemu ekonomii społecznej ale również inicjujące jej rozwój
poprzez powoływanie centrów integracji społecznej oraz wykorzystywanie ich narzędzi w ramach
prowadzonych przez nie procesów reintegracji społeczno-zawodowej. Obydwa typy tych instytucji
są realizatorami prowadzonych w województwie lubuskim procesów reintegracji społeczno-zawodowej,
a w ramach rekomendowanych w ostatnim roku ścieżek reintegracji powinny wchodzić w kooperację
z podmiotami ekonomii społecznej.
Do analiz zostało zakwalifikowanych 10 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 36 ośrodków

narzędzia dotyczyły współpracy z CIS i spółdzielniami socjalnymi oraz kierowania do CIS i KIS klientów
JOPS. Szczegółowe dane na ten temat uzyskano od ośrodków pomocy społecznej, które deklarowały
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pomocy społecznej. Wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie 3 zadeklarowało wykorzystywanie

w 19 przypadkach współpracę z klientami, którzy z tytułu bezrobocia korzystali z aktywności zawodowej
w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych. Było to najczęściej uczestnictwo
w zajęciach CIS i KIS (ogółem 484 osoby). Dodatkowo 16 OPS umożliwiło swoim klientom wykorzystanie
wsparcia pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, poprzez wzięcie udziału w programach reintegracji
społecznej i zawodowej, projektach systemowych lub krótkich formach dokształcania z wykorzystaniem
narzędzi ES i było to 701 osób.
W dalszym ciągu najmniej zaawansowaną formą współpracy w obszarze ekonomii społecznej
było zlecanie podmiotom ekonomii społecznej wykonania zadań publicznych. Badane JOPS-y skorzystały
z takiej możliwości w 22 przypadkach (15 OPS i 7 PCPR). Występuje tu tendencja wzrostowa.
W porównaniu do roku ubiegłego na takie rozwiązanie zdecydowało się o 14 instytucji więcej. Wśród
zlecanych zadań PES, podobnie jak w roku 2016 dominowały trzy typy: (1) dożywianie dzieci i młodzieży,
(2) usługi opiekuńcze oraz (3) usługi porządkowe. Odbiorcami zleceń były dwa rodzaje podmiotów:
CIS i spółdzielnie socjalne. Oprócz zlecania zadań publicznych, badane podmioty kupowały towary
i usługi od podmiotów ES. Dotyczyło to 10 JOPS (5 OPS i 5 PCPR). Dodatkowo 6 PCPR deklarowało
w ankiecie wykorzystywanie zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych.
W porównaniu do roku 2016 nie zmieniła się liczba JOPS należących do partnerstwa lub klastra
związanego z ekonomią społeczną. W roku 2017 było to 18 jednostek. Wśród nich 15 stanowiły OPS-y
a trzy PCPR-y. Głównymi celami tych porozumień były: (1) działanie na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej, (2) wsparcie rozwoju regionów (gmin/powiatów), (3) przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.

3.2. Spółdzielnie socjalne
W wyniku rozpoczęcia realizacji zadań OWES, w 2017 r. w województwie lubuskim wzrosła liczba
spółdzielni socjalnych w stosunku do roku 2016 roku. Obecnie jest ich 97 i jest to zmiana o 45 podmioty.
Główne obszary ich działalności dotyczą usług cateringowych, porządkowych, opiekuńczozabezpieczających, budowlanych i rękodzielniczych. Poza tymi informacjami niewiele wiadomo
o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, ponieważ są one najmniej chętnymi podmiotami od brania
udziału w prowadzonych badaniach. W skutek trudności w pozyskiwaniu danych poniższa tabela nie
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zawiera pełnych danych dotyczących wielkości ich zatrudnienia. Ze względu na fakt, że braki danych

Tabela 5. Charakterystyka spółdzielni socjalnych regionu lubuskiego
L.P.

POWIAT

NAZWA SPÓŁDZIELNI

PROFIL DZIAŁANIA

1.

Gorzowski

Spółdzielnia Socjalna „DLA
ROZWOJU”

działalność usługowa

2.

Krośnieński

Odrzańska Spółdzielnia
Socjalna

3.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna „Kwazar”

4.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna
"Odkrywamy Lubuskie"

Misją spółdzielni jest wspieranie osób z
niepełnosprawnością w rozwoju umiejętności
zawodowych. Oferuje catering: zdrowe sałatki,
kanapki, pyszne ciasta; pranie dywanów;
sprzątanie klatek schodowych.
projektowanie i wykonywanie ogrodów, usługi w
zakresie wykończenia wnętrz, prace porządkowe,
instalacja niektórych systemów komputerowych
krajoznawstwo, turystyka, organizowanie wypraw
samochodami terenowymi

5.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna "Warto
Nad Wartą"

6.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna Zakład
Wielobranżowy „PoMoc”

7.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna Biuro
Obsługi Administracyjnej „BOA”

usługi księgowe, kadrowe, administracyjne,
monitoring projektów

b.d.

8.

m. Zielona Góra
m. Zielona Góra

10.

m. Zielona Góra

produkcja materiałów reklamowych oraz
promocyjnych
skup makulatury i surowców wtórnych w tym płyty
CD/DVD, butelki typu PET folia
brak danych

b.d.

9.

Zielonogórska Integracyjna
Spółdzielnia Socjalna
Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna "Lubusz"
Spółdzielnia Socjalna Nadruk
Zielona Góra

11.

m. Zielona Góra

Zielonogórska Spółdzielnia
Socjalna „SUKCES”

brak danych

b.d.

12.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
Naszelubuskie.pl

brak danych

b.d.

13.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna Zakład
Rzemiosła Twórczego

brak danych

b.d.

14.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
ALBATROS

Zagospodarowanie terenów zielonych, sprzątanie
budynków

b.d.

15.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
„Art Stone”

roboty budowlane, formowanie i wykańczanie
kamienia

b.d.

16.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna SNAPZ

działalność związana z produkcja filmów, nagrań,
programów, fotograficzna, portale internetowe

b.d.

17.

Międzyrzecki
Międzyrzecki

19.

Międzyrzecki

porządkowanie terenów zielonych, sprzątanie
pomieszczeń biurowych
Rozwój usług gastronomicznych, w
szczególności w Gminach Gozdnica i Szprotawa.
Głównie świadczenie usług na zewnątrz.
(zawieszono działalność)

b.d.

18.

Spółdzielnia Socjalna "Nasz
Sukces"
Lutolska Spółdzielnia Socjalna
"WINDA"

20.

Międzyrzecki

obsługa terenów zielonych, zajęcia dla dzieci,
usługi opiekuńcze nad osobami starszymi

b.d.

9

b.d.
6 – pełen etat
5 – umowy cywilno prawne
12
w tym 4 - etaty
7 – umowy o pracę
4 – umowa zlecenie

b.d.
b.d.

b.d.
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Spółdzielnia Socjalna "Twój
Czas"
Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „MAGMA”

przygotowywanie posiłków, prace porządkowe,
pomoc i opieka nad osobami starszymi oraz
niepełnosprawnymi, organizacja transportu osób,
prace administracyjno - biurowe
usługi porządkowe, remontowe i cateringowe

LICZBA
ZATRUDNIONYCH
b.d.

21.

Międzyrzecki

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna WINDA-2

22.

Międzyrzecki

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna ,,RAT” w Skwierzynie

23.

Nowosolski

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna "EDEN"

24.

Nowosolski

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna "PROGRESS"

25.

Nowosolski

Kożuchowska Spółdzielnia
Socjalna

pranie/czyszczenie tapicerki meblowej i
samochodowej, pranie wykładzin i dywanów,
pielęgnacja terenów zielonych, wykaszanie
trawników, zimowe utrzymanie posesji,
odśnieżanie, wypożyczalnia przyczepy
transportowej, wypożyczanie sprzętu
fryzjerskiego
usługi gastronomiczne i sprzątania, obsługa
zieleni

26.

Nowosolski

Spółdzielnia Socjalna VINX

brak danych

b.d.

27.

Strzeleckodrezdenecki

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna "Rozwój"

b.d.

28.

Strzeleckodrezdenecki

Spółdzielnia Socjalna Aktywni

sprzątanie specjalistyczne, mycie taboru
szynowego, porządkowanie terenów zielonych,
usługi poligraficzne
brak danych

29.

Zielonogórski

b.d.

b.d.

30.

Zielonogórski

Spółdzielnia Socjalna
Alternatywa
Spółdzielnia Socjalna "Promyk"

b.d.

31.

Zielonogórski

usługi porządkowe, porządkowanie terenów
zielonych
rękodzieło artystyczne

32.

Zielonogórski

renowacje, remonty, roboty budowlane,
modernizacja budowli

b.d.

33.

Zielonogórski

Spółdzielnia Socjalna Nasze
Zaodrze

11 – osób, w tym:
9 - na pełen etat
1 - na ½
1 – na ¼

34.

Żagański

35.

Żagański

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna "LIDER"
Spółdzielnia Socjalna
„PRACUJEMY NA SIEBIE”

usługi gastronomiczne (stołówka szkolna), usługi
budowlane, melioracyjne; agencja pocztowa;
usługi opiekuńcze – opieka nad os. starszymi;
zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i inne
pozaszkolne formy zajęć
punkt obsługi śmieci segregowanych, usługi
gastronomiczne
usługi komunalne

36.

Żagański

Nadbobrzańska
Spółdzielnia Socjalna

obsługa zieleni

b.d.

37.

Żagański

Spółdzielnia Socjalna „POMOC”

rehabilitacja osób starszych

b.d.

38.

Żagański

Spółdzielnia Socjalna Silvanus

usługi w zakresie utrzymania czystości – zarówno
obiektów, jak i terenów przyległych, czyszczenie
nagrobków, usuwanie graffiti oraz pranie tapicerki
samochodowej przy pomocy mobilnej myjni
parowej

7

b.d.
b.d.
9 os. – umowa o
pracę
2 – zatrudnione os.
do dodatkowych
zadań
b.d.

b.d.

b.d.

6
+3 stażyści
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4 osoby i 2 osoby
wolontariat
b.d.
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Spółdzielnia Socjalna
„MIĘTOWY KRÓLIK ART
STUDIO”
Lubuska Integracyjna
Spółdzielnia Socjalna

usług m.in. w zakresie wykoszeń i porządkowania
terenów leśnych, pozyskiwanie drewna, prac
w sektorze rolnym
deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, usługi
budowlane, automaty do gier, strony www,
bannery reklamowe, grafika
catering dla szkół, usługi sprzątania

39.

Żagański

Spółdzielnia Socjalna „PLUS”

usługi reklamowe, opieka nad dziećmi, usługi
utrzymania czystości

b.d.

40.

Żarski

usługi budowlane

b.d.

41.

Żarski

Spółdzielnia socjalna „Razem
do sukcesu”
Spółdzielnia Socjalna "Atena"

b.d.

42.

Żarski

Żarska Spółdzielnia Socjalna

43.

Żarski

Łużycka Spółdzielnia Socjalna

porządkowanie terenów zielonych, koszenie
trawników, przycinanie żywopłotów, sadzenie
drzewek, grabienie liści, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie mieszkań, opieka na
grobami
szkolenia z zakresu ekonomii społecznej,
przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni
socjalnych, reklama wizualna (szyldy, napisy,
banery), mała poligrafia (wizytówki, plakaty i
wydawnictwa w małych nakładach),usługi
hydrauliczne
prowadzenie pensjonatu dla zwierząt, adopcje
psów, szkolenie psów, transport sanitarny

44.

Żarski

Lubska Spółdzielnia Socjalna
"SZANSA

usługi ogrodnicze

b.d.

45.

Żarski

Żarska Spółdzielnia Socjalna
„BIS”

b.d.

46.

Żarski

Spółdzielnia Socjalna
„WORK GROUP”

prowadzenie herbaciarni w Żarach ul. Rynek 26,
mobilnego zakładu gastronomicznego,
noclegowni dla bezdomnych
działa na obszarze outsoursingu sprzedaży,
magazynowania i callcenter

47.

Żarski

Spółdzielnia Socjalna
„LOGSERVICE”

48.

Żarski

Spółdzielnia Socjalna SORAVIA
ARTIS

49.

Strzeleckodrezdenecki

Spółdzielnia Socjalna
„PRECYZJA-BUD”

brak danych

b.d.

50.

sulęciński

Spółdzielnia Socjalna „Swojskie
Jadło”

5

51.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna iTECH

52.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna 360

53.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
„Silverstone”

54.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna „Tlen i
Terapia”

Domowe obiady dwu-daniowe, oferowane na
rynku lokalnym przedsiębiorcom i ich
pracownikom, mieszkańcom gminy Słońsk, a
także turystom
Produkcja meblowych produktów drewnianych
oraz sprzedaż poprzez sklep internetowy na
terenie Polski i Europy. Cięcie, frezowanie,
grawerowanie
Kompleksowa organizacja wszelkich imprez
artystycznych, eventów oraz innych wydarzeń na
terenie woj. lubuskiego – event szyty na miarę,
czyli od koncepcji- zaplanowania, harmonogramu
imprezy, budżetu poprzez obsługę
nagłośnieniową, scenę, oświetlenie, hale
namiotową, catering, relacje foto, video, aż po
prace porządkowe po zakończeniu eventu
Sprzedaż i montaż nagrobków; układania kostki
wokół pomników; również planowana sprzedaż
internetowa pomników na rynku niemieckim
tlenoterapia w komorze hiperbarycznej typu
mono-plex (jednoosobowej); terapia w komorze
hiperbarycznej ma zastosowanie jako terapia

b.d.

4,29 – umowa o
pracę,
1 – umowa cywilno
- prawne
b.d.
b.d.

5

5

6
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działalność m. in. naprawa i konserwacja
maszyn, roboty budowlane, sprzedaż detaliczna,
reklama, działalność centrów telefonicznych
brak danych

b.d.

Spółdzielnia Socjalna Drwal

56.

Świebodziński

Spółdzielnia Socjalna „To My”

57.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna Fresh Car

58.

Strzeleckodrezdenecki

Spółdzielnia Socjalna AS

59.

Krośnieński

Spółdzielnia Socjalna „Rarytasy
z Witaszkowa 2”

60.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna "Bez
Stresu"

61.

Krośnieński

Spółdzielnia Socjalna „Eko –
Dom”

62.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna "Centrum
Aktywizacji Zawodowej"

63.

Świebodziński

Spółdzielnia Socjalna ARISTON

64.

Słubicki

Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia z
pasją”

5

Mobilna myjnia parowa i usługi porządkowe, foto
budka, organizacja imprez tematycznych dla
dzieci.
lakiernictwo, blacharstwo oraz detailing
samochodowy; odświeżenie i naprawa wizualna
auta; mycie detailingowe, detailing wnętrza,
odświeżanie oraz renowacja lakieru, konserwacja
lakieru, renowacja kloszy lamp, czyszczenie oraz
konserwacja felg.
brak danych

5

Catering zbiorowy, catering detaliczny, obsługa
imprez okolicznościowych, kulturalno-lokalnych
oraz sprzedaż odzieży używanej w hurcie i detalu
Strefa relaksu, składająca się z kabiny do
floatingu oraz sauny japońskiej: usuwa skutki
stresu, wycisza emocje, rozluźnia mięśnie,
polepsza koncentrację i pamięć, uśmierza bóle
kręgosłupa, polepsza jakość snu, redukuje ból
fizyczny i psychiczny, przyspiesza leczenie
kontuzji, poprawia pracę układu
odpornościowego; także dla sportowców
zawodowych i amatorów w celu szybszej
regeneracji, poprawia leczenie kontuzji.
Przystosowywanie instalacji grzewczych
budynków mieszkalnych oraz obiektów
komercyjnych do ogrzewania ciepłem gruntu
(geotermia) i powietrza.
Produkcja i sprzedaż elementów dekoracyjnych;
przede wszystkim dodatki do kwiatów, bukietów i
tortów – dodatki weselne i tzw. piki; produkcja i
dystrybucja ekologicznych elementów
dekoracyjnych (dekoracje drewniane i
wykonywane z elementów drewnopochodnych
(sklejka, MDF i HDF).
brak danych

5

Pracownia edukacyjno – artystyczna dla dzieci i
dorosłych; warsztaty z: arteterapii, rękodzieła z
głównym naciskiem na wyroby z gliny i ceramiki
(kubki, korale, anioły, dzbanki, doniczki, wazony,
naczynia ozdobne, filiżanki), fotografii, obrazu,
rysunku, rzeźby; pracownia warsztatowozajęciowo-artystyczna, prowadzenie terapii,
organizowanie spotkań z artystami,
regionalistami, promocja regionu, organizowanie
przyjęć urodzinowych dla dzieci i młodzieży,

5

5

b.d.

