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l’exclusion par l’insertion économique et sociale”(ELEXIES) (Przedsiębiorczość społeczna:
walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną). Projekt jest realizowany
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nad Spółdzielczością, Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania).
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Artykuł został przetłumaczony w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”
finansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal
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Projekt „ELEXIES”
Projekt ELEXIES dotyczy przede wszystkim róŜnego typu przedsiębiorstw społecznych,
działających w 12 krajach Unii Europejskiej, których aktywność nastawiona jest na integrację
pracowników.

Przedsiębiorstwa

te

znane

są

równieŜ

pod

nazwą

„integracyjne

przedsiębiorstwa społeczne” (WISE). Celem tego projektu jest zidentyfikowanie i opisanie
cech charakterystycznych tego rodzaju przedsiębiorstw, określenie typu zapewnianej przez
nie pracy integracyjnej, ich liczebności, sposobu, w jaki powstały oraz otrzymywanych przez
nie form wsparcia. NajwaŜniejszym celem projektu jest stworzenie bazy danych dostępnej w
Internecie.

Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu definicji stworzonej przez EMES
Network (Europejską Sieć Badaczy), która posłuŜyła, jako wspólny punkt odniesienia i
wytyczna pozwalająca na włączenie danego przedsiębiorstwa społecznego w obszar badań.
Definicja EMES rozróŜnia kryteria o charakterze bardziej ekonomicznym od tych, które mają
charakter przede wszystkim społeczny1.

Do zidentyfikowania ekonomicznego i przedsiębiorczego aspektu inicjatyw zastosowano
cztery wskaźniki.

a) Ciągła działalność w zakresie produkcji dóbr i/lub sprzedaŜy usług
Przedsiębiorstwa społeczne, w przeciwieństwie do tradycyjnych, nienastawionych na zysk
organizacji, zazwyczaj nie angaŜują się w działalność doradczą czy w redystrybucję środków
finansowych (tak, jak np. fundacje przydzielające granty). Zwykle są bezpośrednio
zaangaŜowane w stałą produkcję dóbr lub sprzedaŜ usług. Działalność ta, jest więc jednym z
najwaŜniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych.

b) Wysoki stopień autonomii
Przedsiębiorstwa społeczne są dobrowolnie zakładane przez grupę ludzi i przez tę grupę
zarządzane w ramach autonomicznego projektu. ChociaŜ mogą być uzaleŜnione od dotacji
państwowych, władz lub innych organizacji (federacje, firmy prywatne, itd.) nie są przez nie
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Por. C. Borzaga, J. Defourny (2001), The Emergence of Social Enterprise, London, Routledge,
ss.16-18.
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zarządzane, ani w sposób pośredni, ani bezpośredni. Mają równieŜ prawo do uczestniczenia w
projekcie i ukończenia go.

c) Znaczący poziom ryzyka ekonomicznego
Osoby zakładające przedsiębiorstwo społeczne biorą na siebie całkowite lub częściowe
ryzyko za to przedsięwzięcie. W przeciwieństwie do większości publicznych instytucji,
opłacalność tych organizacji uzaleŜniona jest od zaangaŜowania ich członków i pracowników
w zdobywanie odpowiednich środków finansowych.

d) Minimalna ilość pracy odpłatnej
Podobnie jak w przypadku większości tradycyjnych stowarzyszeń nienastawionych na zysk,
przedsiębiorstwa społeczne mogą łączyć finansowe i niefinansowe źródła dochodu, pracę
wolontariacką z odpłatną. Jednak, podejmowana przez przedsiębiorstwa społeczne
działalność, wymaga ograniczenia do minimum liczby odpłatnych pracowników.

Do określenia wymiaru społecznego zastosowano pięć wskaźników:

i) Inicjatywa uruchomiona przez grupę obywateli
Przedsiębiorstwa społeczne są wynikiem zaangaŜowania osób naleŜących do wspólnoty lub
grupy mającej określone potrzeby lub cele. Muszą one, w jakiejkolwiek formie, zachować ten
wymiar.

ii) Władza decyzyjna nieoparta na własności kapitałowej
Najogólniej rzecz biorąc, oznacza to zasadę „jeden członek, jeden głos”, lub siłę głosu
niezaleŜną od wielkości udziałów posiadanych przez ciało zarządzające. Rola właścicieli
kapitału jest oczywiście waŜna, jednak ich władza decyzyjna jest dzielona z innymi
interesariuszami.

iii) Charakter partycypacyjny, angaŜujący osoby, których dotyczy dana działalność
Reprezentacja i uczestnictwo klientów, zorientowanie na przekazywanie udziałów i
demokratyczny styl zarządzania są waŜnymi cechami przedsiębiorstw społecznych. W wielu
przypadkach, jednym z celów przedsiębiorstw społecznych jest wspieranie demokracji na
szczeblu lokalnym poprzez działalność ekonomiczną.
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iv) Ograniczony rozdział zysków
Kategoria przedsiębiorstw społecznych nie tylko obejmuje organizacje, których dotyczy
całkowity zakaz dystrybucji, ale równieŜ takie organizacje jak spółdzielnie, które mogą
prowadzić dystrybucję zysków na ograniczoną skalę. Dzięki temu unika się działań mających
na celu maksymalizację zysków.

v) Wyraźnie określony cel, przynoszący korzyści społeczności
- Jednym z podstawowych celów przedsiębiorstw społecznych jest słuŜenie danej
społeczności lub określonej grupie ludzi. Jednocześnie, cechą przedsiębiorstw społecznych
jest chęć wspierania poczucia odpowiedzialności na szczeblu lokalnym.

Dane dotyczące integracyjnej działalności przedsiębiorstw zostały zebrane dla wszystkich
uwzględnionych w badaniu krajów. Ze względu na odmienne warunki w kaŜdym z krajów
(zwłaszcza, jeśli chodzi o ramy prawne), podejścia słuŜące do odwzorowania struktury tego
sektora nieznacznie róŜniły się w poszczególnych krajach. Badacze podjęli znaczący wysiłek,
aby zagwarantować reprezentację najbardziej interesujących i postępowych działań. Istnieją
pewne typy przedsiębiorstw społecznych, które objęte są szczególnymi przepisami, i które
zajmują się wyłącznie działalnością integracyjną. Drugi typ organizacji obejmuje
przedsiębiorstwa społeczne, które angaŜują się wyłącznie w działalność integracyjną, lecz
które nie są zaliczane do odrębnej kategorii, gdyŜ nie korzystają z osobnego statusu prawnego.
Z tego powodu działają pod wieloma róŜnymi formami prawnymi, równieŜ takimi, które są
wykorzystywane przez organizacje niedziałające w obszarze pracy integracyjnej. Badacze
szczególnie starali się uwzględnić obecność pierwszych dwóch kategorii, jednak brak danych
sprawił, Ŝe organizacje naleŜące do drugiej kategorii mogą nie być w pełni reprezentowane.
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Narodowy raport na temat przedsiębiorstw społecznych: Austria
Charlotte GRUBER
Regionalverein Frauen für Frauen oraz członkini SÖB Verband (Verband der
Sozialökonomischen Betriebe Steiermark), Graz.
Wstęp
Integracja osób wywodzących się z grup defaworyzowanych w Austrii postrzegana jest jako
zadanie państwa i stanowi część austriackiej polityki rynkowej. Głównym strategicznym
aktorem definiującym kryteria udzielania pomocy (zarówno finansowej jak i społecznej) jest
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Niektóre międzynarodowe programy (jak europejski
fundusz socjalny czy Lokalne Pakty Zatrudnienia) równieŜ współfinansują mechanizmy
integracyjne. Austriacki Departament Rynku Pracy jest ich partnerem wykonawczym.

Z punktu widzenie austriackiego Departamentu Rynku Pracy, im dłuŜszy okres bezrobocia,
tym mniejsze szanse znalezienia nowej pracy. Osoby długotrwale bezrobotne często mają
mniejsze kwalifikacje lub zupełnie nie mają kwalifikacji, co utrudnia im znalezienie
zatrudnienia. Jednak równieŜ sam okres bezrobocia wywiera negatywne skutki na zdolność
podjęcia pracy. Powody takiego stanu rzeczy są róŜnorakie: poszukiwane kwalifikacje
zmieniają się w czasie, fakt ten sprawia, Ŝe odbyte w przeszłości szkolenia zawodowe stają
się nieaktualne. Osoby bezrobotne są równieŜ pozbawione moŜliwości szkoleń zawodowych,
co ma bardzo duŜy wpływ na nisko wykwalifikowanych robotników. Długi okres
nieobecności na rynku pracy obniŜa równieŜ motywację poszukiwania nowej pracy.
Zatracane są waŜne umiejętności społeczne, takie jak: praca zespołowa, zarządzanie czasem
czy punktualność. Pracodawcy są równieŜ świadomi tych negatywnych skutków i dlatego
niechętnie zatrudniają osoby długotrwale pozostające na bezrobociu. Napięta sytuacja na
rynku pracy powoduje, Ŝe osoby bezrobotne znajdują się w zaklętym kręgu, czasowe
zatrudnienie w integracyjnych przedsiębiorstwach społeczne daje im szansę na wyjście z tego
kręgu.

Poza negatywnymi skutkami dotykającymi osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy, są
one równieŜ zagroŜone społecznym wykluczeniem, które z kolei moŜe prowadzić do wielu
społecznych i zdrowotnych problemów. Utrata dochodów bardzo często wiąŜe się z
wzrastającym zadłuŜeniem, które często kończy się izolacją oraz uzaleŜnieniem od alkoholu
lub narkotyków.
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Integracyjne mechanizmy w Austrii próbują zapobiec tym tendencjom. Od wczesnych lat 80.
dwudziestego wieku, austriacki Departament Rynku Pracy wspiera inicjatywy, projekty i
przedsiębiorstwa, które zwalczają dwa główne problemy prowokowane przez długotrwałe
bezrobocie: coraz większe problemy związane ze zdobyciem pracy oraz wykluczenie
społeczne.

Integracyjne

przedsiębiorstwa

społeczne

oferują

czasowe

zatrudnienie

osobom

dyskryminowanym i (społecznie) niepełnosprawnym. Ich głównym celem jest łączenie
wytwarzania dóbr i usług ze społeczną misją związaną z integracją poprzez zatrudnienie.
Przedsiębiorstwa te realizują dwa – czasem przeciwstawne – cele:
- poprawianie społecznej i ekonomicznej sytuacji grupy docelowej;
- osiąganie dobrych wyników komercyjnych.
W obszarze integracji zawodowej w Austrii istnieją dwa główne typy przedsiębiorstw:
- przedsiębiorstwa społeczno-ekonomiczne;
- nienastawione na zysk projekty/firmy.
Poza tymi dwoma typami przedsiębiorstw istnieją jeszcze tak zwane „centra przysposobienia
zawodowego” (Arbeitstrainingszentrum). W 2001 roku w Austrii było 6 takich centrów.
Główna róŜnica między tymi trzema typami przedsiębiorstw polega na finansowych
wytycznych zdefiniowanych przez austriacki Departament Rynku Pracy dla kaŜdego z tych
przedsiębiorstw. Centra przysposobienia zawodowego nie zostały włączone do tego artykułu
poniewaŜ ekonomiczny wymiar ich działalności jest bardzo ograniczony, a ich grupą
docelową są głównie osoby z problemami natury psychicznej.

Wymienione wyŜej trzy typy przedsiębiorstw mają następujące cechy wspólne:
- zatrudniają osoby długotrwale bezrobotne na czas określony, zazwyczaj na rok;
- realizują te same cele: oferują zatrudnienie osobom z wybranych przez siebie grup
docelowych, działając jako przedsiębiorstwa rynkowe;
- wspierają integrację osób ze swojej grupy docelowej poprzez pomoc socjo-pedagogiczną;
- integracyjna część działalności przedsiębiorstwa jest finansowana z funduszy publicznych,
zazwyczaj w postaci rocznych kontraktów, co sprawia, Ŝe wszystkie te przedsiębiorstwa
muszą co roku składać wniosek o odnowienie kontraktu.

6

1. Krótki zarys historii
Mechanizmy przeznaczone do zwalczania bezrobocia oraz wykluczenia z rynku pracy
powstały w roku 1980, kiedy zostało utworzone pierwsze integracyjne przedsiębiorstwo
społeczne. Były minister opieki społecznej Alfred Dallinger (1980 – 1989) w sposób aktywny
wspierał nową politykę zatrudnienia i tworzył pozytywny klimat dla róŜnych typów
innowacyjnych inicjatyw, których celem było podniesienie kwalifikacji oraz integracja osób
bezrobotnych.

Jednym

z

nowych

mechanizmów

były przedsiębiorstwa

społeczne

(Sozialökonomischer Betrieb, lub SÖB).

2. NajwaŜniejsze cechy
2.1. Forma/y prawna/e i struktura własności
SÖB są nienastawionymi na zysk stowarzyszeniami lub nienastawionymi na zysk spółkami z
ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2. Realizowane cele
Realizowane są trzy główne cele:
- cel związany z zatrudnieniem: tworzenie miejsc pracy;
- cel społeczny: integracja osób bezrobotnych;
- cel ekonomiczny: zdobycie kwalifikacji przez grupy docelowe, poprzez produkcję dóbr i
świadczenie usług.

2.3. Typy proponowanych posad
Proponowane są dwa typy posad:
- praca stała dla personelu wykwalifikowanego (menedŜerowie, personel socjo-pedagogiczny,
robotnicy wykwalifikowani)
- praca czasowa (zazwyczaj na okres roku) dla osób wywodzących się z grup docelowych w
celu zapewnienia im szkoleń, zatrudnienia i pomocy w reintegracji na rynku pracy.
Oferowane zatrudnienie wiąŜe się z kontraktem odpowiadającym wszelkim regulacjom
prawnym austriackiego prawa pracy.

2.4. Znaczenie szkoleń
Znaczenie szkoleń uzaleŜnione jest od typu zatrudnianych pracowników i obszaru ekonomii,
w którym przedsiębiorstwo działa. Wszystkie przedsiębiorstwa łączą okresy praktycznych
szkoleń z okresami nauki teoretycznej. Niektóre przedsiębiorstwa prowadzą własne kursy
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inne umoŜliwiają swoim pracownikom uczęszczanie do szkół zawodowych, aby mogli
otrzymać formalny dokument zaświadczający ich wykształcenie zawodowe.

2.5. Zatrudniani pracownicy
Grupami docelowymi austriackich SÖB są osoby doświadczające dyskryminacji na rynku
pracy:
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby niepełnosprawne;
- młodzieŜ upośledzona społecznie ;
- kobiety po 45 roku Ŝycia i męŜczyźni po 50 roku Ŝycia;
- kobiety po rozwodzie;
- osoby doświadczone takimi problemami jak: bezdomność, alkoholizm, narkomania, byli
więźniowie, itd.

2.6. Zasoby
Finansowanie SÖB opiera się na własnym dochodzie (około 40%) osiąganym ze sprzedaŜy
dóbr i usług, pozostała część dochodu (około 60%) to fundusze z austriackiego Departamentu
Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Socjalnego, samorządów, administracji regionalnej,
specjalnych funduszy dla osób niepełnosprawnych oraz – w bardzo ograniczonym zakresie –
od osób prywatnych.

2.7. Związki z polityką społeczną
Podstawą prawną dla SÖB jest §28/4c oraz §34/4c Ustawy o Wspieraniu Rynku Pracy. Są one
częścią Narodowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia i Regionalnych Paktów
Zatrudnienia. Większość przedsiębiorstw ma powiązania z administracją regionalną.

2.8. Podstawowe dane
W 2000 roku istniało 59 SÖB, które oferowały 1700 czasowych miejsc pracy, w tym samym
roku, całkowita liczba pracowników (3888), naleŜących do grup docelowych została
zatrudniona i przyjęta na szkolenia w tych zakładach pracy. SÖB zatrudniały 455 fachowców
i wytwarzały dochód wartości 21,6 milionów euro. Pieniądze publiczne stanowią 63%
środków przedsiębiorstwa.
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3. Stosunek do kryteriów ekonomiczno-społecznych EMES
3.1. Stała aktywność w zakresie produkcji i/lub sprzedaŜy usług
Wszystkie SÖB wykazują stałą aktywność w zakresie produkcji i/lub sprzedaŜy usług. W
większości działają one w następujących obszarach:
- tekstylia
- stolarka
- restauracje
- budownictwo
- obróbka metali
- produkcja, sprzedaŜ i naprawa róŜnego rodzaju dóbr
- sprzątanie i pozbywanie się odpadków
- usługi domowe

3.2. Wysoki stopień autonomii
SÖB są niezaleŜnymi prawnymi jednostkami. Członkowie zarządu to menedŜerowie SÖB,
politycy lokalni, osoby prywatne zainteresowane wspieraniem sektora społecznego, itd. SÖB
są uzaleŜnione od funduszy publicznych, dlatego muszą postępować zgodnie z wytycznymi
róŜnych donatorów.

3.3. Znaczący poziom ryzyka ekonomicznego
W duŜym stopniu SÖB działają na wolnym rynku, dlatego muszą sobie radzić z ryzykiem
ekonomicznym. Dotacje wykorzystywane są tylko na pokrycie kosztów związanych z
personelem, w tym szkoleń i działań podnoszących kwalifikacje.

3.4. Minimalna ilość pracy odpłatnej
Wynagrodzenie wszystkich pracowników (zarówno stałych jak i czasowych) ustalane jest na
podstawie zbiorowej umowy między przedsiębiorstwami naleŜącymi do tej samej branŜy. W
Austrii zazwyczaj nie korzysta się w SÖB z pracy wolontariackiej.

3.5.Wyraźny cel, przynoszący korzyści społeczności
Głównym cele SÖB jest oferowanie zatrudnienia i moŜliwości podnoszenia kwalifikacji
osobom wykluczonym z rynku pracy, które mają problemy z reintegracją zawodową. Poza
tym celem, większość przedsiębiorstw stara się, o ile jest to moŜliwe, nawiązać bliską
współpracę ze społecznościami lokalnymi i oferują im usługi.
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3.6. Inicjatywa rozpoczęta przez grupę osób
Wiele SÖB – zwłaszcza na początku – było zakładanych przez pracowników socjalnych lub
inne osoby prywatne. Niektóre uznane stowarzyszenia równieŜ przyczyniły się do
rozpoczęcia działalności SÖB.

3.7. Władza decyzyjna nie zaleŜy od posiadanego kapitału
SÖB prowadzone są przez menadŜerów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ekonomiczne
ryzyko przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, profesjonalny personel (w tym
menedŜerowie) działa wspólnie z pracownikami czasowymi. Pracownicy czasowi mają prawo
do wypowiadania się we wszystkich kwestiach dotyczących ich spraw. Innymi słowy decyzje
podejmowane są „zespołowo” ale ostanie słowo naleŜy do menedŜera. Jednak jego władza
decyzyjna nie zaleŜy od posiadanego kapitału lecz jest zapisana w kontrakcie.

3.8. Uczestnicząca natura przedsiębiorstwa społecznego, tzn. angaŜująca osoby objęte
jego działalnością
Ogólnie rzecz biorąc SÖB wspierają samodzielność i odpowiedzialność pracowników
czasowych, co obejmuje równieŜ uczestnictwo w codziennych działaniach podejmowanych w
przedsiębiorstwie.

3.9. Ograniczona dystrybucja zysków
SÖB nie są uprawnione do Ŝadnej dystrybucji zysków. KaŜdy wypracowany zysk pod koniec
roku jest oddawany donorom, ograniczając w ten sposób ich wkład finansowy (dokładniej
suma dochodu z jednego roku jest odejmowana od dotacji na rok kolejny).

4. Organizacje parasolowe
Mamy do czynienia z nieformalnymi spotkaniami i formalną siecią kontaktów na szczeblu
lokalnym,

istnieje

równieŜ

stowarzyszenie

SÖB

(Bundesdachverband

für

soziale

Unternehmen) z siedzibą w Grazu. SÖB jest równieŜ częścią BDV (Bundesdachverband für
soziale Unternehmen), federacyjnego stowarzyszenia, które łączy wszystkie inicjatywy
społeczne w Austrii.

5. Cechy innowacyjne
SÖB łączy szkolenia zawodowe z zatrudnieniem, pracownicy czasowi otrzymują pomoc
umoŜliwiającą im rozwiązanie problemów osobistych w trakcie pobytu w przedsiębiorstwie.
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Pobyt w SÖB składa się z kilku etapów (etap przygotowawczy, etap wprowadzający, etap
szkolenia i pracy, etap poszukiwania zatrudnienia, etap końcowy i odejście z
przedsiębiorstwa). Pobyt w SÖB jest udokumentowany, cele są ustanawiane wspólnie z
pracownikami czasowymi a postępy podlegają regularnej ocenie.

