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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Warto działać RAZEM!
W dobie kryzysu jednostka ma mniejsze szanse. Dlatego warto działać RAZEM! Dzisiaj dobrym pomysłem aktywności na rynku pracy może być współpraca w ramach przed-
siębiorstwa społecznego, spółdzielni lub stowarzyszenia. Wpisują się one w katalog podmiotów ekonomii społecznej, której istotą jest wspólne działanie dla osiągnięcia celów 
gospodarczych – czyli zysków oraz celów społecznych – dobro wspólne, integracja środowisk lokalnych, rozwój przedsiębiorczości, inne.
MISJA SPOŁECZNA + CELE GOSPODARCZE  = EKONOMIA SPOŁECZNA
Podmioty ekonomii społecznej. W ekonomii społecznej nadrzędną funkcją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami 
społeczno-gospodarczymi mogącymi funkcjonować  we wszystkich branżach i sektorach. Wspólną ich cechą  jest misja społeczna oraz pierwszeństwo celów indywidualnych i 
społecznych ponad zyskiem. Charakteryzują się m.in. otwartym i dobrowolnym członkostwem, niezależnością od władz publicznych, zatrudnianiem płatnego personelu, demo-
kratyczną kontrolą członków. Podmioty te koncentrują swe działania uwzględniając potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem w oparciu o świadomość problemów społecznych 
i chęć ich rozwiązywania przez środowiska lokalne. 
Podmioty ekonomii społecznej przybierają różne formy, wśród których można wymienić:  spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, ubezpieczenia wzajemne, banki 
spółdzielcze, stowarzyszenia i fundacje. 
Przykład dobrych praktyk
Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne powstało w 2007 roku, w celu promowania samopomocy i przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich. NPS jest wspólną 
inicjatywą Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw i kobiet z gminy Niemce, zrzeszonych w stowarzyszeniu: Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodo-
wej. Obecnie NPS prowadzi ośrodek konferencyjno-szkoleniowy Dom Nasutów, przy którym została uruchomiona regionalna nasutowska kuchnia, której tradycyjne specjały 
(m.in. zawijasy nasutowskie, szynka pieczona w macierzance, postniczki, bigos burakowy z fasolą, sałatka perłowa z lubczykiem, dzik w jabłkach i miód z własnej pasieki) nagra-
dzane są w wielu konkursach oraz zyskują uznanie w Polsce i zagranicą. Przedsiębiorstwo wyróżnia organizacja pracy, umożliwiająca elastyczny czas zatrudnienia, dostosowany 
do sytuacji rodzinnej kobiet.   Dom Nasutów jest promotorem klastra usług turystycznych w gminie. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne stawiane jest jako wzorcowy 
przykład funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej w regionie. www.nasutow.pl

Powołanie przedsiębiorstwa społecznego – 4 kroki do sukcesu 
1. pomysł na biznes ( biznesplan: potrzeba, produkt, promocja, sprzedaż, założenia ekonomiczne i budżet). 
2. przedsiębiorstwo powinno być zakorzenione w środowisku w którym / dla którego prowadzona będzie działalność. 
3. przedsiębiorstwo musi posiadać kapitał założycielski i wsparcie podmiotu zakładającego lub osób powołujących przedsiębiorstwo. 
4. skuteczna działalność przedsiębiorstwa wymaga pełnego zaangażowania osób je prowadzących. 

W Europie ekonomia społeczna robi coraz większą karierę, w Polsce natomiast dopiero raczkuje.  W wielu krajach przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie funkcjonują bardzo 
dobrze. Przykładem są samorządy włoskie, które zobowiązane są do wskazania zakresu działań zleconych, przeznaczonych dla spółdzielni a wykluczających z udziału firmy 
prywatne. Stwarza to rynek dla spółdzielni, na którym konkurują tylko między sobą. Zmiany w polskim prawodawstwie coraz bardziej umożliwiają rozwój tego sektora, urucho-
mione zostaną specjalne narzędzia finansowe, pomocne w realizacji założeń ekonomii społecznej. Komisja Europejska sugeruje uznanie przedsiębiorstw społecznych za priorytet 
inwestycyjny Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Ekonomia społeczna wpisuje się też w priorytety Unii Europejskiej: pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi, spójności 
społecznej i demokracji uczestniczącej. (Strategia: Europa 2020)

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 – Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości


