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to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez 

działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: 

 integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną,  

 tworzeniu miejsc pracy,  

 świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej  

(na rzecz interesu ogólnego),  

 rozwojowi lokalnemu. 

Ekonomia społeczna 
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to podmioty 
ekonomii społecznej 

(PES), które: 

• prowadzą działalność 
gospodarczą lub odpłatną 
pożytku publicznego,  

• aktywizują zawodowo osoby 
trudno zatrudnialne,  

• nie prywatyzują zysku lub 
nadwyżki bilansowej,  

• są zarządzane w sposób 
partycypacyjny. 

Przedsiębiorstwa społeczne (PS) 
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Koordynacja regionalna ekonomii społecznej  
w ustawie o pomocy społecznej (art. 21, pkt. 4a) 

rozwój infrastruktury usług  

zwiększanie kompetencji służb  

wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy  

monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej  

inspirowanie i promowanie nowych metod działań 

w celu wspomagania aktywizacji, integracji oraz reintegracji 

społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
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 przygotowanie, realizacja i monitorowanie Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej,  

 uczestnictwo w konsultowaniu programów oraz innych dokumentów  

w zakresie ekonomii społecznej, 

 opiniowanie, monitorowanie i ewaluacja jakości usług wsparcia dla podmiotów 

ekonomii społecznej i solidarnej, świadczonych przez Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, 

 koordynowanie rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej  

w województwie, 

 wspieranie partnerskiej współpracy gminnych i powiatowych jednostek 

samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej. 

Zadania samorządu województwa  
w zakresie wspierania ekonomii społecznej  
(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej) 
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Regionalny Program Rozwoju Ekonomii  
Społecznej w województwie śląskim do 2020 roku 

Cel główny: 

Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej w integracji społeczno-
zawodowej oraz dostarczaniu usług użyteczności publicznej w regionie 

PRIORYTET I 

Wzmocnienie polityki 
ekonomii społecznej  

w działaniach 
realizowanych na 

poziomie województwa 

PRIORYTET II 

Integracja  
i reintegracja 
społeczna oraz 

zawodowa 

PRIORYTET III 

Współpraca sektora 
ekonomii społecznej  

z otoczeniem 
instytucjonalnym i 

pozainstytucjonalnym, 
w tym ze środowiskiem 

biznesu na rzecz 
rozwoju lokalnego 

PRIORYTET IV 

Edukacja  
i profesjonalizacja 
sektora ekonomii 

społecznej 

PRIORYTET V 

Promocja ekonomii 
społecznej 
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pełni funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracuje z Zarządem Województwa Śląskiego  
w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 

składa się z przedstawicieli: samorządu województwa, samorządów lokalnych, podmiotów 
działających w sektorze ekonomii społecznej, środowisk naukowych, biznesu – obecnie 23 osoby, 

główne zadania: wyznaczanie wizji, kierunków rozwoju ES, analiza stanu potrzeb sektora ES, 
identyfikacja barier, opiniowanie propozycji strategicznych, programowych mających wpływ na 
rozwój ES, formułowanie rekomendacji, wypracowywanie założeń i monitoring RPRES (w tym 
opiniowanie i przyjmowanie raportów rocznych), proponowanie nowych rozwiązań. 

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 
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Projekt ROPS 

Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii 
społecznej w województwie śląskim 

Cel projektu:  

Wzmocnienie roli 
przedsiębiorczości społecznej 
przez koordynację i realizację 
Regionalnego programu rozwoju 
ekonomii społecznej  
w województwie śląskim  

Grupa docelowa: 

- Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, 

- jednostki samorządu terytorialnego, 

- podmioty ekonomii społecznej,  

- biznes. 
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Działania projektowe ROPS w zakresie 

ekonomii społecznej  

1. 
 Sieciowanie 

Ośrodków 
Wsparcia 
Ekonomii 

Społecznej 
 

2.  
Wsparcie 

współpracy  
i rozwoju 
ekonomii 

społecznej 
 

3. 
 Budowanie 

marki ekonomii 
społecznej 
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 organizacja konferencji, krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych, forów, 

spotkań, konkursów, doradztwa poświęconych zagadnieniom ekonomii 

społecznej, 

 organizacja targów podmiotów ES i kampanii promocyjnych (artykuły prasowe, 

audycje radiowe, filmiki edukacyjne, wydawnictwa), 

 strona internetowa z informacjami o wydarzeniach z zakresu ekonomii 

społecznej w regionie: es.rops-katowice.pl 

 interaktywna mapa potrzeb sektora ES woj. śląskiego – zbiór informacji o PES 

oraz branżach, w których działają i deficytowych usługach społecznych na 

terenie poszczególnych gmin: http://mapapotrzeb.rops-katowice.pl/  

 certyfikacja PES Znakiem Promocyjnym  

Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, 

 

 

Główne działania ROPS z obszaru ES 
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 zajęcia edukacyjne w szkołach, turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”, 

 organizacja cyklicznych spotkań sieciujących OWES, 

 udział w tworzeniu i weryfikacji listy przedsiębiorstw społecznych w regionie, 

 badania, raporty i ekspertyzy z zakresu ekonomii społecznej, 

 wsparcie merytoryczne i organizacyjne Śląskiej Rady Podmiotów 

Reintegracyjnych i Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

(spotkania, konwenty), 

 monitoring realizacji „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej  

w województwie śląskim do roku 2020”. 