Projekty/firmy nienastawione na zysk
1. Krótki zarys historii
Jak zostało to juŜ wcześniej zaznaczone, pojawienie się mechanizmów walki z bezrobociem i
wykluczeniem z rynku pracy miało miejsce w 1980 roku, kiedy powstało pierwsze
integracyjne przedsiębiorstwo społeczne. PoniewaŜ przedsiębiorstwa społeczno-ekonomiczne
(SÖB) – jeden z pierwszych wprowadzonych mechanizmów – nie mogły zająć się wszystkimi
grupami bezrobotnych, we wczesnych latach 90. powstały tak zwane projekty czy firmy
nienastawione

na

zysk

(Gemeinnützige

Beschäftigungsprojekte

/

Gemeinnützige

Beschäftigungsgesellschaften lub GBP), ich główne cele i grupy docelowe są odmienne w
róŜnych regionach Austrii, poniewaŜ Departament Rynku Pracy kaŜdego regionu ustala
własne priorytety i opracowuje odpowiadające im programy.

2. NajwaŜniejsze cechy
2.1. Forma/y prawna/e i struktura własności
GBP to nienastawione na zysk stowarzyszenia lub nienastawione na zysk spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, często związane z duŜymi organizacjami charytatywnymi
i/lub związane partnerstwem z lokalnymi samorządami.

2.2. Realizowane cele
Głównym powodem zakładania GBP jest chęć wspierania określonej grupie docelowej, oraz
oferowanie pracy naleŜącym do niej osobom. Głównym celem jest oferowanie pracy
czasowej oraz praktycznych szkoleń, aby przygotować je do integracji na otwartym rynku
pracy.

2.3. Typy proponowanych posad
Oferowane są dwa typy posad:
- praca stała dla personelu wykwalifikowanego (menedŜerowie, personel socjo-pedagogiczny,
robotnicy wykwalifikowani)
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- praca czasowa dla określonych grup docelowych, która zapewnia im praktyczną nauką
zawodu, zatrudnienie i pomoc w reintegracji na rynku pracy.

2.4. Znaczenie szkoleń
Znaczenie szkoleń uzaleŜnione jest od typu zatrudnianych pracowników i obszaru gospodarki,
w którym przedsiębiorstwo jest aktywne. Wszystkie przedsiębiorstwa łączą praktyczną naukę
zawodu z okresami nauki teoretycznej.

2.5. Zatrudniani pracownicy
Grupami docelowymi austriackich GBP są ludzie doświadczający dyskryminacji na rynku
pracy:
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby niepełnosprawne;
- młodzieŜ upośledzona społecznie;
- kobiety powyŜej 45 roku Ŝycia i męŜczyźni powyŜej 50 roku;
- kobiety po rozwodzie;
- osoby bezdomne, alkoholicy, narkomanii, byli więźniowie, etc.

2.6. Zasoby
Finansowanie GBP opiera się na własnych dochodach (około 25%) pochodzących ze
sprzedaŜy dóbr i usług. Pozostała część (około 75%) to fundusze pochodzące z austriackiego
Departamentu Rynku Pracy, Europejskiego Funduszu Socjalnego, samorządów, administracji
regionalnej, specjalnych funduszy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i – w bardzo
ograniczonym stopniu – od sponsorów prywatnych.

2.7. Związki z polityką społeczną
Podstawą prawną dla SÖB są §28/4c oraz §34/4c Ustawy o Wspieraniu Rynku Pracy.
Stanowią one częścią Narodowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia i Regionalnych
Paktów Zatrudnienia. Większość projektów związana jest ze społecznościami lokalnymi lub
duŜymi organizacjami charytatywnymi.

2.8. Podstawowe dane
W 2000 roku istniało 120 GBP, oferujących pracę w około 1900 zakładów pracy dla
pracowników czasowych. W tym samym roku, w tych zakładach, zatrudniono i przeszkolono
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2720 pracowników naleŜących do grup docelowych. GBP zatrudniały 475 fachowców i
wytworzyły własny dochód wysokości 14,4 milionów euro. Fundusze publiczne stanowią
73% dochodów tych przedsiębiorstw.

3. Stosunek do kryteriów ekonomiczno-społecznych EMES
3.1. Stała aktywność w zakresie produkcji i/lub sprzedaŜy usług
Większość GBP wykazują stałą aktywność w zakresie produkcji i/lub sprzedaŜy usług. W
większości działają one w następujących obszarach:
- administracja/prace biurowe
- usługi społeczne
- ochrona środowiska
- remonty
- sztuka/kultura/badania naukowe
- turystyka
- rzemiosła i handel.

