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1. Informacje o partnerach projektu SENTINEL w Polsce 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.; siedziba: ul. Szopena 51, 35-959 

Rzeszów) jest instytucją prowadzącą działalność służącą wszechstronnemu rozwojowi 

województwa podkarpackiego. Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie tylko Podkarpacie, 

gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny i 

międzynarodowy. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju województwa poprzez: 

koncentrację i mobilizację potencjału środowisk lokalnych, integrację gospodarki regionu z 

gospodarkami innych krajów, działalność doradczą i szkoleniową dla przedsiębiorców oraz osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. Misją RARR S.A. jest wspieranie rozwoju 

województwa podkarpackiego,  podnoszenie jakości i poziomu życia mieszkańców, promocja 

potencjału regionu, w tym również jego walorów turystycznych i przyrodniczych, a także 

wykreowania wizerunku Podkarpacia jako miejsca rozwiniętego gospodarczo i społecznie. 

Pracownicy RARR S.A. wspomagają przedsięwzięcia gospodarcze poprzez nowoczesne inwestycje 

ekologiczne, pozyskiwanie zagranicznych środków finansowych w ramach programów pomocy 

oraz ich efektywne wykorzystanie zgodne z potrzebami i specyfiką województwa. Przyczyniają 

się również do popularyzacji wiedzy z zakresu zarządzania technologią i transferem technologii. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS, siedziba: ul. Hetmańska 9, 35-045 

Rzeszów) to jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Realizuje zadania z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej takie jak.: opracowywanie i 

aktualizowanie programów zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

opracowanie regionalnych programów pomocy społecznej, tworzenie i promowanie 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, wspieranie finansowe i merytoryczne 

organizacji pozarządowych. 

ROPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu polityki 

społecznej, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w tworzeniu i realizacji projektów z 

zakresu polityki społecznej. 
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2. Informacje ogólne o projekcie SENTINEL 

Projekt „SENTINEL – Rozwijanie i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu 

maksymalizacji ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym krajów Europy Środkowej” 

realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r. Projekt jest wspierany  

i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach drugiego naboru 

Programu Interreg  Europa Środkowa. Priorytet 1: Współpraca i innowacje w celu zwiększenia 

konkurencyjności Europy Środkowe. Cel szczegółowy: 1.2. Poprawa umiejętności i kompetencji 

w zakresie przedsiębiorczości w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w 

regionach Europy Środkowej. Budżet projektu to  1.952.166,13 EUR. a Partnerzy projektu to 10 

instytucji z 6 państw Europy Środkowo Wschodniej: Polski, Węgier, Czech, Słowenii, Niemiec  

i Włoch. Liderem Projektu jest Węgierska Służba Zakonu Maltańskiego a pozostałymi partnerami 

są: Federacja współpracy Trydentu (IT), Inicjatywa Środkowoeuropejska, Sekretariat 

Wykonawczy (IT), Fund05 - Fundacja na rzecz Inwestycji Społecznych (SI), Fundacja na rzecz 

Poprawy Możliwości Zatrudnienia - PRIZMA (SI), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (PL), 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (PL), Instytut Innowacji Społecznych (CZ), 

Social Impact gGmbH (DE), KONETT Węgierska organizacja non profit na rzecz rozwoju (HU). 

Wspierani przez partnerów strategicznych: Departament Rozwoju Gospodarczego i Pracy 

autonomicznej Prowincji Trydent (IT), Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii (SI), 

Izba Handlowa Hrabstwa Sumperk (CZ), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (HU), PHINEO 

charytatywna spółka akcyjna (DE), EUCLID Network (WB).  

Projekt SENTINEL ma na celu zmniejszenie nierówności regionalnych i poprawę sytuacji 

gospodarczej regionów Europy Środkowej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez 

wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu skutecznej pracy na rzecz lokalnej 

gospodarki i tworzenia miejsc pracy oraz lepsze wykorzystanie ich roli w innowacjach 

społecznych. W ramach projektu powstaje nowatorski model usług wykorzystujący techniki 

wsparcia dostosowane do specyfiki terytorialnej i operacyjnej przedsiębiorstw społecznych, 

które mogą ułatwić ich zrównoważone i zgodne z rynkiem działanie i konkurencyjność. Działania 

projektu SENTINEL przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy członków przedsiębiorstw 

społecznych, ich umiejętności menedżerskich i postaw przedsiębiorczych oraz do lepszego 

wykorzystania korzyści wynikających ze skutecznego tworzenia sieci. 

Działania projektu SETNINEL i współpraca międzynarodowa przyniosły kilka rezultatów. Za 

pomocą modelu wsparcia dostosowanego do specyfiki danych regionów (testowanego w 5 

krajach) przedsiębiorstwa społeczne mogą lepiej spełniać swoją rolę w zakresie innowacji 
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społecznych i włączeniu społecznemu, a także będą w stanie przekształcić innowacyjne pomysły 

społeczne w rentowne i zrównoważone przedsiębiorstwa. Jednocześnie instytucje partnerskie 

zdobyły znaczne możliwości i wiedzę w zakresie wspierania przedsiębiorstw społecznych  

i inteligentnego rozwoju świadczenia usług. Operatorzy i menedżerowie przedsiębiorstw 

społecznych zaangażowani w projekt wzmocnili swoje kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości, w zakładaniu i długoterminowym zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami,  

a także w nawiązywaniu kontaktów. W dłuższej perspektywie te bardziej konkurencyjne  

i zrównoważone finansowo przedsiębiorstwa społeczne będą dostarczać produkty i usługi 

dostosowane do potrzeb rynku. 

