
Ekonomia społeczna jako 
odpowiedź na faktyczne potrzeby 
wspólnoty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze
Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej



Potrzeby wspólnoty lokalnej

zrównoważony rozwój i spójność społeczna

aktywna wspólnota lokalna

współpraca z mieszkańcami na rzecz dobra wspólnego

w tym: działania na rzecz poprawy jakości życia i warunków egzystencji mieszkańców

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to zadanie władz samorządowych



Rola podmiotów ekonomii społecznej 
w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty

Dostarczanie usług 
publicznych/społecznych

– przedsiębiorstwa społeczne i 
podmioty reintegracyjne

Usługi na otwartym rynku 
(handel, produkcja, usługi)

– przedsiębiorstwa społeczne

Integracja w ramach rynku 
pracy i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

– CIS, WTZ, ZAZ

Dostarczanie dóbr publicznych i 
rozwój wspólnot lokalnych 

– NGO i podmioty ES



Spółdzielnia Socjalna - MY

Spółdzielnię socjalną „My” 
w Lubiewicach powołały do życia 
dwie gminy: Lubniewice i Sulęcin

Spółdzielnia Socjalna „My” - prowadzi 5 
obszarów działalności: 
1. zagospodarowanie terenów zielonych, 
2. usługi opiekuńcze dla osób starszych, 
3. usługi brukarskie, 
4. usługi sprzątania pomieszczeń , 
5. wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów. 



Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” 
w Gorzowie Wlkp
- usługi opiekuńcze

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych 
„KRĄG” w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi z zakresu 
opieki nad osobami starszymi, chorymi i 
niesamodzielnymi w ich domu.

Zaufało im już ponad 300 osób. Zatrudniają 
ponad 100 opiekunek/opiekunów. Świadczą 
usługi dla osób prywatnych a także osób 
skierowanych przez Gorzowskie Centrum 
Pomocy Rodzinie.



Szprotawski Zakład Aktywności 
Zawodowej

Podstawowym zadaniem zakładu jest 
rehabilitacja zawodowa i społeczna 
zatrudnionych w Zakładzie osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym i 
umiarkowanym.
Obecnie Zakład zatrudnia 21 osób z 
niepełnosprawnością w trzech działach:
1. gastronomia;
2. pralnia;
3. drobne prace zlecone.

Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej 
działa jako samorządowy zakład budżetowy 
Gminy Szprotawa



Wystawcy

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna
Misją spółdzielni jest wspieranie 
osób z niepełnosprawnością w 
rozwoju umiejętności 
zawodowych. Spółdzielnia 
oferuje catering: zdrowe sałatki, 
kanapki, pyszne ciasta; pranie 
dywanów; a także sprzątanie 
klatek schodowych.

Stowarzyszenie 
Zielona Góro Zacznij Biegać
Stowarzyszenie prowadzi 
działalność w zakresie organizacji 
imprez sportowych, dodatkowo 
w ramach przedsiębiorstwa 
społecznego utworzono 
pracownię kulinarną „Life in run” 
oferującą naturalną i 
wegetariańską żywność oraz 
diety eliminacyjne.

Spółdzielnia Socjalna 
Stacja Zabawa
Spółdzielnia socjalna osób 
fizycznych prowadząca 
działalność rozrywkową i 
rekreacyjną – imprezy dla dzieci. 
Na „Stacji Zabawa” zatrzymuje 
się pociąg z radosnymi dziećmi i 
usatysfakcjonowanymi 
opiekunami.

Spółdzielnia Socjalna 
„Alternatywy”
Spółdzielnia zajmuje się 
organizowaniem i 
sprawowaniem opieki nad 
osobami starszymi i samotnymi 
w ramach działalności Domu 
Dziennego Pobytu, gdzie 
podopieczni mogą skorzystać z 
różnego typu zajęć: rozwijających 
kreatywność, plastycznych, 
muzycznych, treningi pamięci, 
światłoterapia, warsztaty 
kabaretowe itp.



Wystawcy

Fundacja Magnetofon
Fundacja Magnetofon to miejsce 
dla każdego , kto kieruje się w 
życiu pasją twórczą lub 
zwyczajnie jest ciekawym miasta 
i jego oferty kulturalnej, 
mieszkańcem. Przy Klubie działa 
profesjonalnie wyposażona sala 
prób, będąca miejscem, w 
którym swój warsztat 
udoskonalają lokalni muzycy. 

Spółdzielnia Socjalna 
„Pani Sowa”
Spółdzielnia świadczy usługi 
opiekuńcze w domach w 
powiecie krośnieńskim; a także 
usługi animacyjne dla dzieci i 
młodzieży. 

Spółdzielnia Socjalna 
Odkrywamy Lubuskie
Spółdzielnia socjalna zajmująca 
się obsługą ruchu turystycznego 
oraz organizacją imprez. 
Spółdzielnia zaprasza na 
niezwykłe wycieczki piesze oraz 
samochodami 4x4 po 
nieodkrytych poniemieckich 
bunkrach.

Spółdzielnia Socjalna 
Zielone Oko
Spółdzielnia prowadzi: gabinet 
rehabilitacji wzroku dla dzieci i 
młodzieży, salon optyczny dla 
dzieci i młodzieży, gabinet 
dietetyka, gabinet logopedy oraz 
pracownia krawiecko-drukarsko-
malarska. 



Współpraca przy organizacji FORUM

SŁODKI POCZĘSTUNEK OBIAD I OBSŁUGA SŁODKI POCZĘSTUNEK

MATERIAŁY DRUKOWANE 
I PALUSZKI GRYCZANE

BATONY ENERGETYCZNE SERWIS CATERINGU

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„GORĄCY GARNUSZEK”

Z KOŻUCHOWA



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Zespół Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej


