
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
(w skrócie: MCPS) jest jednostką 
organizacyjną Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, która re-
alizuje zadania związane z koordy-
nacją rozwoju ekonomii społecznej 
na Mazowszu. 
Jednym z priorytetów tej działalno-
ści jest promocja i rzecznictwo inte-
resów różnego rodzaju podmiotów 
ekonomii społecznej i  przedsię-
biorstw społecznych, w  tym m.in. 
spółdzielni socjalnych, warsztatów 
terapii zajęciowej, zakładów aktyw-
ności zawodowej, centrów integra-
cji społecznej oraz fundacji i stowa-
rzyszeń prowadzących działalność 
gospodarczą lub odpłatną pożytku 
publicznego.

Jednym z obszarów polityki społecznej jest sektor ekonomii spo-

łecznej i solidarnej, w której w ramach prowadzonej działalności, 

poza wypracowaniem zysku liczą się również korzyści społeczne. 

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospo-

darczą na wolnym rynku, w pierwszej kolejności powinny przyno-

sić dochód, lecz jako podmioty gospodarcze, działające w celach 

społecznych, ich rolą jest przede wszystkim intensyfikowanie ko-

rzyści społecznych, poprzez dostarczanie dobrej jakości usług pu-

blicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego oraz przywracanie 

godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym lub 

zagrożonym wykluczeniem społecznym.
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa
tel. (22) 622 42 32 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii społecznej 
w woj. mazowieckim? 

Zajrzyj na stronę Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 
www.mcps.com.pl (Ekonomia społeczna) 

lub na stronę projektu: 
„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”: www.es.mcps-efs.pl

Profil na Facebook-u: 
https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest rzecznikiem idei eko-

nomii społecznej. Nie tylko promuje samą ideę przedsiębiorczości 

społecznej, ale również daje przykład odpowiedzialności samorzą-

du, dokonując zakupu produktów i usług od podmiotów ekonomii 

społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Zachęca innych do 

podobnych działań, a co za tym idzie – do zainteresowania ofertą 

tego sektora gospodarczego, mając na względzie rozwój przedsię-

biorczości społecznej oraz rozwiązywanie lokalnych problemów 

społecznych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach działań promujących ideę ekonomii społecznej, Samo-

rząd Województwa Mazowieckiego przyznaje raz w roku najlep-

szym podmiotom ekonomii społecznej – wyróżnienie w postaci 

Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej (w skrócie: MMES). Wy-

różnia także instytucje i osoby wspierające sektor ekonomii spo-

łecznej. Wyróżnione podmioty, mogą przez rok posługiwać się lo-

gotypem Marki, są też promowane przez MCPS w różnego rodzaju 

kampaniach oraz akcjach reklamowych realizowanych za pośred-

nictwem środków masowego przekazu, Internetu oraz mediów 

społecznościowych, w formie: filmów (reportaży), artykułów w pra-

sie, informacji w broszurach, informatorach, ulotkach oraz innego 

rodzaju publikacjach. Laureaci Marki promowani są także podczas 

spotkań, szkoleń, seminariów oraz konferencji organizowanych 

przez MCPS.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej koordynuje rozwój sek-

tora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Do jego 

głównych zadań należy: wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej oraz inicjowanie współpracy sektora ekonomii społecz-

nej z otoczeniem, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego, biz-

nesem, rynkiem pracy, uczelniami itp. zajmuje się także rzecznic-

twem i reprezentowaniem interesów sektora ekonomii społecznej, 

jak również – promowaniem idei ekonomii społecznej. Prowadzi 

szczegółowe badania sektora ekonomii społecznej oraz różnego 

rodzaju analizy pomagające pokonywać bariery w rozwoju tego 

sektora.