 

3. Streszczenie 

Zalecenia polityczne to dokument skierowany do wszystkich instytucji i organizacji  

w województwie podkarpackim, ale również poza regionem, które mają bezpośredni i pośredni 

wpływ na kształtowanie i rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim   

i w Polsce oraz które tworzą przepisy prawne w tym obszarze. Do wyżej wymienionych instytucji 

należą m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalny Urząd Pracy  

w Rzeszowie oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

1. Zalecenia dotyczące poprawy wsparcia: 

➢ wdrożenie nowej ścieżki wsparcia utworzonej i przetestowanej podczas akcji 

pilotażowej; 

➢ wdrożenie nowych narzędzi i metod opracowanych i przetestowanych przez wszystkich 

partnerów i zawartych w Zestawie narzędzi; 

➢ wdrożenie nowego narzędzia wsparcia - Akcelerator zmian społecznych przetestowany  

w czeskiej akcji pilotażowej; 

➢ pomoc organizacji wspierających w wyborze właściwego lidera przedsiębiorstw 

społecznych, 

➢ ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw społecznych ubiegających się o dotacje  

i subwencje. 

2. Zalecenia dotyczące poprawy współpracy: 

➢ wdrożenie „Podręcznika tworzenia i zarządzania sieciami przedsiębiorstw społecznych” 

przez organizacje tworzące sieci przedsiębiorstw społecznych 

➢ utworzenie regularnego Okrągłego Stołu Interesariuszy, w którym przedstawiciele sektora 

będą wymieniać wiedzę i szukać rozwiązań. 
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3. Zalecenia dotyczące poprawy wizerunku sektorów: 

➢ organizacja wydarzeń takich jak targi ekonomii społecznej; 

➢ edukacja młodych ludzi w szkołach dotycząca sektora ekonomii społecznej, 

➢ współpraca z uniwersytetami (np. wizyty studyjne studentów w przedsiębiorstwach 

społecznych); 

➢ wspólna kampania marketingowa sektora. 

Zalecenia polityczne opracowano na podstawie rezultatów projektów. Wszystkie narzędzia, 

metodologie i rozwiązania opracowane w ramach projektu zostały przygotowane i przetestowane 

we współpracy z interesariuszami z sektora ekonomii społecznej. Są one istotne i zostaną 

wykorzystane w praktyce. 

 

4. Wprowadzenie: 

4.1.Sektor ekonomii społecznej w kontekście międzynarodowym, 

Istotną kwestią, wpływającą pozytywnie na rozwój ekonomii społecznej, było wyodrębnienie w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020 priorytetu inwestycyjnego 

poświęconego ekonomii społecznej i umiejscowienie go w ramach celu tematycznego 9. Dzięki 

temu wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej może być spójne z 

działaniami dotyczącymi zarówno aktywnego włączenia, usług społecznych interesu ogólnego, 

jak i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność czy rewitalizacji, stanowiąc ważny 

instrument aktywnej polityki społecznej. To umiejscowienie problematyki ekonomii społecznej 

pozwala na włączanie działań ekonomii społecznej w szerszy kontekst lokalnych i regionalnych 

polityk społeczno-gospodarczych. 

 

4.2. Kontekst narodowy/regionalny odnośnie ekonomii społecznej, 

Inicjatywom legislacyjnym i finansowym Unii Europejskiej dotyczącym ekonomii społecznej 

towarzyszy zainteresowanie władz w Polsce. Głównym punktem odniesienia do prac nad 

rekomendowanymi rozwiązaniami w Polsce jest zaktualizowany i przyjęty przez rząd „Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.(KPRES)” 

Dokument ten stanowi rozwinięcie i doprecyzowanie działań wynikających z Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, przyjętego uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 
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sierpnia 2014 r. (M.P. poz. 811). Zgodnie z Umową Partnerstwa Rządu RP i Komisji Europejskiej 

jest to kluczowy dokument operacyjno-wdrożeniowy w zakresie Celu Tematycznego 9 

„Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, stanowiący 

warunek ex ante realizacji działań w Polsce w tym obszarze. 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 

jest dokumentem służącym realizacji celów dotyczących rozwoju ekonomii społecznej  

i solidarnej wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w strategiach 

zintegrowanych. Ponadto jest on również wyrazem uporządkowania kierunków interwencji 

publicznej i działań wpływających na możliwości wykorzystania aktywności podmiotów sektora 

ekonomii społecznej i solidarnej, w tym spółdzielni, jako instrumentu aktywnej polityki 

społecznej oraz polityki rozwoju społecznego i lokalnego. 

Dzięki sprawozdaniom z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za okres 

sierpień 2014 – grudzień 2015 oraz za rok 2016 zidentyfikowano potrzeby korekt i zmian, 

zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i w sferze realizacyjnej. 

W szczególności propozycje zmian dotyczą: 

➢ zredefiniowania pojęcia ekonomii społecznej przez nadanie mu szerszego znaczenia 

(zgodnie z europejskim podejściem) oraz wyodrębnienia w jej ramach pojęcia ekonomii 

solidarnej, której celem jest w szczególności tworzenie miejsc pracy oraz reintegracja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

➢ przeglądu i aktualizacji działań KPRES, które wymagają przedefiniowania  

i doprecyzowania, w szczególności z uwagi na zmieniającą się sytuację na europejskim  

i krajowym rynku pracy; 

➢ jasnego wyodrębnienia obszarów oddziaływania ekonomii solidarnej jako 

komplementarnych z przygotowywanymi działaniami w obszarze wspierania 

społeczeństwa obywatelskiego w ramach Narodowego Programu Wspierania Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego; 

➢ weryfikacji rezultatów oraz wskaźników przyjętych w dotychczasowej wersji KPRES. 

 

Analiza kluczowych wyzwań o charakterze społeczno-gospodarczym wskazuje na potrzebę 

nowego podejścia do aktywizacji określonych kategorii osób, które z uwagi na dotychczasową 

politykę rynku pracy były pomijane w działaniach aktywizacyjnych. Stanowią one jednocześnie 

olbrzymią szansę dla rozwoju sektora ekonomii społecznej, która dzięki swojej elastyczności  

i zindywidualizowanemu podejściu jest dobrym obszarem do tworzenia miejsc pracy.  



 

 

 

 

str. 7 

 

Drugim wyzwaniem jest ścisłe powiązanie działań na rzecz ekonomii społecznej z nową polityką 

rozwoju regionalnego, a także większa koncentracja działań na obszarach marginalizowanych lub 

tracących swoje dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Wyzwaniem jest 

odbudowywanie lokalnych społeczności w wymiarze społecznym i gospodarczym, a tym samym 

zachęcanie do aktywizowania się w miejscu zamieszkania przy równoczesnym zmniejszaniu 

zachęt do mobilności terytorialnej w kierunku dużych metropolii. Trzecim wyzwaniem jest 

poszukiwanie takich dziedzin aktywności gospodarczej, połączonych z korzyściami społecznymi  

i środowiskowymi, które z uwagi na procesy demograficzne, czy europejskie i krajowe polityki 

publiczne (np. usługi społeczne, gospodarka obiegu zamkniętego) będą tworzyć nowe miejsca 

pracy i nowe przedsiębiorstwa, umożliwiając zarazem rozwój gospodarczy i społeczny oraz nowe 

rynki dla ekonomii społecznej. Niezbędne jest przy tym zwrócenie uwagi na zmiany 

technologiczne i organizacyjne w sektorze usług, które wymagają innowacyjnego podejścia, jak 

również zasilenia inwestycyjnego związanego z nowymi wyzwaniami. 

 

5. Szczegółowy opis wyzwań w Polsce 

Celem głównym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 jest zwiększenie 

zasięgu oddziaływania ekonomii społecznej i solidarnej. Do roku 2023 w Polsce podmioty 

ekonomii społecznej i solidarnej będą ważnym elementem aktywizacji i integracji społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczycielami usług użyteczności publicznej 

i realizatorami zadań z zakresu rozwoju lokalnego. Osiągnięcie celu głównego możliwe będzie 

dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 

1. Wspieranie trwałego partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej z samorządem 

terytorialnym w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej oraz zadań publicznych  

w zakresie rozwoju lokalnego. 

2. Zwiększenie liczby wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Zwiększenie konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej na rynku. 

4. Upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej. 
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Do każdego z celów szczegółowych przyporządkowano rezultat oraz główny wskaźnik 

pozwalający zidentyfikować zmianę wywołaną interwencją przeprowadzoną na podstawie KPRES. 

REZULTAT 1: Wzrost udziału środków z 

budżetów JST przeznaczanych na zlecanie 

świadczenia usług społecznych użyteczności 

publicznej i realizacji zadań publicznych w 

zakresie rozwoju lokalnego podmiotom 

ekonomii społecznej. 

WSKAŹNIK 1: W roku 2023 JST przeznaczać 

będą co najmniej 2% budżetu na zlecanie 

świadczenia usług społecznych użyteczności 

publicznej i realizacji zadań publicznych w 

zakresie rozwoju lokalnego podmiotom 

ekonomii społecznej i solidarnej. 

REZULTAT 2: Zwiększenie zatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

wysokiej jakości miejscach pracy w 

przedsiębiorstwach społecznych. 

WSKAŹNIK 2: Do 2023 r. powstanie 35 tys. 

nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w 

przedsiębiorstwach społecznych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

REZULTAT 3: Zwiększenie liczby podmiotów 

ekonomii społecznej i solidarnej prowadzących 

działalność gospodarczą lub odpłatną 

działalność pożytku publicznego. 

