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I SPOTKANIE  

RZECZNIKÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i 

SOLIDARNEJ  

NA MAZOWSZU  



Mazowieckie Centrum – rola koordynatora 
Ekonomii Społecznej w województwie   

 
 
 
 
 
 
 
 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką 
organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej.  
 
Jednym z zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest 
koordynacja działań w zakresie ekonomii społecznej 
 
Zadania wykonuje Wydział ekonomii społecznej – więcej informacji: www.es.mcps-efs.pl  

ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa 
tel.: (22) 622 42 32, faks: (22) 622 47 32 
mcps@mcps.com.pl | www.mcps.com.pl  
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Podmioty Ekonomii Społecznej w 
województwie mazowieckim 



Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu 
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Rzecznik Ekonomii Społecznej 
 i Solidarnej  – cel   

Celem - powołanie w jednostkach samorządu terytorialnego 

województwa mazowieckiego (zarówno w gminach, jak i w 

powiatach) osób pełniących funkcję „Rzeczników Ekonomii 

Społecznej” na Mazowszu oraz wsparcie ich działań, które mają 

służyć ogólnemu usprawnieniu koordynacji działań na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

 



MAPA –dobrych chęci 
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MAPA –dobrych chęci Podpisane porozumienia 
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Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej  
– rola i zadania 

 
współpraca w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 
 

edukowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego na 

temat tego -  co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.; 

dmioty 
 

dbanie o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w 

gminie/powiecie zamówień publicznych uwzględniających tzw. 

klauzule społeczne); 
nują wyboru tegorocznych laureatów Mazowieckiej Marki  
Ekonomii Społecznej 

 

 udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii 

społecznej; tworzeniu lokalnych polityk/strategii/programów 

zawierających ekonomię społeczną 

  informacja/rzecznictwo o ekonomii społecznej 



 
 

udział w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomia 

społeczną   

 

aktualizowanie informacji dotyczących ekonomii społecznej  

na stronie  internetowej gminy/powiatu;  
nują wyboru tegorocznych laureatów Mazowieckiej Marki  
Ekonomii Społecznej 

 

inspirowanie działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej  

 

informowanie na bieżąco Wydział ekonomii społecznej w MCPS  o 

zrealizowanych działaniach 

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej  
– rola i zadania 



Rzecznik Ekonomii społecznej  
i Solidarnej – oferta MCPS 

 

wsparcie merytoryczne w zakresie podmiotów ekonomii 

społecznej i podmiotów ekonomii społecznej  
 

 

drukowanych materiałów o charakterze informacyjnym 

 

staży w ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej  

Marki  Ekonomii Społecznej 

 

 

wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej 

 

udział w wydarzeniach organizowanych przez MCPS  

  wsparcie            
merytoryczne 

staże  w owes 

promocja 

szkolenia 

wizyty 
studyjne 

informacja 

szkolenia „miękkie” i „twarde” na temat ekonomii społecznej 



Luiza Burba 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Wydział ekonomii społecznej  
www.mcps.com.pl  www.es.mcps-efs.pl  www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu 

 

 

 

         

Dziękuję za uwagę 