5

5

6

b.d.
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55.

wspomagająca przy leczeniu wielu chorób,
między innymi: chorób reumatycznych,
autoimmunologicznych, boreliozy, autyzmu,
chorób dermatologicznych, choroby sercowonaczyniowych i staje się co raz bardziej
popularna u sportowców jako terapia
przyspieszająca regeneracje organizmu
Obróbka drewna tartacznego; usługa
przecierania drewna.

65.

Gorzowski

Spółdzielnia Socjalna AZYMUT

66.

Słubicki

Spółdzielnia Socjalna
ŻYWIOŁY

67.

Słubicki

Spółdzielnia Socjalna Zagroda
Leśna

68.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna ECO
FACH

69.

Międzyrzecki

70.

sprzedaż produktów regionalnych, organizowanie
kameralnych spotkań, koncertów, wspólnych
spotkań młodszych i starszych.
brak danych

b.d.

Remonty, wykończenia, sprzątanie,
przygotowanie mieszkania pod wynajem lub na
sprzedaż oraz kompleksowa organizacja imprez
okolicznościowych, konferencji, imprez
plenerowych oraz pokaz taneczny
Oferta dla osób z niepełnosprawnością hipoterapia i animaloterapia (dla dzieci i osób
starszych) oraz nauka jazdy konnej; dodatkowo
usługa dot. organizowania imprez i spotkań, m.in.
imprezy okolicznościowe (urodziny, jubileusze
itp.), tzw. „zielone szkoły” dla szkół, imprezy
integracyjne dla firm, w ramach których m.in.
ognisko, pokazy jeździectwa, ścieżki edukacyjne,
animacje dla dzieci; dodatkowo przejażdżki
bryczką, wynajem bryczki na imprezy
okolicznościowe, np. śluby; w sezonie zimowym
saniami.
brak danych

5

Spółdzielnia Socjalna STUDNIE

brak danych

b.d.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna DACHTEAM

5

71.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna
WSPARCIE

Usługi dekarskie oraz drobne prace budowlane
wewnątrz budynków i na poddaszach; później
usługi ogólnobudowlane.
brak danych

72.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna MEDISPA

brak danych

73.

Gorzowski

Spółdzielnia Socjalna POWER
FLOWER

brak danych

74.

Sulęciński

Spółdzielnia Socjalna MY

6 – umowa o pracę
1 – umowa zlecenie

75.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna NOWE
ŻYCIE

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób
starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich
zamieszkania, pielęgnacji terenów zielonych,
usługi brukarskie, usługi sprzątające, oraz
wypożyczenie sprzętu turystyczno rekreacyjnego
brak danych

76.

Nowosolski

LIDERFACH Spółdzielnia
Socjalna

brak danych

b.d.

77.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna WeDo
Studio

Spółdzielnia o profilu szeroko pojętych usług
reklamowych (m. in. projektowanie i tworzenie
stron internetowych, grafika reklamowa, filmy
reklamowe, druk 3D, animacja, gadżety
reklamowe, druk na wszelkich nośnikach jak
plakaty, banery, roll -upy, ulotki, wizytówki

5 – umowa o pracę
1 – umowa o dzieło

5

b.d.

8 – umowa o pracę
30 – umowa
zlecenie
9 – umowa o pracę
34 – umowa
zlecenie
b.d.
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b.d.

78.

Wschowski

Spółdzielnia Socjalna TUR

brak danych

b.d.

79.

Zielonogórski

Spółdzielnia Socjalna
„MOZOWE POLA”

Świadczenie usług w zakresie zakładania
przydomowych winnic

5

80.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna KOLIBER

brak danych

b.d.

81.

Nowosolski

Spółdzielnia socjalna GORĄCY
GARNUSZEK

brak danych

b.d.

82.

Żarski

Spółdzielnia Socjalna „Media
Print”

Profil handlowo - usługowy

5

83.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna Zielone
Oko

6 – umowa o pracę
2- umowa zlecenie

84.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
Pracownia

Spółdzielnia wielobranżowa: terapia wzroku,
optyk, poradnictwo dietetyczne, szycie i
drukowanie na tkaninach i innych nośnikach,
galeria
edukacja

85.

m. Gorzów Wlkp.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna WORECZEK

brak danych

b.d.

86.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna Kamień &
Beton

Wyroby z kamienia i betonu

5

87.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna IDEA

brak danych

b.d.

88.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna TUTAJ
STUDIO

5 umów na ½ etatu

89.

m. Gorzów Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna U BABCI
NONCI

Usługi filmowe, fotograficzne, projektowanie stron
www, projektowanie graficzne, wynajem studia
fotograficznego
brak danych

90.

Nowosolski

STACJA ZABAWA Spółdzielnia
Socjalna

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

5

91.

Słubicki

Spółdzielnia Socjalna PAKO

5

92.

Strzeleckodrezdenecki

Spółdzielnia Socjalna „ART.
Music”

93.

Nowosolski

Spółdzielnia Socjalna LAJD
HOME

94.

Nowosolski

Spółdzielnia Socjalna GĘŚLA

Działalność usługowa, przeważający profil
działalności to działalność związana z
pakowaniem
Usługi nagłośnieniowe, organizacja imprez
kulturalnych, oprawa muzyczna oraz lokal
gastronomiczny typu fast-food oraz lodziarnia
Specjalistyczne roboty budowlane, produkcja
gotowych wyrobów tekstylnych, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, tynkowanie,
stolarka budowalna, malowanie, szkolenie itp.
brak danych

95.

Nowosolski

Spółdzielnia Socjalna
PARADISE

Spółdzielnia wielobranżowa

5

96.

Strzeleckodrezdenecki

Spółdzielnia Socjalna Smaki
znad Warty i Noteci

Usługi handlowo – gastronomiczne

97.

m. Zielona Góra

Spółdzielnia Socjalna
ALTERENTYWY

Opieka nad osobami starszymi

5
1 – osoba zatr.
przez 4 miesiące
b.d.

b.d.

5
5

34

b.d.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety ROPS.

4 osoby, w tym 2 na
pełny etat i 2 na ½

3.3 Podmioty działające w sferze pożytku publicznego
Podmioty działające w serze pożytku publicznego stają się podmiotami ekonomii społecznej używając
w swoich działaniach dla realizacji celów instrumentów ekonomicznych. Należą do nich przedsiębiorstwa
prowadzone w ramach stowarzyszeń i fundacji, czy spółek non profit oraz lokalne grupy działania.
Organizacje pozarządowe
Według raportu stowarzyszenia Klon/Jawor w województwie lubuskim w roku 20149 funkcjonowało 3284
zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń. Dało to 32 organizacje na 10 tys. mieszkańców i jest to szósty
wynik w Polsce. Wśród nich najczęstsze relacje z JST miały organizacje z branży „sport, turystyka,
rekreacja, hobby” (49%) oraz zajmujące się rozwojem lokalnym (48%) i pomocą społeczną (42%).
Powiązania te dotyczyły pozyskiwania środków na działalność (48% organizacji mówiło o pozyskiwaniu
w ten sposób funduszy na działalność), świadczenia usług dla JST, wspólnie podejmowanych działań
na rzecz społeczności lokalnych. W roku 2016, według krótkiej publikacji wyników wstępnych GUS, liczba
ta wzrosła o 10%. Badając stosunek liczby aktywnych organizacji na 10 tys. mieszkańców uzyskano
wynik równy 24 podmiotom10.
Współpraca z JST województwa lubuskiego oceniona została przez badane organizacje
społeczne na 6,55 (w skali od 1 do 10) i była to najniższa ocena w kraju. Jest ona silnie dodatnio
skorelowana z uczestnictwem badanych w konsultacjach społecznych organizowanych przez samorząd.
W województwie lubuskim uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach deklarowało 38% fundacji
i stowarzyszeń.
Lubuskie fundacje i stowarzyszenia zaliczają się do kategorii najsłabszych w obszarze finansów
i personelu. 50% z nich opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest to czwarty tak wysoki wynik
w Polsce. Posiadanie pracowników etatowych deklaruje 28% organizacji przy czym zespół stałych,
regularnych pracowników stanowią w nich przeciętnie trzy osoby. Niewystarczające zasoby kadrowe

w przypadku organizacji funkcjonujących na terenach wiejskich (56% organizacji). Utrzymują się z dotacji

Najnowsze szczegółowe dane dotyczące III sektora pochodzą z 2014 i 2015 r. Prezentowane informacje pochodzą z bazy
danych Klon/Jawor. Źródło: http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf oraz
z raportu Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, Klon /Jawor Warszawa 2016.
10
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz
samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. – wyniki wstępne, GUS 2017, źródło: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnychorganizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w2016-r-wyniki-wstepne,3,7.html, dostęp z dnia 22.04.2018.
9
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uzupełniane są wolontariuszami. Z ich wsparcia korzysta 60% fundacji i stowarzyszeń.

od samorządów (48% - piąte miejsce w kraju) oraz z kooperacji z biznesem (57% - dziewiąte miejsce
w kraju). Współpraca z biznesem nie ma jednak charakteru regularnego i trwałego (tego typu powiązania
w Polsce występują głównie w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców). Budżet co trzeciej (38%)
organizacji (fundacji i stowarzyszenia) nie przekraczał rocznie 10 tys. zł. W województwie lubuskim
funkcjonuje też najmniej organizacji bogatych, posiadających budżet powyżej 100 tys. zł rocznie.
W badanym okresie stanowiły one 19% ogółu.
Lokalne Grupy Działania
Lokalne grupy działania to rodzaj partnerstw terytorialnych tworzonych zwykle na obszarach wiejskich
w celu przygotowania lokalnych strategii rozwoju. Zrzeszają przedstawicieli organizacji (z sektora
publicznego, prywatnego, pozarządowego) oraz mieszkańców zainteresowanych pracą na rzecz rozwoju
reprezentowanych przez nich społeczności lokalnych. W województwie lubuskim powołano osiem takich
grup. Wśród nich dla dwóch, podstawową formą prawną są fundacje. W pozostałych przypadkach LGD
działają w oparciu o stowarzyszenia. Ich skład i zakres działania w porównaniu z rokiem 2016 nie zmieniły
się.
Tabela 6. Prezentacja Lokalnych Grup Działania w województwie lubuskim
NAZWA

TEREN DZIAŁANIA

Fundacja Porozumienie Wzgórz
Dalkowskich, Nowe Miasteczko

Woj. lubuskie: powiat nowosolski (gminy Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański,
Kożuchów), powiat żagański (gminy Szprotawa, Brzeźnica, Niegosławice).

Stowarzyszenie „Kraina Szlaków
Turystycznych – Lokalna Grupa
Działania”, Sulęcin
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Bory Dolnośląskie, Iłowa

Woj. dolnośląskie, powiat głogowski (gmina Kotla).
Woj. lubuskie: powiat sulęciński (gminy Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin,
Torzym), powiat gorzowski (gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn,
Santok), powiat świebodziński (gminy Łagów, Ośno Lubuskie).
Woj. lubuskie: powiat żagański (gminy Żagań, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki,
Małomice), powiat żarski (gmina Żary, Przewóz).

Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”,
Świebodzin

Woj. dolnośląskie: powiat zgorzelecki (gmina Pieńsk), powiat bolesławiecki
(gmina Węgliniec, Osiecznica).
Woj. lubuskie: powiat świebodziński (gminy Lubrza, Skąpe, Szczaniec,
Świebodzin).
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Woj. lubuskie: powiat nowosolski (gminy Nowa Sól, Siedlisko, Otyń), powiat
wschowski (gminy Wschowa, Sława, Szlichtyngowa).
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Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty,
Górczyca
Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka,
Lubsko
Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoGospodarczych Lokalna Grupa Działania
Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło,
Krosno Odrzańskie
Stowarzyszenie Kraina Lasów i JeziorLokalna Grupa Działania, Siedlisko

Woj. dolnośląskie: powiat polkowicki (gminy Polkowice, Gaworzyce,
Radwanice, Grębocice), powiat głogowski (gminy Żukowice, Jerzmanowice).
Woj. lubuskie: powiat słubicki (gminy Słubice, Górzyca, Rzepin, Cybinka),
powiat sulęciński, (gmina Sońsk), powiat gorzowski, (gmina Witnica).
Woj. lubuskie: powiat żarski (gminy Brody, Tuplice, Lubsko, Jasień, Lipinki
Łużyckie, Trzebiel, Łęknica), powiat krośnieński (gmina Gubin).
Woj. lubuskie: powiat krośnieński (gminy Krosno Odrzańskie, Bytnica,
Maszewo).

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa
Działania Między Odrą a Bobrem, Zabór
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
regionu Kozła, Kargowa

Woj. lubuskie: powiat krośnieński (gminy Bobrowice, Dąbie), powiat
zielonogórski (gminy Bojadła, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Sulechów,
Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra), powiat nowosolski (gmina
Kolsko).
Woj. lubuskie: powiat zielonogórski (gminy Babimost, Kargowa), powiat
międzyrzecki (gmina Trzciel), powiat wolsztyński (gmina Siedlce), powiat
świebodziński (gmina Zbąszynek).
Woj. wielkopolskie: powiat nowotomyski (gmina Zbąszyń).

Źródło: opracowanie własne.

4. Realizacja wskaźników LPRES
W Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej wyznaczono do realizacji cztery cele szczegółowe.
Są to:
1.
2.
3.
4.

Zwiększenie świadomości i partycypacji społeczności lokalnych w rozwoju ES,
Zwiększenie udziału podmiotów ES w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych,
Wzrost aktywności zawodowej poprzez system integracji, reintegracji zawodowej i społecznej,
Budowa zintegrowanego systemu wsparcia rozwoju ES.

Przypisanych im zostało sześć priorytetów, których poziom realizacji powinien być mierzony 48
wskaźnikami. Wśród nich 19 wskaźników jest tożsamych z KPRES. Poniższa tabela przedstawia
powiązania pomiędzy celami, priorytetami i przypisanymi im wskaźnikami do realizacji.
Tabela 7. Charakterystyka elementów monitoringu LPRES
CEL SZCZEGÓŁOWY
Zwiększanie świadomości i partycypacji
społeczności lokalnych w rozwoju ES
Zwiększanie udziału podmiotów ES w
realizacji regionalnych i lokalnych polityk
publicznych
Wzrost aktywności zawodowej poprzez
system integracji, reintegracji zawodowej i
społecznej
Budowa zintegrowanego systemu wsparcia
rozwoju ES

PRIORYTET

LICZBA WSKAŹNIKÓW

Promocja ekonomii społecznej jako
narzędzia zmian społeczno-gospodarczych
Edukacja dla ekonomii społecznej

5

Partnerstwo na rzecz zadań i usług
publicznych

7

Rozwój zatrudnienia w sektorze ekonomii
społecznej

5

Koordynacja i instytucjonalizacja ekonomii
społecznej
Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej
Ogółem

10

7

14
48

Źródło: opracowanie własne.

Informacje zawarte w obecnie prezentowanym raporcie, odnoszą się do roku 2017. W badaniach
prowadzonych w tej części monitoringu uczestniczyły wyłącznie organizacje odpowiedzialne za realizację
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Zgodnie z zastosowaną w monitoringu zasadą gromadzenia danych, rok 2015 jest punktem

wskaźników LPRES. Były to: 12 powiatowych urzędów pracy, 2 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
1 OHP, 66 jednostek samorządu terytorialnego, Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Najtrudniejszą kategorią podmiotów do monitorowania były
jednostki samorządu terytorialnego. W porównaniu z rokiem 2016 w badaniach uczestniczyło ich dwa
razy więcej - poziom realizacji badań w odniesieniu do tej kategorii wyniósł 63%. Było to jednak skutkiem
wielokrotnych kontaktów i przypominania o potrzebie przekazania danych. Zastosowaną w tej części
badań techniką była ankieta internetowa przy wykorzystaniu narzędzi platformy Webankieta. Dla jednego
z podmiotów była to technika zbyt trudna, w wyniku czego skierowano prośbę do ROPS o przesłanie
ankiety w dotychczasowej postaci.
Pomiarem objęto 48 wskaźników. Dla pięciu z nich nie wygenerowano danych. Jest to wynik (1)
błędów w formułowaniu wskaźników, (np. brak wskazania instytucji odpowiedzialnej za realizację
wskaźnika, niejasność wskaźnika), (2) trudności w dotarciu do osób posiadających poszukiwane
informacje oraz (3) braku realizacji przedsięwzięć/programów, wskazanych do pomiaru, (np. pomiar
jakości PES po roku działania, gdy najwcześniej utworzone PES dopiero w roku 2018 zakończą pierwszy
rok funkcjonowania, czy skuteczności funduszu poręczeniowego realizowanego w ramach Krajowego
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, który w roku 2017 nie został uruchomiony). Dane dla siedmiu
kolejnych pochodzą tylko od części organizacji odpowiedzialnych za realizację wskaźnika. Przyczyną
tego są opisane wyżej problemy w pozyskiwaniu informacji od jednostek samorządów lokalnych, a przede
wszystkim brak chęci uczestniczenia w badaniach prowadzonych przez ROPS. Dodatkowo jeden
z wskaźników został opisany wyłącznie poprzez działalność LOWES. Część wskaźników
zaprezentowano w liczbach a nie w odsetkach, ponieważ nie jest znana wielkość ich populacji generalnej
(liczba bazowa). Wykaz wskaźników sprawiających największe problemy w pozyskiwaniu danych
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prezentuje tabela nr 8.

Tabela 8. Wykaz wskaźników niezmierzonych w podziale na cele i priorytety LPRES
CEL SZCZEGÓŁOWY

PRIORYTET

WSKAŹNIK

Zwiększanie świadomości i
partycypacji społeczności lokalnych w
rozwoju ES

Promocja ekonomii społecznej jako
narzędzia zmian społecznogospodarczych
Edukacja dla ekonomii społecznej

-

Zwiększanie udziału podmiotów ES w
realizacji regionalnych i lokalnych
polityk publicznych
Wzrost aktywności zawodowej
poprzez system integracji, reintegracji
zawodowej i społecznej
Budowa zintegrowanego systemu
wsparcia rozwoju ES

Partnerstwo na rzecz zadań i usług
publicznych

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

Rozwój zatrudnienia w sektorze
ekonomii społecznej

-

Koordynacja i instytucjonalizacja
ekonomii społecznej
Infrastruktura wsparcia ekonomii
społecznej

Liczba sieci obejmujących zasięgiem
całe województwo.
Odsetek PES, które postały w wyniku
działalności OWES i działają dłużej niż
24 miesiące.
Odsetek PES założony w wyniku
działania OWES, które po roku czasu
posiadają dodatni wynik finansowy.
Liczba PES/PS, które skorzystały
z funduszu poręczeniowego w ramach
Krajowego Funduszu przedsiębiorczości
społecznej.
5

Ogółem
Źródło: opracowanie własne.

Wśród wskaźników objętych analizą, osiemnaście wykazuje pozytywne przekroczenia
oczekiwanych rezultatów. Ich prezentację zawiera poniższa tabela.

Liczba młodych organizacji pozarządowych w woj. lubuskim
wspartych regionalnymi konkursami PO FIO
Odsetek PES/PS z woj. Lubuskiego zaprezentowanych za
pomocą platformy informacyjnej
Kwota na zadania publiczne przekazywana przez JST w trybie
konkursowym podmiotom ekonomii społecznej
*tożsamy z KPRES
Liczba partnerstw/klastrów w woj. lubuskim z udziałem PES/PS
Odsetek LGD w woj. lubuskim, których członkiem jest min. 1
PES/PS
Odsetek powiatowych urzędów pracy, które zabezpieczają środki
finansowe na ekonomię społeczną z Funduszu Pracy i środków
PFRON
Liczba wydarzeń regionalnych dot. ekonomii społecznej tj. targi,

OSIĄGNIĘTE
REZULTATY W 2017
ROKU
57

REZULTATY
ZAPLANOWANE
NA ROK 2017
-

104

40%

8 180 898,550

-

5
100%

2
20%

58,3%

45%

13

1
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Tabela 9. Wskaźniki wykazujące pozytywne przekroczenia oczekiwanych rezultatów

fora, konferencje
Odsetek gmin/powiatów, które uwzględniły ekonomię społeczną w
dokumentach programowych
Liczba partnerstw, w które zaangażowane są ośrodki wsparcia
ekonomii społecznej
Liczba projektów wygenerowanych w ramach partnerstw
animowanych przez OWES
Liczba nowych PES założonych w wyniku działalności OWES
Liczba miejsc pracy zgodna z zapisami Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej stworzona w wyniku działalności
OWES-ów
Liczba PES, w których wdrożono Program rozwoju
Liczba wydarzeń o charakterze targowym w regionie
dedykowanych PS
Liczba wojewódzkich kampanii promujących zagadnienia ekonomii
społecznej
Liczba PS, które powstały w wyniku działalności
OWES-ów
Liczba miejsc pracy powstałych do 2020 roku w PES/PS w wyniku
udzielonych dofinansowań, a utrzymujących się dłużej niż rok
Liczba PES/PS, które skorzystały z funduszu pożyczkowego w
ramach Krajowego Funduszu przedsiębiorczości społecznej
Źródło: opracowanie własne.

38,9%

25%

8

2

4

2

72
311

4
-

79
9

48
1

2

1

68

4

18

-

4

1

Trudności w osiągnięciu wymaganego progu wykazało 8 wskaźników. Są to wskaźniki, których
realizację rozpoczęto, jednak nie osiągnęła ona programowanego rezultatu. Były to wskaźniki dotyczące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizacji inicjatyw lokalnych przez JST
Realizacji programów aktywności lokalnej przez gminy
Stosowania przez JST klauzul społecznych
Stosowania przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z uwzględnieniem
instrumentów prozatrudnieniowych
Wykorzystywania narzędzi ES przez JOPS i PUP
Zlecania przez JOPS zadań podmiotom ekonomii społecznej
Zapisu rozwiązań z zakresu ES w dokumentach strategicznych gmin i powiatów
Opracowania wymaganej liczby rekomendacji i stanowisk dotyczących ES przez Radę
Programową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.
Ponadto badanie wykazało istnienie wskaźników, które osiągnęły wartość zero (8 wskaźników)

co oznacza, że w 2017 roku nie rozwijano obszarów ekonomii społecznej z nimi związanych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym są to te same wskaźniki, choć ich liczba jest o cztery mniejsza. Wśród
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1. odsetek JST w woj. lubuskim stosujących klauzule społeczne,
2. odsetek PES założony w wyniku działania OWES, które po roku czasu posiadają dodatni wynik
finansowy,
3. liczba PES, które powstały w wyniku działalności OWES,
4. liczba miejsc pracy powstałych do 2020 roku w PES/PS w wyniku udzielonych dofinansowań,
a utrzymujących się dłużej niż rok.
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wskaźników, które w roku 2016 miały wartość zero a obecnie są już realizowane należy wymienić:

Wszystkie z wymienionych wskaźników są wynikiem rozpoczęcia realizacji zadań OWES. Wykaz
najrzadziej reprezentowanych w działaniach wskaźników i priorytetów zawierają poniższe tabele.
Tabela 10. Wykaz wskaźników nierealizowanych w roku 2017
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wskaźniki nierealizowane w LPRES w 2017 roku
Odsetek szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. lubuskim, w których utworzono spółdzielnie
uczniowskie pod patronatem i przy współpracy PES/PS
Odsetek szkół wyższych w woj. lubuskim, w których przeszkolono nauczycieli akademickich i studentów
w zakresie ekonomii społecznej
Liczba konkursów promujących inicjatywy młodzieżowe w zakresie ekonomii społecznej
Liczba osób w woj. lubuskim, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych z
zakresu ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i rewitalizacji społecznej
Aktywność przedstawicieli Zrzeszenia i Konwentu w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej
Liczba PES, w których wdrożono Program restrukturyzacji
Liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić działalność
gospodarczą
Liczba PES/PS, które skorzystały z funduszu poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu
przedsiębiorczości społecznej
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Wykaz priorytetów najrzadziej realizowanych
Priorytet
Promocja ekonomii społecznej jako narzędzia zmian społeczno-gospodarczych
Edukacja dla ekonomii społecznej
Partnerstwo na rzecz zadań i usług publicznych
Rozwój zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
Koordynacja i instytucjonalizacja ekonomii społecznej
Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej
Ogółem
Źródło: opracowanie własne.

Liczba wskaźników
nierealizowanych
0
4
0
0
1
3
8

W odniesieniu do sześciu kolejnych wskaźników trudno prosto wnioskować o skuteczności
ich realizacji. Są to wskaźniki, które w wyniku niewłaściwej konstrukcji nie dają możliwości obliczenia
wskazywanych przez nie odsetków. Przyczyną tego stanu są utrudnienia w dostępie do danych
o populacji generalnej lub ich zupełny brak. Należą do nich na przykład: odsetek liderów pracujących
na bazie metody wypracowanej w ramach Akademii Liderów Lokalnych czy odsetek klientów pomocy
społecznej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, którzy skorzystali

dane dotyczące realizacji wskaźników LPRES zamieszczono w załączniku nr 1: Tabela realizacji
wskaźników LPRES.
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ze wskazanych form aktywności zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach

5. Wnioski i rekomendacje
Głównym celem prowadzonego monitoringu jest ocena wykonania działań zaplanowanych w Lubuskim
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015-2020. Ma on także służyć identyfikacji problemów
ograniczających efektywność wdrażania programu lub uniemożliwiających jego realizację. Prace podjęte
w roku 2017 miały służyć określeniu wielkości wskaźników i ocenie skuteczności stosowanych metod
ich realizacji. Badaniem objęto działania prowadzone przez instytucje wsparcia ES na rzecz jej rozwoju
w woj. lubuskim.
Zakres tematyczny prowadzonych analiz wytyczał wykaz przyjętych do realizacji wskaźników
LPRES. Do ich opisu wykorzystano metody ilościowe i jakościowe. Były to:
− analiza danych zastanych (desk research),
− ankiety: internetowa i telefoniczna,
− wywiady telefoniczne z instytucjami wsparcia ES i podmiotami ES.
W badaniu uczestniczyły podmioty odpowiedzialne za realizację wytycznych Programu, tj. ośrodki
wsparcia ekonomii społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
powiatowe urzędy pracy, lokalne grupy działania, Rada Programowa Partnerstwa na rzecz ekonomii
społecznej województwa lubuskiego, spółdzielnie socjalne, ochotnicze hufce pracy. Dopełnieniem
prowadzonych badań było wykorzystanie bieżących sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Zielonej Górze. Opisu kondycji sektora ES i jego podmiotów dokonano również dzięki
danym pochodzącym z Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, prac
badawczych Stowarzyszenia Klon/Jawor, opracowań statystycznych GUS.
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze dane z zakresu działalności w obszarze ES
w województwie lubuskim. Zawarto w niej informacje o liczbie podmiotów ES, ich pracownikach
i osobach objętych wsparciem w podziale na powiaty. Prezentowane zestawienie zawiera informacje
o wszystkich podmiotach ES działających na terenie województwa lubuskiego, o których funkcjonowaniu
udało się pozyskać dane liczbowe dotyczące poszukiwanych kategorii. Nie są to jednak informacje pełne
ponieważ w odniesieniu do niektórych z nich (np. spółdzielnie socjalne) nie otrzymano danych
o znaczącej części populacji generalnej. Informacje o charakterze brakujących danych można znaleźć

Liczba ta wskazuje na stałą tendencję wzrostową. W odniesieniu do roku 2016 wzrost ten dotyczy 126 osób,
a do roku 2015 445 osób. Najwięcej klientów podmiotów ekonomii społecznych i przedsiębiorstw społecznych
pochodzi w kolejności z powiatów miasto Zielona Góra (377 osób), miasto Gorzów Wielkopolski (365 osób) i powiat
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w tabelach nr 2-5.

strzelecko-drezdenecki (304). Liczby te występują w bezpośredniej zależności z liczbą podmiotów działających
w tych powiatach i liczbą zatrudnionych w badanej części sektora. Najwięcej podmiotów ekonomii społecznej

działa w dwóch największych miastach województwa: Zielonej Górze – 30 (wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 16 podmiotów) oraz Gorzowie Wielkopolskim – 17 podmiotów. Najmniej badanych PES
znajdowało się w powiatach: świebodzińskim (4 – liczba stała w okresie od roku 2015), krośnieńskim
(5 podmiotów), oraz wschowskim i zielonogórskim (po 6 podmiotów). Powiaty, które w poprzednim roku
wykazywały najmniejszą liczbę PES/PS jak słubicki i sulęciński zwiększyły ją odpowiednio o trzy i dwa
lecz w dalszym ciągu należą do najmniej aktywnych w tym obszarze. Ogólna liczba zatrudnionych
w podmiotach reintegracyjnych to 353 osoby, to jest o 50 osób więcej niż w roku poprzednim.
Tabela 12. Charakterystyka stanu ES w podziale na powiaty
POWIAT

LICZBA
CIS

LICZBA
KIS

Gorzowski
3
3
Krośnieński
0
0
m. Gorzów
3
0
Wielkopolski
m. Zielona Góra 1
1
Międzyrzecki
2
0
Nowosolski
0
0
Słubicki
1
1
Strzelecko 5
1
drezdenecki
Sulęciński
0
1
Świebodziński
1
0
Wschowski
1
0
Zielonogórski
0
0
Żagański
1
1
Żarski
2
1
Ogółem 20
9
Źródło: opracowanie własne.

LICZBA
WTZ

LICZBA
ZAZ

SS**

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

3
3
12

LICZBA
OBJĘTYCH
WSPARCIEM
236
66
365

18
27
49

LICZBA
BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH*
1879
2355
2539

2
2
2

1
0
0

3
1
1
1
1

0
0
0
0
0

25
7
10
4
6

377
70
50
57
304

51
22
17
16
62

2805
3211
3732
750
2997

1
1
1
0
1
2
19

0
0
0
0
1
0
2

2
2
1
6
6
10
98

10
53
31
0
169
79
1867

b. d.
11
9
0
39
32
353

1151
1763
1514
2350
3131
2471
32648

*dane WUP z lutego 2017 roku, źródło: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/-/4483722-bezrobocie-w-lutym-2017-roku-w-

lubuskiem
** skrót: spółdzielnie socjalne

Na podstawie zebranego materiału sformułowano cztery główne wnioski i powiązanych z nimi 14
rekomendacji. Treść rekomendacji jest zbieżna z zaprezentowanymi w raporcie z monitoringu z roku 2016,

„opracowanie podręcznika stosowania klauzul społecznych”. Odpowiedzią na nią jest publikacja
pn. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – podręcznik stosowania.
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choć większość z nich została przeformułowana w odpowiedzi na powstawanie nowych wyzwań

I. Ograniczona skuteczność działań reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej oraz ich
nierównomierne rozmieszczenie
W 2017 roku w województwie lubuskim w porównaniu z rokiem 2016 spadła liczba podmiotów
reintegracyjnych. Obecnie jest ich 50 w porównaniu do 59 z roku 2016 i 48 podmiotów z roku 2015.
Zarejestrowana likwidacja dotyczyła części KIS powołanych przez ZLOP w roku 2016. Kluby te nie były
aktywne, część z nich nie posiadała stron internetowych, czy numerów telefonów. Nigdy też nie udało się
pozyskać od nich danych do analiz realizacji LPRES. Podmioty reintegracyjne w dużej części w dalszym
ciągu charakteryzuje mała liczba podopiecznych i nierównomierne rozmieszczenie na terenie
województwa. Najmniej badanych PES znajdowało się w powiatach: świebodzińskim (4 – liczba stała
w okresie od roku 2015), krośnieńskim (5 podmiotów), oraz wschowskim i zielonogórskim
(po 6 podmiotów). W porównaniu do powiatów żarskiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego
(z wyłączeniem dwóch miast na prawach powiatów) różnica ta przekracza dwukrotność wskazanych liczb.
Na ograniczenia w skuteczności działań reintegracyjnych oddziałują również słabe powiązania
funkcjonalne pomiędzy analizowanymi podmiotami reintegracyjnymi. O ile centra integracji społecznej
wykazują skłonność do działania w partnerstwach, o tyle KIS-y oraz jednostki organizacyjne pomocy
społecznej nie są już nią zainteresowane. W roku 2017, 18 JOPS działało w sieci. Wśród nich 15 stanowiły
OPS-y a trzy PCPR-y.
REKOMENDACJE:
➢ Monitoring działań PES reintegracyjnych. Prowadzenie monitoringu CIS i KIS jest niezbędnym
instrumentem zarządzania procesem reintegracji. W dalszym ciągu należy podejmować działania
na rzecz prowadzenia diagnoz potrzeb reintegracyjnych gmin i powiatów w celu inicjowania
powstawania CIS i KIS w obszarach o największym zapotrzebowaniu na ich usługi i największej
liczbie osób bezrobotnych.
➢ Koordynacja i monitoring działań dotyczących powoływania przedsiębiorstw społecznych.
Skuteczność i trwałość działania PS jest wynikiem dopasowania ich usług do potrzeb
społeczności lokalnych. Niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu zapotrzebowania
na liczbę i rodzaje usług świadczonych przez podmioty społeczne w poszczególnych powiatach

➢ Wdrożenie systemu certyfikacji podmiotów reintegracyjnych. Efektywność procesu
reintegracji zależy od standaryzacji usług wsparcia społecznego podejmowanych w jego ramach.
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(w tym nadwyżek i braków liczby spółdzielni socjalnych) w celu zwiększenia ich efektywności

W 2017 r. opracowany został program, którego celem jest zaproszenie CIS do stosowania
ujednoliconych reguł funkcjonowania, zwanych standardami. Na obecnym etapie działań istotne
jest przeprowadzenie jego pilotażu a w jego efekcie implementacja wypracowanych standardów
(zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych).
➢ Sieciowanie sektora ES. Dla sprawnie działającego systemu wsparcia społecznego niezbędne
jest współdziałanie głównych interesariuszy procesu reintegracji. Jego celem powinna
być wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług, określanie ich deficytów oraz podejmowanie
działań na rzecz ich równomiernego rozłożenia. Aby osiągnąć te cele należy kontynuować prace
nad sieciowaniem CIS oraz budowaniem dla nich platformy współpracy a także włączaniem
w proces reintegracji (np. realizacja ścieżek reintegracji, budowanie współpracy z PS) wszystkich
głównych aktorów w powiatach (OPS, PCPR, JST, spółdzielnie socjalne) .
II.

Niewystarczająca liczba i słaba kondycja przedsiębiorstw społecznych

W województwie lubuskim działa obecnie 97 spółdzielni socjalnych. Są to głównie podmioty młode –
założone w 2017 roku w ramach intensywnej realizacji zadań OWES. Główne obszary ich działalności
dotyczą

usług

cateringowych,

porządkowych,

opiekuńczo-zabezpieczających,

budowlanych

i rękodzielniczych. Na terenach niektórych z powiatów w dalszym ciągu nie zwiększa się znacząco liczba
spółdzielni socjalnych. Należą do nich powiaty: wschowski, sulęciński, świebodziński krośnieński.
Spółdzielnie socjalne są natomiast dominującą formą działania w obszarze ekonomii społecznej w dwóch
największych miastach regionu i osiągnęły liczbę 25 w Zielonej Górze i 12 w Gorzowie Wielkopolskim.
Ta dysproporcja stanowi dodatkowe utrudnienie (wykazane w analizach dot. funkcjonowania JST i JOPS)
w wywiązywaniu się z oczekiwań dotyczących zlecania zadań PES i PS oraz stosowania klauzul
społecznych a tym samym realizacji wskaźników LPRES.
Ważnym problemem monitoringu jest także pozyskiwanie pełnych danych nt. działalności
spółdzielni socjalnych w województwie lubuskim. Obecnie nie wiele o nich wiemy. Spółdzielnie socjalne
obok JST to podmioty najrzadziej uczestniczące w badaniach i odpowiadające na rozsyłane przez ROPS
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ankiety.

REKOMENDACJE:
➢ Monitoring działalności spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne są ważnym elementem
rozwoju ekonomii społecznej w wymiarze lokalnym. Podmiotem je powołujących i najmocniej
z nimi współpracującym są OWES-y. Dla wzmocnienia roli spółdzielni socjalnych w realizacji
potrzeb społecznych oraz wsparcia ich rozwoju niezbędne jest prowadzenie przez OWES
monitoringu ich funkcjonowania oraz opracowanie planu działań (w ramach prac LPRES)
na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w realizację zadań na lokalnych rynkach.
➢ Koordynacja i monitoring działań dotyczących powoływania przedsiębiorstw społecznych
w regionie. Skuteczność i trwałość działania PS jest wynikiem dopasowania ich usług do potrzeb
społeczności lokalnych. Niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu zapotrzebowania
na liczbę i rodzaje usług świadczonych przez podmioty społeczne w poszczególnych powiatach
(w tym nadwyżek i braków liczby spółdzielni socjalnych) w celu zwiększenia ich efektywności
działania i zapewnienia odbiorców ich usług i produktów.
➢ Organizacja Lubuskiego Forum Społecznego. Dla właściwej koordynacji rozwoju ekonomii
społecznej w rejonie województwa lubuskiego niezbędne jest zorganizowanie Lubuskiego Forum
Społecznego. Forum ma być podstawą wymiany informacji na temat potrzeb, wyzwań,
potencjałów i oczekiwanych kierunków rozwoju ekonomii społecznej. Udział w Forum umożliwi
podejmowanie wspólnych inicjatyw realizowanych w partnerstwach/konsorcjach, wymianę
i przepływ inf. dot. PS/PES, możliwość wspólnego podejmowania zadań, wspólnego tworzenia
inicjatyw.
III. Bariery w wykorzystywaniu instrumentów ekonomii społecznej na rzecz wyprowadzania
z kryzysu rodzin i społeczności lokalnych
W roku 2017 w dalszym ciągu rzadko wykorzystywany był potencjał sektora ES przez jednostki
samorządu terytorialnego. Inicjatywy i programy lokalne zorganizowało 10 jednostek. W ramach zlecania
zadań podmiotom ekonomii społecznej jedynie w dwóch przypadkach wykorzystano możliwość
zastosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z elementami prozatrudnieniowymi.
Trzy z samorządów zastosowały klauzule społeczne. Mamy tu do czynienia z poprawą sytuacji

to o tyle istotne, że wg deklaracji badanych z roku 2017 pracownicy 47 samorządów zostali przeszkoleni
w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym stosowania klauzul społecznych i społecznie
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w stosunku do roku poprzedniego. Zanotowana zmiana nie daje jednak możliwości sprawnego