WSKAŹNIK 3: Do 2023 r. liczba podmiotów 

ekonomii społecznej i solidarnej prowadzących 

działalność gospodarczą lub odpłatną 

działalność pożytku publicznego zwiększy się 

co najmniej o 5 tys. 

REZULTAT 4: Zwiększenie członkostwa osób 

młodych (16–34 lata) w podmiotach ekonomii 

społecznej i solidarnej. 

WSKAŹNIK 4: Do 2023 członkostwo osób 

młodych (16–34 lata) w podmiotach ekonomii 

społecznej i solidarnej zwiększy się do 28%. 

 

 

6. Zalecenia w regionie Podkarpacia: 

6.1. Analiza potrzeb.  

Jednym z pierwszych zadań w ramach projektu SENTINEL było przygotowanie „Lokalnej  

i regionalnej analizy potrzeb w zakresie wsparcia i ułatwienia tworzenia sieci dla 

Przedsiębiorstw Społecznych na Podkarpaciu”. Raport opisuje stan Ekonomii Społecznej w 

Województwie Podkarpackim, w tym ekosystem biznesowy, regulacje prawne, kontekst 

polityczny, strategie regionalne, finansowanie, system wsparcia biznesu itp. Najważniejszą 

częścią była synteza ustaleń na podstawie przeprowadzonych wywiadów grupowych (grup 

fokusowych) spośród 4 grup złożonych z przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), mediów, nauki, urzędów i samorządów. Grupy 

fokusowe pozwoliły na zidentyfikowanie charakteru PES, ich mocnych i słabych stron, barier  
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i szans na ich rozwój, a także znaczenia systemu wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Według badań najważniejszą siłą PES są ich zasoby ludzkie. Pracownicy takich podmiotów to 

dobrze skoordynowane zespoły, które wykazują „gotowość do walki”, rozwijają się i mają 

determinację w działaniu. W badaniach uwzględniono także argumenty, że ekonomia społeczna 

stworzyła biznes z „ludzką twarzą” i wartościami, takimi jak zdolność dotarcia do drugiego 

człowieka i utrzymywania pozytywnych relacji między podmiotami ekonomii społecznej, co 

pomaga rozwiązać różne problemy. Nie jest to praktykowane w sektorze prywatnym. Z drugiej 

strony główną słabością przedsiębiorstw społecznych jest zakorzeniony w społeczeństwie 

negatywny stereotyp dotyczący beneficjentów takich podmiotów, którzy bardzo często są 

osobami o negatywnej opinii w lokalnych społecznościach (np. byli więźniowie, bezrobotni, 

alkoholicy). Ekonomia społeczna jest postrzegana przez klientów jako pole zakupów 

charytatywnych wspierających daną organizację, a nie jako sektor, w którym można znaleźć 

poważnego partnera biznesowego czy produkty wysokiej jakości. Świadomość społeczna tego, 

czym są podmioty ekonomii społecznej i co robią, jest bardzo niska. Właściwie przeprowadzona 

promocja sektora może mieć wpływ na zmianę tego trendu. Ostatnim, ale nie mniej ważnym 

zarzutem była biurokracja, która obejmuje dużą liczbę raportów, np. w celu uzyskania dotacji. 

Na podmioty ekonomii społecznej nakładane są również wymagania dotyczące zatrudniania osób 

z pewnym stopniem niepełnosprawności (jak ma to miejsce w warsztatach terapii zajęciowej) 

lub braku swobody korzystania ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów lub usług, które 

należy przenieść, na przykład do celów rozwojowych niż do wynagrodzenia. Wreszcie 

współfinansowanie na rozpoczęcie spółdzielni socjalnych jest niewystarczające. 

Główną i najważniejszą potrzebą przedsiębiorstw społecznych jest znalezienie lidera, który nie 

musi być osobą „wykluczoną społecznie” by działać na rzecz sektora ekonomii społecznej. 

Chodzi o ludzi, którzy potrafią działać altruistycznie, posiadają umiejętności przywódcze  

i cierpliwość do współpracy z ludźmi mającymi deficyty związane z motywacją i kulturą pracy. 

Takie cechy są bardzo trudne do rozwinięcia poprzez szkolenie, dlatego ważnym zadaniem jest 

poszukiwanie osób o odpowiednich cechach i chcących działać jako przywódcy. Może to być 

jedno z działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
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6.2. Trendy w UE. 

Zgodnie z wymiarami i kryteriami już określonymi w dokumentach UE, można przyjąć różne 

ustalenia i wyniki projektu SENTINEL w celu zdefiniowania następujących zaleceń politycznych: 

➢ Poprawa otoczenia prawnego poprzez określenie odpowiednich europejskich form 

prawnych z kryteriami, które mogą promować przyjmowanie wspólnych form prawnych 

dla przedsiębiorczości społecznej, zdolnych do wzmocnienia roli przedsiębiorstw 

społecznych w różnych kontekstach krajowych; 

➢ Wspieranie promocji, komunikacji i podnoszenia świadomości na temat znaczenia 

sektora ekonomii społecznej dla rozwoju regionalnego i gospodarki regionalnej w celu 

wzmocnienia sposobów promowania przedsiębiorczości społecznej jako elementu 

spójności społecznej i jako aktora lokalnych procesów zrównoważonego rozwoju; 

