Człowiek - najlepsza inwestycja
Zapraszamy do kontaktu:

+ CELE GOSPODARCZE =

MISJA SPOŁECZNA + C

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

A SPOŁECZNA
• Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na rosnące dysproporcje
ekonomiczne oraz reakcją na wykluczenie społeczne coraz
większych grup.

eds@eds-fundacja.pl

Biuro w Warszawie

Biuro w Łodzi

ul. Piękna 3 a, 00- 539 Warszawa
Tel/fax: +48 22 622 27 02
warszawa@eds-fundacja.pl

ul. Słowiańska 1/9, 93-101 Łódź
tel: +48 42 646 41 41
lodz@irp-fundacja.pl

Biuro w Białymstoku

Biuro w Radomiu

ul. Warszawska 52/25, 15-077 Białystok
tel: +48 85 87 56 146
bialystok@irp-fundacja.pl

ul. Żeromskiego 94, 26-600 Radom,
p.I. pokój 115
tel: 48 370 35 03, fax: 48 370 35 04
radom@eds-fundacja.pl

Biuro w Gdańsku
• Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić dobro ludzi
i społeczeństw w centrum aktywności gospodarczej.

Biuro w Rzeszowie

ul. Szeroka 80/81, 80-835 Gdańsk
tel: +48 58 300 00 87
profesjonalisci@eds-fundacja.pl

ul. Kościuszki 4/6, 35-030 Rzeszów
tel/fax: +48 17 852 02 12
rzeszow@eds-fundacja.pl

Biuro w Kielcach

EKONOMIA S
EKONOMIA
SPOŁECZNA
RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ – II edycja

ul. Piotrkowska 12/801-803, 25 – 610 Kielce
tel: +48 41 336 11 21
kielce@irp-fundacja.pl

GRUPA LUDZI
Ekonomia społeczna

SPÓŁDZIELNIA
FUNDACJA
STOWARZYSZENIE

Działanie na rzecz szerzej rozumianego rozwoju społeczności
lokalnych poprzez realizację celów ekonomicznych
i społecznych

• Instytucje ekonomii społecznej umożliwiają realizację ważnych
funkcji:
aktywizujących,
socjalizujących,
opiekuńczych,
organizujących
społeczności wobec grup, społeczności
terytorialnych i innych wspólnot.

Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego
wykorzystując specjalne instrumenty prawne i ekonomiczne
Ulotka sfinansowana w

ramach projektu “Razem

! - inicjatywy z obszaru

ekonomii społecznej -

II edycja”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

+

Podmioty ekonomii społecznej
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, demokratyczną 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,

• banki spółdzielcze,

• przedsiębiorstwa społeczne i socjalne,

• ubezpieczenia wzajemne,

• agencje rozwoju regionalnego,

• fundusze poręczeniowe,

• stowarzyszenia i fundacje.

Zakres działalności podmiotów ekonomii społecznej jest bardzo szeroki. Najczęściej funkcjonują
w takich obszarach jak: ochrona socjalna, szkolenie i edukacja, zdrowie, banki, usługi socjalne,
produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona, rzemiosło, sektor mieszkaniowy,
kultura, sport i rozrywka.
WARUNKIEM KONIECZNYM DLA STWORZENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Są ludzie, chcący zaangażować się społecznie i gospodarczo w realizację postawionych
sobie celów, którym udzielone zostanie wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ POWSTAŁE i DZIAŁAJĄCE PRZY
WSPARCIU Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy
Staw w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
Stowarzyszenie Kobiet Goraja
Organizacja została założona w 2007 roku 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 ziedzictwa 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.
OWES udzielił wsparcia w rejestracji produktu lokalnego “Zupa cebulowa po gorajsku”.

Stowarzyszenie Złota Nitka
Stowarzyszenie powstałe w Luchowie Dolnym, działa na rzecz rozwoju obszarów i społeczności
wiejskiej w szczególności uwzględniając: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kultutrowych, rozwój sportu i turystyki oraz popularyzację
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych służących podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej,
mobilizowanie mieszkańców wsi do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich, organizowanie imprez kulturalnych służących promocji wsi, prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, sportowej, turystycznej i rolniczej wsi i okolic, wspieranie
i inicjowanie różnych form rozwoju gospodarczego wsi, udzielenie pomocy osobom starszym,
niepełnosprawnym oraz pokrzywdzonym w wypadkach losowych, wspieranie inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi, kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych.

Przykłady dobrych praktyk

Stowarzyszenie Przyjaciół Aleksandrowa „PRZEŁAZEK”

Problematyka społeczna w wymiarze projektowym realizowana jest w Europejskim Domu Spotkań
– Fundacji Nowy Staw od 2004 roku. W ramach Instytutu Rynku Pracy wyłoniony został Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Podejmowane działania w ramach OWES koncentrują
się na wsparciu osób bezrobotnych, przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym, wspieraniu
rozwoju lokalnego, m.in. poprzez pomoc w zawiązywaniu partnerstwa lokalnego.

