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Warto działać RAZEM!
MISJA SPOŁECZNA + CELE GOSPODARCZE

= EKONOMIA SPOŁECZNA
Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić dobro ludzi i społeczeństw w centrum aktywności gospodarczej. Stara się działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego wykorzystując specjalne instrumenty prawne i ekonomiczne. Instytucje ekonomii społecznej umożliwiają realizację ważnych funkcji: aktywizujących,
integrujących, socjalizujących, opiekuńczych, organizujących społeczności lokalne.
Podmioty ekonomii społecznej
Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Mogą one przybierać
różne formy, wśród których wymienić należy: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje. Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w takich obszarach jak: ochrona socjalna, usługi socjalne, zdrowie, banki, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca
stowarzyszona, rzemiosło, sektor mieszkaniowy, dostawy, usługi dla mieszkańców, szkolenie i edukacja, zakres kultury, sport i rozrywka.
Dzięki projektom „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” realizowanym przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy
Staw, powstało wiele nowych podmiotów ekonomii społecznej, a już istniejące – otrzymały wsparcie. Dzięki podmiotom ES osoby zaangażowane zintegrowały środowisko lokalne, podjęły wspólne działania oraz poprawiły swoją sytuację materialną.
Przykłady dobrych praktyk są obrazem hasła „warto działać RAZEM”:
Stowarzyszenie Kobiet Goraja
Organizacja została założona przez grupę aktywnych kobiet. Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców, wspomaga rozwój lokalny. Celem organizacji jest m. in.: ochrona praw kobiet i ich rodzin, pielęgnowanie tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego, podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet, organizacja wypoczynku dla dzieci,
zagospodarowanie czasu wolnego dla lokalnej społeczności. Integrującym elementem jest działalność kulinarna w oparciu o tradycje regionalne – szczególnie potrawy z cebuli.
Stowarzyszenie Przyjaciół Aleksandrowa „PRZEŁAZEK”
Stowarzyszenie powstałe w Aleksandrowie, aktywizujące społeczność lokalną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz tradycji
na wsi, wyrównywania szans w dostępie do edukacji, kultury, nauki i techniki mieszkańców, prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej. Stowarzyszenie przeciwdziała przemocy, patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez promocję i organizację wolontariatu w środowisku lokalnym.
Stowarzyszenie Złota Nitka
Stowarzyszenie powstałe w Luchowie Dolnym, działa na rzecz rozwoju obszarów i społeczności wiejskiej w szczególności uwzględniając
ochronę środowiska naturalnego, promocję krajobrazu i zasobów historyczno-kultutrowych oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów
regionalnych. Organizacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie imprez kulturalnych służących promocji wsi, przedsięwzięć szkoleniowych służących podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej, mobilizowanie mieszkańców wsi do wzięcia aktywnego udziału w procesie
rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie zajmuje się również udzielaniem pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz pokrzywdzonym w wypadkach losowych. Wspiera inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi, kultywuje tradycje i zwyczaje miejscowe.
Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne
Prowadzi ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, jest promotorem klastra usług turystycznych 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.
Granty, aktualności, prawo, baza danych
Warto odwiedzić portal w całości poświęcony zagadnieniom z zakresu ekonomii społecznej – www.ekonomiaspoleczna.pl

Zapraszamy do współpracy !
EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
tel. +48 81 534 61 91,; fax +48 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl, pdes@eds-fundacja.pl
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej – II edycja”
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