➢ Włączenie przedsiębiorstw społecznych jako elementu przekrojowego do polityk 

rozwoju regionalnego UE w celu zapewnienia sukcesu i trwałości przedsiębiorstw 

społecznych przedsiębiorstw społecznych oraz ich wkładu w regionalną, 

międzyregionalną gospodarkę i zatrudnienie, przy pomocy szeregu różnych środków (tj. 

przedsiębiorstwa społeczne w funduszach EFRR i zachętach do rozwoju, wzrostu i 

skalowania ich działalności; wsparcie finansowe z funduszy EFS w postaci różnych 

instrumentów finansowych w celu rozwijania wiedzy i umiejętności; transgraniczne i 

ponadnarodowe wsparcie EFRR dla współpracy biznesowej z wykorzystaniem sieci i 

podejścia korporacyjnego angażujące organizacje publiczne i prywatne); 

➢ Uznanie specyfiki przedsiębiorstw społecznych poprzez wkład w ich wymiar 

partycypacyjny, wspieranie modeli zarządzania, które mogą łączyć ich wymiar społeczny 

ze zdolnością do promowania rozwoju gospodarczego; 

➢ Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych również poprzez strategię szkoleniową 

i konkretne inwestycje w szkolenia mające na celu promowanie programów 

szkoleniowych w zakresie dzielenia się wiedzą i budowania potencjału przedsiębiorstw 

społecznych w celu zwiększenia ich wpływu na poziomie regionalnym  

i ponadnarodowym; 

➢ Wzmocnienie inwestycji w badania i innowacje dla przedsiębiorstw społecznych, 

promowanie ich roli także w ekosystemach innowacji w regionach UE, przy 

kompleksowym podejściu, które może obejmować różne sektory (wymiar gospodarczy, 

środowiskowy, edukacyjny i społeczny w procesach innowacji); 

➢ Wzmocnienie udziału przedsiębiorstw społecznych w terytorialnych procesach innowacji 

społecznych (lokalnych, transgranicznych i ponadnarodowych) za pomocą metodologii 
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otwartych innowacji (żywe laboratoria, procesy współprojektowania i współplanowania 

itp.) Zdolnych do wzmocnienia społecznego wpływu inicjatywy biznesowe w różnych 

dziedzinach wspierające zatrudnienie i zrównoważony rozwój; 

➢ Określenie wspólnych kryteriów i promowanie wymiany wiedzy między krajami w celu 

wspierania określonych zasad udzielania zamówień (z preferencyjnym dostępem do 

dostaw towarów i usług interesu publicznego) oraz zasad pomocy publicznej (uznawanie 

korzystnych warunków dla przedsiębiorstw społecznych w ramach pomocy publicznej – 

de minimis system dla przedsiębiorstw społecznych); 

➢ Wzmocnienie roli przedsiębiorstw społecznych, w tym ich wśród kluczowych aktorów w 

strategiach tematycznych w dokumentach dotyczących rozwoju polityki UE, w celu 

zachęcenia do zaangażowania przedsiębiorstw społecznych w nowe modele 

organizacyjne zarządzania usługami publicznymi i dobrami wspólnymi. 

 

6.3. Spotkania Okrągłego Stołu Interesariuszy. 

Dla podmiotów ekonomii społecznej niezbędne są wszelkie inicjatywy umożliwiające spotkania 

przedstawicieli organizacji z sektora ekonomii społecznej. Tworzenie sieci podobnych 

podmiotów daje pozytywne efekty w postaci wymiany doświadczeń, odkrywania nowych 

możliwości współpracy i lobbowania na rzecz zmian przepisów. Obecna potrzeba sektora 

ekonomii społecznej polega na łączeniu podmiotów ekonomii społecznej z innymi podmiotami i 

instytucjami z otwartego rynku, tak aby można było stworzyć łańcuchy dostaw umożliwiające 

przepływ produktów, usług i zasobów ludzkich. Projekt SENTINEL zainicjował tzw. Spotkania 

Okrągłego Stołu w których uczestniczyły osoby zaangażowanie w sektor ekonomii społecznej na 

terenie województwa podkarpackiego tj. przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, 

podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, nauki, mediów itp. 

Spotkania te miały istotny wpływ na prace prowadzone w ramach projektu takie jak 

przygotowanie raportu o stanie ekonomii społecznej czy opracowanie programu pilotażowego 

mającego na celu przetestowanie nowej ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw 

społecznych. Spotkania Okrągłego Stołu są dobrym przykładem jak współpraca przedstawicieli 

całego sektora ekonomii społecznej może mieć istotny wkład w tworzenie nowych rozwiązań 

mających na celu usprawnienie wsparcia oferowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej.  
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Przykładem dobrej praktyki w zakresie tworzenia sieci współpracy podmiotów ekonomii 

społecznej jest projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 

od 2016 roku pod nazwą „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie 

podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie roli sektora ekonomii społecznej w województwie 

podkarpackim, wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej, wzrost widoczności 

podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz promocja sektora 

ekonomii społecznej wśród mieszkańców woj. podkarpackiego. W ramach tej inicjatywy 

podejmowane są różne działania mające na celu rozwinięcie współpracy przez podmioty, 

instytucje i osoby zaangażowane w sektor ekonomii społecznej. Do najważniejszych należą 

organizowane spotkania sieciujące podkarpackiej sieci WTZ, CIS/KIS, ZAZ o charakterze 

reintegracyjnym oraz podkarpackiej sieci branżowej obejmującej wszystkie podmioty 

ekonomii społecznej o działalności gastronomicznej i cateringowej w województwie 

podkarpackim. Spotkania mają na celu wspierać merytorycznie uczestników sieci, reagować 

na najważniejsze zmiany, wyzwania programowe oraz prowadzić dialog społeczny, konsultacje 

i analizy w regionie. Jednym słowem budować sieć powiązań i kontaktów, a także promować sieć 

wzajemnej współpracy. Spotkania sieciujące poszerzone są o krajowe wizyty studyjne mające na 

celu zapoznanie uczestników sieci z dobrymi praktykami podmiotów ekonomii społecznej 

działających w sektorze ekonomii społecznej w innych regionach. Wizyty pozwalają 

na zaimplementowanie skutecznych i nowatorskich rozwiązań stosowanych w odwiedzanych 

podmiotach przez podmioty z woj. podkarpackiego, a także na wymianę informacji, doświadczeń 

i nawiązanie długofalowych relacji między podmiotami ekonomii społecznej. 

Działania sieciujące podejmowane w ramach ww. projektu w sposób istotny wzmacniają pozycję 

przedsiębiorstw społecznych na otwartym rynku i powinny być rozwijane o tworzenie sieci w 

skład których wchodzą przedsiębiorstwa z sektora ekonomii społecznej oraz otwartego rynku 

pracy.  

Jednym z rezultatów projektu SENTINEL, który w sposób istotny może wpłynąć na poprawę 

jakości działań sieciujących jest „Podręcznik tworzenia i zarządzania sieciami przedsiębiorstw 

społecznych” („Handbook for the creation and operation of managed networks of social 

enterprises”), będący zbiorem najważniejszych informacji o sieciach. Podręcznik przeznaczony 

jest dla osób i instytucji zaangażowanych w sektor ekonomii społecznej takich jak Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Urząd Marszałkowski, 

Wojewódzki Urząd Pracy a także dla samych przedsiębiorstw społecznych, konsultantów, 
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ekspertów, aniołów biznesu etc. Dokument ten zawiera wiele cennych informacji na temat sieci 

przedsiębiorstw społecznych: co to jest sieć, dlaczego jest tak ważna, jaki jest jej cel, jakie są 

rodzaje sieci itp. Najważniejszą częścią dokumentu jest przewodnik „krok po kroku” jak tworzyć 

i zarządzać siecią przedsiębiorstw społecznych. Proces ten można streścić w 3 częściach i 10 

krokach: analiza ekosystemu (identyfikacja ekosystemu, mapowanie podziału na bloki 

konstrukcyjne, przeprowadzenie analizy sieci wartości), ocena warunków (identyfikacja barier, 

zasobów i właściwych partnerów), opracowanie rozwiązań (zaangażowanie partnerów, podjęcie 

decyzji na czym się skupić i przygotowanie  harmonogramu działań). Dokument zawiera także 

informacje o tym jak stworzyć strukturę umożliwiającą sieci efektywne funkcjonowanie i 

utrzymanie trwałości w czasie. Największą wartością tego podręcznika jest to, że jest 

uniwersalny i może być używany w każdym kraju, niezależnie od systemu prawnego. 

 

6.4. Rezultaty Akcji Pilotażowej. 

Jednym w kluczowych działań w ramach Projektu SENTINEL było przeprowadzenie Akcji 

Pilotażowej w Województwie Podkarpackim. Opierała się ona na dotychczasowych rezultatach i 

doświadczeniu z realizacji projektu pn.„ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej 

w subregionie I i II“ (realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie) przez Rzeszowski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES).  Akcja Pilotażowa miała na celu 

wyeliminowanie barier na wczesnym etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego podczas 

procesu inkubacji społecznej. Zatem najważniejszym założeniem programu pilotażowego w 

Polsce było przetestowanie nowej ścieżki wsparcia dla powstających przedsiębiorstw 

społecznych. Działanie pilotażowe zostało przygotowane i przeprowadzone w ścisłej współpracy 

z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas fazy przygotowawczej projekt 

działań pilotażowych był omawiany z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej podczas 

tzw. Spotkania Okrągłego Stołu, a także podczas bezpośrednich konsultacji. Głównym 

problemem związanym z obecną ścieżką wsparcia wskazaną przez ROWES był brak elastyczności 

systemu wsparcia ze względu na fakt, że opiera się on na cyklicznych projektach finansowanych 

przez UE. Gdy przedsiębiorstwo społeczne lub grupa inicjatywna zarejestruje się w celu 

uzyskania wsparcia OWES, musi ono uczestniczyć we wszystkich oferowanych narzędziach 

wsparcia. Jest to główny problem szczególnie dla przekształcających się przedsiębiorstw, 

ponieważ nie wszystkie grupy inicjatywne, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne, 
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potrzebują całego wsparcia. To strata czasu, zasobów i pieniędzy. Ze względu na to, że niektóre 

grupy są bardzo doświadczone, dobrze zorganizowane i mają silny i określony cel, nie potrzebują 

większości wsparcia oferowanego przez OWES. Nowa ścieżka wsparcia jest bardziej elastyczna, 

dostosowana do rzeczywistych potrzeb powstających przedsiębiorstw społecznych i opiera się na 

diagnozie potrzeb gospodarki społecznej. 

Ścieżka wsparcia została przetestowana przez uczestnictwo 6 grup (13 uczestników) 

przygotowujących się do stworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych w proces symulacji. 

Działanie pilotażowe składało się z następujących etapów: przygotowanie (stworzenie struktury, 

podstawowa dokumentacja itp.), kampania informacyjna, rekrutacja kandydatów, ogólne 

szkolenie dotyczące ekonomii społecznej, diagnoza potrzeb kandydatów, szkolenia 

specjalistyczne, sesje mentorskie / coachingowe, wizyta studyjna, spotkanie podsumowujące (z 

prezentacją biznesplanów). Najważniejszą częścią ścieżki wsparcia była diagnoza potrzeb 

uczestników, która determinowała dalszą indywidualną ścieżkę wsparcia. Polegała ona na 

krótkiej rozmowie z Komisją Ekspertów w składzie animatora, kluczowego doradcy i doradcy 

biznesowego. Uczestnicy otrzymali specjalistyczne szkolenie z takich zagadnień jak: społeczna 

odpowiedzialność biznesu, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, marketing, technik 

sprzedaży, pozyskiwanie funduszy, myślenie projektowe czy przygotowania biznesplanu. 

Wsparcie to zostało poszerzone o sesje coachingowe / mentoringowe. Ich głównym celem było 

sfinalizowanie biznes planów uczestników i praca nad ich potrzebami, takimi jak poprawa 

komunikacji w grupie, znalezienie lidera, motywowanie grupy lub omówienie mocnych i słabych 

stron grupy. Sesje coachingowe / mentoringowe były poświęcone indywidualnym potrzebom 

uczestników. Jednak część wsparcia była taka sama dla wszystkich uczestników, np. 

jednodniowe wizyty studyjne, których celem było wgląd w pracę 6 przedsiębiorstw społecznych 

działających w branży muzycznej, gastronomii, opieki nad dziećmi i urody. Uczestnicy spotkali 

się i rozmawiali z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, którzy wyjaśnili, jak wygląda 

praca w ich firmach, jakie są zalety i wady przedsiębiorstw społecznych, jakie są ich główne 

problemy, jak realizowane są cele społeczne itp. Program pilotażowy zwieńczyło Spotkanie 

podsumowujące podczas którego wszyscy uczestnicy przedstawili projekt swoich biznes planów 

ekspertom (pracownikom OWES, przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych oraz 

przedstawicielom otwartego rynku pracy), których uwagi i komentarze pomogły ulepszyć i 

dopracować dokumenty. Podczas wydarzenia uczestnicy, organizatorzy i eksperci zagrali w grę 

planszową - „Spółdzielnie”. Gra została wykorzystana do zaprezentowania uczestnikom, jakie 

kroki należy podjąć, aby otworzyć i działać jako przedsiębiorstwo społeczne oraz sprawdzić 

wiedzę uczestników. 
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Program pilotażowy w Polsce miał na celu przetestowanie nowej ścieżki wsparcia dla tworzących 

się przedsiębiorstw społecznych, której istotą było dostosowanie wsparcia do realnych potrzeb 

grup/osób tworzących dane przedsiębiorstwo. Rezultaty programu pilotażowego  w postaci 

raportu podsumowującego dostępne są dla wszystkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. 

Celem projektu SENTINEL było stworzenie nowych rozwiązań, które wzmocniły by sektor 

ekonomii społecznej i umocniły przedsiębiorstwa na tyle aby większość nowo tworzonych 

podmiotów przetrwała początkowy okres objęty wsparciem i mogła się rozwijać na otwartym 

rynku. Zastosowanie sprawdzonych w programie pilotażowym rozwiązań w sposób istotny może 

przyczynić się do zrealizowania ww. celu.  

Warto również dodać kilka informacji o Akceleratorze zmian społecznych – programie 

pilotażowym prowadzonym w Czechach, ponieważ podobnie jak polski pilotaż koncentrował się 

na rozwijaniu umiejętności i kompetencji tworzących się przedsiębiorstw społecznych. 

