
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Nr sprawy: MCPS.ES/KP/4360-8/2020           

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Opracowanie publikacji pt. „Vademecum ekonomii społecznej”, zawierającej zbiór 

podstawowych informacji o ekonomii społecznej 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie haseł do vademecum ekonomii społecznej. Publikacja 
ma być dostępna w formie elektronicznej w pliku umożliwiającym edycję (np. .doc, .docx lub 
równoważnym).  

Hasła powinny zawierać: 

 opis i wyjaśnienie pojęcia, w tym charakterystykę adresatów działania (tam gdzie dotyczy); 

 przykłady; 

 dane ilościowe i jakościowe (np. opis branż) w przypadku opisu podmiotów ekonomii 
społecznej; 

 podstawę prawną; 

 bibliografię (tam gdzie dotyczy); 

 ewentualne linki do stron internetowych z większym zakresem danych. Linki w formie 
adresu strony internetowej oraz w postaci kodu QR; 

 ewentualne grafiki, wykresy, ilustracje, mapy itp. w zależności od opisywanej treści. 
 
Przykładowy wykaz haseł (katalog nie jest zamknięty):  

 ekonomia społeczna,  

 ekonomia solidarna,  

 podmioty ekonomii społecznej i solidar-
nej (centrum integracji społecznej, klub 
integracji społecznej, organizacja poza-
rządowa, przedsiębiorstwo społeczne, 
spółdzielnia inwalidów i niewidomych, 
spółdzielnia pracy, spółdzielnia socjalna, 
spółka z o. o. non profit, warsztat terapii 
zajęciowej, zakład aktywności zawodo-
wej, zakład pracy chronionej, koła go-
spodyń wiejskich),  

 stan ekonomii społecznej w wojewódz-
twie mazowieckim, 

 Mazowiecka Marka Ekonomii Społecz-
nej,  

 Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej,  

 Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej,  

 Challange – wyzwania dla szkół,  

 ustawy i rozporządzenia,   

 dokumenty strategiczne (Krajowy Pro-
gram Rozwoju Ekonomii Społecznej do 
2023 roku Ekonomia Solidarności Spo-
łecznej, Plan Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej na Mazowszu na lata 2013-2020, 
dokumenty UE),  

 instytucje zajmujące się ekonomią spo-
łeczną (Departament Ekonomii Społecz-
nej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik 
Rządu ds. Ekonomii Społecznej, Kra-
jowy Komitet Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej, urząd pracy i Wojewódzki Urząd 
Pracy  
w Warszawie, ośrodki wsparcia ekonomii 
społecznej, Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej),  

 fundusz pożyczkowy,  

 promocja ekonomii społecznej (postać 
Marka Żarówki i kampanie społeczne),  

 filmy o ekonomii społecznej,  

 informatory i publikacje,  



 

 

 

 badania – źródła i miejsca z danymi oraz 
informacjami o ekonomii społecznej,  

 lista przedsiębiorstw społecznych (DES 
MRPiPS),  

 katalog PES (opracowany przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej),  

 zamówienia publiczne wraz z klauzulami 
społecznymi,  

 konkursy dotacyjne,  

 wady i zalety oraz korzyści z ekonomii 
społecznej,  

 dobre przykłady,  

 podmioty reintegracyjne,  

 grupy docelowe, 

 działania jednostek samorządu teryto-
rialnego na rzecz rozwoju ekonomii spo-
łecznej.

 

II. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od podpisania umowy. Nie później niż do 16 
października 2020 r. (piątek).  

 

III. Wymagania formalne i struktura dokumentu: 

 Wykonawca przygotuje publikację i dostarczy w wersji drukowanej oraz elektronicznej.  

 Każde hasło vademecum powinno być rozpoczęte na osobnej stronie. Wskazane jest aby 
treść była zwięzła i praktyczna.  

 Materiały do opracowania haseł dotyczących działań Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej zostaną przekazane Wykonawcy. Pozostałe materiały do opracowania 
przedmiotu zamówienia są do pozyskania we własnym zakresie. 

 Katalog haseł nie jest zamknięty. Ostateczny katalog zostanie doprecyzowany we 
współpracy z Wykonawcą zamówienia. 