odpowiedzialnych zamówień publicznych. Podobna sytuacja zachodzi wśród powiatowych urzędów pracy
i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Tylko PUP w Żaganiu zawarł umowę w wyniku otwartego
konkursu ofert z Lutolską Spółdzielnią Socjalną WINDA na realizację zadania publicznego w formie
powierzania działań, w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych. Co istotne żaden z urzędów
pracy nie zlecił usług z klauzulą społeczną oraz w formie społecznie odpowiedzialnego zamówienia
publicznego. Dodatkowo wśród powiatowych centrów pomocy rodzinie 3 zadeklarowało wykorzystywanie
instrumentów z obszaru ekonomii społecznej. Wśród OPS było 12 takich instytucji. Wykorzystywane
narzędzia dotyczyły współpracy z CIS i spółdzielniami socjalnymi oraz kierowania do CIS i KIS klientów
JOPS. W dalszym ciągu najmniej zaawansowaną formą współpracy w obszarze ekonomii społecznej było
zlecanie podmiotom ekonomii społecznej wykonania zadań publicznych. Badane JOPS-y skorzystały
z takiej możliwości w jedynie 22 przypadkach (15 OPS i 7 PCPR). Kupno towarów i usług od podmiotów
ES dotyczyło 10 JOPS (5 OPS i 5 PCPR). Ponadto 6 PCPR deklarowało w ankiecie wykorzystywanie
zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych.
W tym kontekście w dalszym ciągu istotne są ustalenia badania nt. oczekiwania wsparcia sektora
ES, wyrażanego przez prowadzących PES i PS, prowadzonego rok wcześniej w związku z opracowaniem
procedury certyfikacji PES przez ROPS w Zielonej Górze11. Badanie wykazało, że wśród barier rozwoju
PES zgłaszanych przez przedsiębiorców społecznych na pierwszym miejscu występowały utrudnienia
w tworzeniu sieci współpracy z JST oraz przedstawicielami biznesu. Przedsiębiorcy nie oczekiwali
wsparcia finansowego. Ich priorytetem była możliwość wykorzystania akcji promocyjnych
dla informowania o działalności PES/PS i ich produktach/usługach oraz otrzymanie możliwości i dobrych
warunków realizacji usług społecznych.
REKOMENDACJE:
➢ Edukacja na rzecz stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych. Jednym z ważnych
narzędzi ekonomii społecznej jest wykorzystywanie przez JST zamówień społecznie
odpowiedzialnych. Obecnie realizowane działania są niewystarczające. Do podstawowych barier
ich stosowania należą: (1) stały brak wiedzy o możliwościach ich stosowania, (2) nawykowe
stosowanie znanych procedur, (3) strach przed wykorzystywaniem nowych rozwiązań. Mimo
działania

powinny

być

kierowane

do

przedstawicieli

samorządów

oraz pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Certyfikacja podmiotów ekonomii społecznej. Analiza procedury certyfikacji znakiem jakości „Produkt prospołeczny”,
projekt badawczy zrealizowany przez ROPS Zielona Góra, 2016.
11
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intensywnej realizacji działań edukacyjnych w tym zakresie niezbędna jest ich stała kontynuacja.

➢ Zwiększenie wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Dla usprawnienia wykorzystania potencjału PES/PS przez samorządy lokalne i jednostki
organizacyjne pomocy społecznej niezbędne jest zorganizowanie kampanii promocyjnej
opracowanego podręcznika pn. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – podręcznik
stosowania, umożliwiającego rozpowszechnienie jego treści do jak najszerszego grona osób.
➢ Kontynuacja edukacji na rzecz włączania zapisów wykorzystujących narzędzia ES
w dokumenty strategiczne gmin i powiatów. Jednym z podstawowych warunków dla
zwiększenia wykorzystywania narzędzi z obszaru ekonomii społecznej dla rozwoju lokalnego jest
włączanie zapisów z nią związanych w dokumenty strategiczne regionu (strategie rozwoju gmin
i powiatów, gminne i powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy
współpracy z organizacjami społecznymi, lokalne programy rewitalizacji). Należy podejmować
dalsze działania adresowane do JST służące podniesieniu wiedzy z zakresu pozytywnych
skutków wykorzystywania potencjału podmiotów i narzędzi ekonomii społecznej w sterowaniu
rozwojem lokalnym.
IV. Niewystarczający stopień realizacji wskaźników LPRES
Prowadzony monitoring LPRES wykazał dalszą poprawę stopnia realizacji wskaźników w stosunku
do roku 2015 i 2016. Wśród wskaźników objętych analizą 18 (10 w roku 2015, 12 w 2016) wykazuje
pozytywne przekroczenia oczekiwanych rezultatów. Trudności w osiągnięciu wymaganego progu
wykazało 8 wskaźników. Były to: (1) realizacja inicjatyw lokalnych przez JST, (2) realizacja programów
aktywności lokalnej przez gminy, (3) stosowanie przez JST klauzul społecznych, (4) stosowanie przez
JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych z uwzględnieniem instrumentów
prozatrudnieniowych, (5) wykorzystywanie narzędzi ES przez JOPS i PUP, (6) zlecanie przez JOPS
zadań podmiotom ekonomii społecznej, (7) zapis rozwiązań z zakresu ES w dokumentach strategicznych
gmin i powiatów, (8) opracowanie wymaganej liczby rekomendacji i stanowisk dotyczących ES przez
Radę Programową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Pozostałe wykazują wartość zero
(8 wskaźników). Zadania, które realizowano w najmniejszym zakresie podobnie jak w roku 2015 i 2016
należą do następujących priorytetów: (1) Edukacja dla ekonomii społecznej, (2) Koordynacja
i instytucjonalizacja ES, (3) Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej.
ich agregacji. Szczególne trudności w porównaniu z rokiem ubiegłym przyniosło jednak pozyskiwanie
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informacji od spółdzielni socjalnych, KIS, JST, OPS i PCPR. W części z wymienionych typów organizacji
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poziom realizacji badań nie osiągnął 50%. Przyczyną tego są problemy w przygotowaniu oczekiwanych
informacji (część z wskaźników nigdy wcześniej nie była mierzona), brak jednoznacznych opisów
wskaźników (problemy z nadawaniem tych samych znaczeń) ale przede wszystkim brak chęci
uczestniczenia w badaniach.
Trudność pomiaru dotyczy także części wskaźników, które zakładają uzyskiwanie odsetków a nie
liczby przypadków w sytuacji gdy nie jest znana ich liczba bazowa. Taka sytuacja dotyczyła sześciu
wskaźników.
REKOMENDACJE:
➢ Redefinicja wskaźników LPRES. W procesie monitoringu wskaźników LPRES wystąpiły
utrudnienia w pozyskiwaniu danych. Wynikały one z problemów w definiowaniu wskaźników oraz
braku podmiotów odpowiedzialnych za ich agregowanie. Dla sprawnej realizacji wskaźników
przyjętych w Programie niezbędne jest stosowanie jednoznacznych definicji i stworzenie stałych
narzędzi i kanałów pozyskiwania danych. Istotne jest również przeprowadzenie krytycznej analizy
realizowanych wskaźników oraz ocena możliwości zmniejszenia ich liczby.
➢ Intensyfikacja działań na rzecz realizacji wskaźników LPRES. Przeprowadzony monitoring
wykazał utrudnienia w realizacji zadań dotyczących 16 wskaźników. Dla zwiększenia
efektywności jego realizacji należy zintensyfikować działania instytucji odpowiedzialnych
za podejmowanie prac z nimi związanych. W tym celu niezbędne jest coroczne przeprowadzanie
akcji przypominającej o zadaniach partnerów realizujących LPRES.
➢ Zwiększenie zaangażowania w realizację priorytetu edukacyjnego LPRES. Jest to priorytet
wykazujący w ostatnich trzech latach jedne z największych problemów w realizacji. Dotyczy
on podejmowania działań na rzecz powoływania spółdzielni uczniowskich, edukacji na rzecz
wykorzystywania klauzul społecznych czy podnoszenia kompetencji mieszkańców w zakresie ES.
Prócz realizacji rozwiązań szczegółowych z tego obszaru (przypisane wyżej zamieszczonym
rekomendacjom) istotne jest także włączenie lubuskich uczelni wyższych w promowanie sektora
ekonomii społecznej w regionie poprzez wprowadzanie tematyki ekonomii społecznej do różnych
form aktywności akademickiej.
➢ Aktualizacja LPRES. Stałe problemy z dostępem do danych i ich agregacją, będące wynikiem
trudności w definiowaniu wskaźników i ich realizacji, powodują barierę w realizacji LPRES
dokumentu KPRES czyni Program niedostosowanym do dokumentu nadrzędnego. W skutek
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tego mamy do czynienia z występowaniem obszarów działań zbędnych i niedowartościowanych.

Strona

i kierowaniu rozwojem ES w województwie lubuskim. Dodatkowo opracowanie nowego

W odpowiedzi na te problemy wymagana jest aktualizacja Programu w roku 2019 (dostosowanie
do wymogów nowego dokumentu KPRES).
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