Akcelerator zmian społecznych realizowany był przez Instytut Innowacji Społecznych (USI) – 

partnera  projektu SENTINEL we współpracy ze Spółdzielnią Biznesu i Zatrudnienia (BEC). Pilotaż 

został podzielony na 3 fazy: 

1. Pierwsza faza obejmowała kampanię informacyjną prowadzoną głównie przez urzędy pracy, 

ponieważ są one ważnymi kanałami informacyjnymi dla osób poszukujących pracy, a ponadto 

motywują swoich klientów do znalezienia najlepszego rozwiązania obecnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym przypadku do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na tym etapie wybranym 

uczestnikom programu pilotażowego zapewniono odpowiednie szkolenie poprzez mentoring i 

coaching indywidualny lub grupowy. Celem tej edukacji było stworzenie biznesplanów. Faza ta 

zakończyła się wyborem uczestników do przetestowania ich pomysłów biznesowych. 

2. Drugi etap nazwano „wspieranym biznesem”, w którym przedsiębiorca rozpoczynający 

działalność w okresie od 6 do 12 miesięcy eksperymentuje ze swoim biznesplanem, ale nie jest 

jeszcze przedsiębiorcą. Uczestnicy zostają pracownikami Spółdzielni BEC, pod której skrzydłami 

rozwijają swoje biznesplany. W tym okresie uczestnicy są zabezpieczeni miesięcznymi płacami i 

składkami na ubezpieczenie społeczne. To czas dla uczestników na ulepszenie produktów i usług, 

przygotowanie analizy rynku i poszukiwanie pierwszych przyszłych klientów. Przez cały ten czas 

udzielane jest doradztwo, a przede wszystkim kontrolowana jest ekonomika biznesplanu. 

3. Ostatnim etapem jest okres po zakończeniu wypłaty funduszy płacowych, kiedy kończy się 

bezpośrednie wsparcie. Każdy wspierany uczestnik musi zapewnić swoją przyszłość po 

zakończeniu wsparcia poprzez: wykonywanie czynności pracowniczych jako członków / 

pracowników spółdzielni BEC; rozwój swoich działalności na własny rachunek - poprzez 
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zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej; znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku 

pracy w przypadku decyzji o zaprzestaniu działalności. 

Pracownicy BEC są zatem motywowani do budowania własnej działalności biznesowej, aby po 

zakończeniu bezpośredniego wsparcia w ramach projektu pozostali samozatrudnieni bez 

wsparcia publicznego, albo kontynuowali pracę jako członek / pracownik spółdzielni BEC. Każdy 

z wspieranych uczestników może korzystać z usług doradczych (doradztwo księgowe, 

ekonomiczne i inne szczególne) podczas członkostwa w BEC. Czeski program pilotażowy został 

zaprezentowany jako innowacyjny pomysł wsparcia dla nowo utworzonych przedsiębiorstw 

społecznych. Taki model warto rozważyć jako dodatkowe wsparcie oferowane przez Ośrodki 

Wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. 

 

7. Harmonogram rozpowszechnienia zaleceń. 

Niniejszy dokument (zalecenia polityczne) z chwilą zakończenia projektu zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej partnerów projektu – Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wraz z innymi dokumentami takimi 

jak „Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” czy „Analiza potrzeb 

przedsiębiorstw społecznych w zakresie wsparcia i sieciowania w województwie podkarpackim” 

będącymi pośrednimi i bezpośrednimi rezultatami projektu będzie on dostępny do zapoznania się 

przez wszystkie instytucje i osoby prywatne zaangażowane w sektor ekonomii społecznej.  

Ponadto kopie ww. dokumentu zostaną po zakończeniu projektu rozesłane drogą elektroniczną 

do wszystkich instytucji mających istotny wpływ na kształtowanie i rozwój sektora ekonomii 

społecznej w województwie podkarpackim a także wykorzystujących w praktyce uregulowania 

prawne w tym obszarze. Do ww. instytucji należą: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego – Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej jako instytucja 

uchwalająca strategie i programy rozwoju w obszarze ekonomii społecznej, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie jako instytucja zarządzająca środkami pochodzącymi z funduszy unijnych 

przeznaczanymi m.in. na projekty w sektorze ekonomii społecznej, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle i Podkarpacki Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Przemyślu jako instytucje bezpośrednio realizujące wsparcie 

dla przedsiębiorstw społecznych. Kopia dokumentu zostanie również przesłana do 

Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w skład którego 

wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, samorządów lokalnych, a także 
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przedstawiciele sektora ekonomii społecznej, nauki oraz mediów a którego głównym celem jest 

wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie, identyfikacja 

barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji 

w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia. 

Informacja o niniejszym dokumencie będzie rozpowszechniana podczas wszelkich wydarzeń 

związanych z ekonomią społeczną organizowanych w województwie podkarpackim oraz innych 

województwach południowo wschodniej Polski. Co roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie organizuje Forum Ekonomii Społecznej, które przyciąga przedstawicieli instytucji i 

przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej. Ponadto raz w roku 

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, 

lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego organizują wspólnie Forum Inicjatyw 

Lokalnych (FIL) - trzydniową konferencję poświęconą zagadnieniom szeroko pojętej ekonomii 

społecznej. W tym wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele sektora ekonomii społecznej z pięciu 

ww. województw. FIL będzie doskonałą okazją do rozpowszechnienia rezultatów projektu 

SENTINEL poza województwem podkarpackim.  

 