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 oraz przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym i uzależnieniom
poprzez promocję i organizację wolontariatu w środowisku lokalnym.

Efektem działań projektowych w ramach programu EQUAL, powstało w 2005 roku Gminne
Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej oraz Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne.
Kolejnym etapem rozwoju działań w sektorze ekonomii społecznej jest realizacja założeń projektów
„Razem ! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W ramach działań projektowych, zawiązane zostały partnerstwa lokalne na terenie
województw: lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Łącznie wspartych zostało ponad 30
środowisk lokalnych. W wyniku działań Fundacji, wiele inicjatyw ekonomii społecznej otrzymało
konkretne wsparcie oraz powołane zostały nowe podmioty ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie powstałe w Aleksandrowie, aktywizujące społeczność lokalną w zakresie:

Motorem działań jest praca zespołowa, sami o sobie piszą: Na początku był chaos… Z chaosu
wyłoniła się grupa czupurnych, niesfornych, lekko sfiksowanych osób, którym przyświecała jedna
niebiańska idea- działania na rzecz pogrążonego w marazmie społeczeństwa :) W wyniku wielkiej
burzy mózgów, z kłębów kurzu powstała nazwa dla bezkształtnej dotąd formy: Stowarzyszenie
Przyjaciół Aleksandrowa „PRZEŁAZEK”.

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem dla Zaborowia
Stowarzyszenie powstałe na terenie gminy Orońsko, w miejscowości Zaborowie. Jego celem
jest stworzenie podmiotu zajmującego się kultywowaniem lokalnych tradycji i zwyczajów, a także

podnoszenie świadomości dziedzictwa narodowego i tradycji regionalnej. W dalszej perspektywie
powstałe Stowarzyszenie dążyć będzie do utworzenia prężnie działającej organizacji, która,
realizując swoje cele statutowe, dążyć będzie także do rozwoju gospodarczego Zaborowia
i stworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców, m.in. poprzez spółdzielnię socjalną.
Działania prowadzone przez Stowarzyszenie kierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży,
jak też do dorosłych mieszkańców, nie tylko Zaborowia, ale także dla szerszej grupy odbiorców.
Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
W ramach Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw działa jednostka programowo
wspierająca inicjatywy społeczne. Ośrodek Wsparcia ES w sposób kompleksowy zajmuje się
informowaniem, szkoleniem, doradztwem, oraz świadczeniem innej pomocy osobom i instytucjom
działającym w sektorze ekonomii społecznej. W ramach OWES funkcjonuje Punkt Doradztwa
Społecznego, w którym dyżurują specjaliści ds. ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie „Rozwadzianki”
Stowarzyszenie powstałe w miejscowości Rozwady, na terenie gminy Gielniów. Celem
Stowarzyszenia jest wsparcie mieszkańców gminy pod względem zapewnienia opieki dla dzieci
w wieku przedszkolnym w ramach prowadzonego Punktu Przedszkolnego. Ponieważ na terenie
gminy nie działa przedszkole, zapewnienie opieki nad dziećmi pozwoli rodzicom na poszukiwanie
pracy i podjęcie zatrudnienia, a tym samym przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego
gminy. Celem Stowarzyszenia jest także kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację
działań promujących lokalne tradycje regionalne. Stowarzyszenie jest jeszcze w fazie rejestracji,
ale podjęło już współpracę z Gminą Gielniów pod kątem stworzenia Punktu Przedszkolnego.

Stowarzyszenie „Cel-Integracja-Sukces”
Stowarzyszenie powstałe na terenie gminy Chlewiska, w powiecie Szydłowieckim. Celem
Stowarzyszenia jest wsparcie mieszkańców gminy Chlewiska w działaniach zmierzających
do poprawy ich sytuacji społeczno – ekonomicznej. Stowarzyszenie dąży do poprawy sytuacji
na rynku pracy na terenie gminy, a w przyszłości do utworzenia Spółdzielni Socjalnej, dającej
możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym, mającym problemy z podjęciem zatrudnienia ze
względu na złą sytuację na rynku pracy w powiecie szydłowieckim. Stowarzyszenie jest w trakcie
rejestracji.

Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne
Przedsiębiorstwo 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 Zawodowej. 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) nagradzane są
w wielu konkursach oraz zyskują uznanie w Polsce i zagranicą. 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

W ramach OWES oferujemy:
• szkolenia z zakresu ekonomii społecznej
• usługi prawne, księgowe i marketingowe
• spotkania nt. partnerstwa lokalnego

Naszą ofertę kierujemy do:
• osób niezatrudnionych
• członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych,
• klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej,
• spółdzielni socjalnych,
• warsztatów terapii zajęciowej,
• placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• centrów pomocy rodzinie,
• administracji publicznej.

Zapraszamy do współpracy!
www.irp-fundacja.pl

PRZYDATNE LINKI
www.ekonomiaspoleczna.pl
www.ngo.pl
www.witrynawiejska.pl