3.2. Wysoki stopień autonomii
Niektóre GBP są niezaleŜnymi jednostkami prawnymi, jednak większość z nich stanowi część
większych organizacji. GBP uzaleŜnione są od funduszy publicznych oraz wytycznych
donorów.

3.3. Znaczący poziom ryzyka ekonomicznego
GBP działają zarówno w obszarze gospodarki rynkowej jak i nierynkowej. Niektóre
doświadczają bardzo niewielkiego ryzyka ekonomicznego, ze względy na to, Ŝe oferują
terapię zajęciową dla osób niepełnosprawnych. Inne natomiast prowadzą działalność
gospodarczą, konkurując na rynku z sektorem prywatnym.

3.4. Minimalna ilość pracy odpłatnej
Wynagrodzenie pracowników (zarówno stałych jak i czasowych) ustalane jest bądź za
zbiorową zgodą lub poprzez specjalną umowę z osobami z określonej grupy docelowej. Praca
wolontariacka wykorzystywana jest w bardzo ograniczonym zakresie.
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3.5.Wyraźny cel, przynoszący korzyści społeczności
Głównym celem GBP jest oferowanie zatrudnienia osobom wykluczonym z rynku pracy i
mających problemy z reintegracją zawodową. Niektóre GBP mają bliskie związki z lokalnymi
społecznościami i oferują usługi, których nie zapewnia sektor prywatny.

3.6. Inicjatywa rozpoczęta przez grupę osób
Większość GBP zostało załoŜonych przez społeczności lokalne, lokalne samorządu lub duŜe
organizacje charytatywne. Tylko niewielka część tych przedsiębiorstw została załoŜone przez
pracowników socjalnych lub inne osoby zaangaŜowane w pracę socjalną.

3.7. Władza decyzyjna nie zaleŜy od posiadanego kapitału
GBP prowadzone są przez menadŜerów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ekonomiczne
ryzyko przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, personel profesjonalny (w tym
menedŜerowie) działają wspólnie z pracownikami czasowymi. Pracownicy czasowi mają
prawo do wypowiadania się we wszystkich kwestiach dotyczących ich spraw. Innymi słowy
decyzje podejmowane są „zespołowo” ale ostanie słowo naleŜy do menedŜera. Jednak jego
władza decyzyjna nie zaleŜy od posiadanego kapitału lecz jest zapisana w kontrakcie.

3.8. Uczestnicząca natura przedsiębiorstwa społecznego, tzn. angaŜująca osoby objęte
jego działalnością
Ogólnie rzecz biorąc GBP wspierają samodzielność i odpowiedzialność pracowników
czasowych, co obejmuje równieŜ uczestniczenie w codziennych działaniach podejmowanych
w przedsiębiorstwie.

3.9. Ograniczona dystrybucja zysków
GBP nie są uprawnione do Ŝadnej dystrybucji zysków. KaŜdy wypracowany zysk pod koniec
roku jest oddawany donorom, ograniczając w ten sposób ich wkład finansowy (dokładniej
suma dochodu z jednego roku jest odejmowana od dotacji na rok kolejny). W przypadku
duŜych organizacji, moŜliwe jest sporządzenie specjalnej umowy lub reinwestycja zysku.

4. Organizacje parasolowe
Mamy do czynienia z nieformalnymi spotkaniami na szczeblu lokalnym. PoniewaŜ istnieje
wiele róŜnic między GBP, nie istnieje Ŝadna formalna organizacja reprezentująca ten typ
integracyjnych przedsiębiorstw społecznych. JednakŜe GBP tworzą część Federacji
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Stowarzyszeń Parasolowych na Rzecz Przedsiębiorstw Społecznych (Bundesdachverband für
Soziale Unternehmen lub BDV), federalnego stowarzyszenia łączącego wszystkie inicjatywy
społeczne w Austrii.

5. Cechy innowacyjne
GBP zostały utworzone, aby wspierać docelowe grupy osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza w
obszarze kultury/sztuki i badań naukowych, zostały stworzone nowe projekty, oferujące
miejsca pracy, na przykład pomoc podczas badań archeologicznych lub renowacji starych
budynków. Inne GBP wspierają turystykę poprzez organizowanie szkoleń dla przewodników.
Proponują równieŜ pomoc muzeom lub angaŜują się w projekty związane z ochroną
środowiska.
Tłumaczenie: Jakub Jedliński
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