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Projekt

Spójna integracja regionalna 

ekonomii społecznej

� ogólnopolski projekt konkursowy w ramach osi II PO 

WER (Działanie 2.9)

� okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020

� Lider projektu: Ogólnopolski Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

� Partnerzy: 

1. Fundacja Idea Rozwoju (FIR), 

2. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji 

Pozarządowych (STOP)

� Nadzór merytoryczny: Departament Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS
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Cel projektu

� trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii 

społecznej poprzez prowadzenie działań 

doradczych i rzeczniczych 

na poziomie regionalnym i ponadregionalnym, 

we współpracy z ROPS w zakresie spójności polityk 

publicznych

Do kogo kierujemy projekt?

� pracownicy ROPS – osoby odpowiedzialne za wdrażanie 
RPRES, zaangażowane we wsparcie ES: pracownicy zespołów 
projektowych ES, kierownicy ROPS odpowiedzialni za ES 
[60 osób]

� członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii 
Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo-
opiniodawczych, które obejmują obszary związane z ES:  
RDPP, wojewódzka rada rynku pracy, wojewódzka społeczna 
rada ds. osób niepełnosprawnych, KM RPO [160 osób]

� przedstawiciele działów urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie
– w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ES 
i finansowania tych działań z EFS [40 osób]
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Założenia merytoryczne

� wzrost w 16 regionach efektywności i spójności polityk

w zakresie koordynacji i rozwoju ES 

� wzrost wiedzy w zakresie spójności polityk regionalnych 

poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 

w zakresie koordynacji ES

� dalszy rozwój kompetencji i wiedzy pracowników 

regionalnych w zakresie zarządzania zmianą w oparciu 

o mechanizmy partycypacji i dialogu obywatelskiego 

Co oferujemy?

� Diagnoza potrzeb doradczych w regionach
i jej aktualizacja

� Doradztwo, szkolenia

� Wymiana doświadczeń pomiędzy regionami

� Wsparcie działań rzeczniczych dotyczących 
koordynacji ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym i ogólnopolskim
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Propozycje wsparcia dla wszystkich województw

� Obszar I. Zapewnienie spójności regionalnych działań 
planistycznych z polityką krajową

a) aktualizacja RPO – możliwe renegocjacje – przegląd zapisów 
RPO i oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz wsparcie w renegocjacjach 

b) aktualizacja RPRES (powiązana ze zmianami w KPRES)

Zalecenia do tworzenia regionalnego planu rozwoju ekonomii 
społecznej – źródła danych, diagnoza, wspólne wskaźniki, wytyczne 
dot. badania stanu ES 

c) przygotowanie kolejnego projektu ROPS - przegląd 
porównawczy projektów w województwach, warsztaty - celem 
wypracowania nowych zasad projektu – zmiany w wytycznych CT9

d) przygotowanie do konkursu dla OWES 

Propozycje wsparcia dla wszystkich województw

� Obszar II. Budowanie powiązań między biznesem a ES

• Współpraca z biznesem obejmuje dwie kategorie podmiotów ES:

1. podmioty reintegracyjne, np. CIS, WTZ

2. przedsiębiorstwa społeczne, np. spółdzielnie socjalne 

• Działania

– diagnozowanie, badanie rozwoju ES;  głównie: jakie są uwarunkowania 
tego procesu

– opracowanie różnych modeli wspierania współpracy między PES a 
biznesem (na poziomie krajowym), wybór ścieżki wsparcia na poziomie 
regionalnym, wdrażanie (doradztwo)

– działania informacyjno-edukacyjne adresowane do JST, PES, biznesu 

• komunikowanie się w języku korzyści, współpracy

• urynkowienie produktów PES: marketing, promocja
(Mazowiecka Marka ES) 
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Propozycje wsparcia dla wszystkich województw

� Obszar III. Współpraca z JST

• stosowanie klauzul społecznych przez samorządy lokalne

� Obszar IV. Sieciowanie OWES 

• wsparcie OWES dla PES ograniczone do tworzenia miejsc pracy; 

brak wsparcia w rozwoju już działających przedsiębiorstw 

społecznych 

Propozycje wsparcia dla wszystkich województw

� Obszar V. Koordynacja

• rozwijanie kompetencji miękkich, przede wszystkim do 

zarządzania procesami grupowymi i pracy z grupą: szkolenia lub 

doradztwo na bieżąco
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Obszary rzecznictwa – obszary wspólne

� Stworzenie jednolitej interpretacji do wytycznych CT9 w 

zakresie ES (w powiązaniu innymi działaniami MR i MRPiPS); 

autoryzowanej przez MR;

� Stworzenie wzoru wdrażania społecznie odpowiedzialnych 

zamówień (autoryzowanych przez UZP i Krajową Radę RIO);

� Potrzeba ogólnokrajowej bazy franczyz i innowacji 

(współpraca z MRPiPS)

� Definicje prawne  - zmiany w ustawie o spółdzielniach 

społecznych oraz projekt ustawy o ekonomii społecznej i 

solidarnej

Działania ponadregionalne

� Identyfikacja potrzeb w zakresie sieciowania 

ROPS, IZ i RKRES z różnych regionów
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Ekspert wiodący 
C. Miżejewski (OZRSS)

Ekspert wiodący 
P. Stronkowski (FIR)

Ekspert wiodący

Konsultanci regionalni (8 os.) - każdy region ma swojego stałego konsultanta

[30 godz./mies. - spotkania indywidualne i grupowe, doradztwo, rzecznictwo, itp.]

DORADZTWO

tematyczne/ specjalistyczne

elastyczne odpowiadanie na indywidualne 

zapotrzebowanie regionów

Badanie potrzeb doradczych
diagnoza i jej aktualizacja, bieżąca współpraca z konsultantem regionalnym 

Szkolenia tematyczne 

dot. „kompetencji miękkich”

np. facylitacja spotkań, podstawowe 

umiejętności trenerskie

Dobre praktyki w zakresie koordynacji ES Webinaria

zagadnienia tematyczne, specjalistyczne

Spotkania ogólnopolskie: ROPS, U. Marszałkowski, RKRES, RDPP, KM RPO 

– 100 os. 2 spotkania / rok

Spotkania w 4 makroregionach 

(RKRES, KM RPO, RDPP) – 30 os.

1 spotkanie / rok

Spotkania ad hoc (w razie potrzeb) – 20 os.

11 spotkań w projekcie

DZIAŁANIA RZECZNICZE

Biuro projektu

Ogólnopolski Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa

Konsultantka regionalna
� Izabela Rybka, OZRSS
[i.rybka@ozrss.pl] T. 501 455 331

Specjalistka ds. jakości doradztwa
� Agnieszka Deja, OZRSS
[a.deja@ozrss.pl] T. 608 403 408

Ekspert ds. diagnozy 
� Stanisław Bienias, Fundacja Idea Rozwoju