 

Główne działania ROPS z obszaru ES (c.d.) 
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- to wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo jednostki 

podmiotów lub partnerstwo podmiotów, realizujących usługi 

wsparcia ekonomii społecznej, nie działających dla osiągnięcia 

zysku lub przeznaczających zysk na działania OWES, 

- aby świadczyć usługi wsparcia muszą spełniać standardy usług  

i działania OWES określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej i uzyskać akredytację AKSES. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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Usługi Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

OWES 

usługi 
informacyjne  
w zakresie ES 

animowanie, 
inkubowanie, 
wspieranie 
tworzenia  
i rozwoju 

przedsiębiorstw 
społecznych 

szkolenia doradztwo 

wsparcie finansowe 
na tworzenie miejsc 

pracy w 
przedsiębiorstwach 

społecznych 
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- oferta OWES, 

- zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 

- zasady uruchamiania przedsiębiorstwa społecznego, 

- promowanie przykładów dobrze prosperujących PES,  

- dostępne do pozyskania na rynku środki na rozwój PS, 

- zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy, 

- zmieniające się przepisy prawa dotyczące PES. 

Usługi 
informacyjne  

w zakresie 
ES 
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- diagnoza środowiska lokalnego i tworzenie środowiska 
przyjaznego rozwojowi ES, sieci współpracy, partnerstw, w tym 
poprzez działania o charakterze edukacyjnym, 

- zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do 
angażowania się w różne formy działalności PES, w tym 
zakładania PS, 

- zachęcanie różnych podmiotów, instytucji (w tym JST)  
i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim zamawiania 
ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

- ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie 
nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
działalności gospodarczej), przekształcanie podmiotów w PS. 

Usługi 
animacyjne 
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- powołanie PES i PS w różnych formach prawnych, w tym 
reintegracyjnych, 

- prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES, 

- zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne,  

- aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności w sferze ES,  

- tworzenie biznesplanów oraz marketing, 

- budowanie powiązań kooperacyjnych, 

- umiejętności społeczne, praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym, 
- szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności  
i potrzebami odbiorców, 

- restrukturyzacja działalności. 

Szkolenia 
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- ogólne (zakładanie PES i PS, rejestrowanie działalności, 
zewnętrzne finansowanie, prowadzenie działalności 
statutowej), 

- specjalistyczne (prawne, finansowe, osobowe, 
marketingowe), 

- biznesowe dla istniejących PS, w celu budowania 
konkurencyjności produktów i usług PS, 

- z zakresu zamówień publicznych.  

Doradztwo 
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- dotacje na tworzenie miejsc pracy poprzez:  

1) tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 

2) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS, 

3) tworzenie nowych miejsc pracy w PES, pod warunkiem 
przekształcenia tych podmiotów w PS; 

- wsparcie pomostowe w formie finansowej: 

1) podstawowe (do 6 miesięcy), 

2) przedłużone (do 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub 
utworzenia stanowiska pracy). 

Wsparcie 
finansowe 
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JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 

JOWES obsługuje subregion północny,  

w tym powiaty: 

 częstochowski, 

 kłobucki, 

 myszkowski 

oraz  

 Miasto Częstochowa. 

 

Lider: Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A. 
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OWES OBSZARU RYBNICKIEGO 

OWES obsługuje subregion zachodni, w tym 

powiaty: 

 raciborski, 

 rybnicki, 

 wodzisławski 

oraz  

 miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory. 

 

Lider: Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych „CRIS” w Rybniku 
Partner: Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych  
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OWES OBSZARU BIELSKIEGO 

OWES obsługuje subregion południowy, w tym 

powiaty: 

 bielski, 

 cieszyński, 

 żywiecki 

oraz  

 Miasto Bielsko-Biała. 

 

Lider: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczości” w Bielsku-Białej 
Partner: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 

Grodzki” 
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REGIONALNY OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 2.0 

OWES obsługuje obszar centralno-południowy, w tym 

powiaty: 

 bieruńsko-lędziński, 

 gliwicki, 

 mikołowski, 

 pszczyński 

oraz 

 miasta: Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Zabrze. 

 

Lider: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach  
Partnerzy: Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, 

Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
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OWES SWR 

OWES obsługuje obszar centralno-zachodni, w tym 

powiaty: 

 lubliniecki 

 tarnogórski 

oraz 

 miasta: Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda 

Śląska 

 

Lider: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej 

w Katowicach  
Partner: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
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OWES SUBREGIONU CENTRALNO-WSCHODNIEGO 

OWES obsługuje obszar centralno-wschodni, w tym 

powiaty: 

 będziński, 

 zawierciański 

oraz 

 miasta: Chorzów, Dąbrowa Górnicza,  

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

Świętochłowice. 

 

Lider: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji 

Zatrudnienia  
Partnerzy: Renata Pytlarz-Kowalska ARK Agencja Pracy, 

Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia”, „PRO-INWEST” s.c. Andrzej 

Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska  


