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Sprawozdanie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
z realizacji działań związanych z Ekonomią Społeczną w roku 2010.
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy obecny jest w sektorze ekonomii społecznej w
szczególności w kontekście wsparcia tworzenia i rozwoju spółdzielni, w szczególności
spółdzielni pracy, ale również spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni osób prawnych.
Działaniami związanymi z ekonomią społeczną i realizacją projektów zajmuje się Agencja
Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, funkcjonująca w ramach ZLSP i mająca swoją siedzibę w
Krakowie.
W roku 2010 ZLSP realizował następujące działania w zakresie ekonomii społecznej:
1. W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” ZLSP
tworzy Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie obejmujące swym zasięgiem
województwa: małopolskie, śląskie i świętokrzyskie. Do zadań Centrum Ekonomii
Społecznej należy m.in. monitoring informacji o środowisku ekonomii społecznej w
regionie, promocja marki ekonomii społecznej, edukacja i doradztwo, wsparcie
regionalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, rzecznictwo, integracja
lokalnych instytucji wsparcia ekonomii społecznej. W ramach tego projektu ZLSP
zrealizował również w roku 2010 dwa ogólnopolskie spotkania sieciujące Centra
Integracji Społecznej, przy czym jedno z nich zorganizowane zostało przy okazji
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. W skali ogólnopolskiej realizowane są
również szkolenia doradcze i doradztwo, m.in. w zakresie pomocy publicznej, klauzul
społecznych oraz zasady konkurencyjności, szkolenia coachingowe dla Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkolenia w zakresie przekształcania Centrów
Integracji Społecznej. Przygotowano również koncepcję szkoleń dla Regionalnych
Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie tworzenia wieloletnich strategii na rzecz
ekonomii społecznej w regionie.
2. W roku 2010 ZLSP, wspólnie z Partnerami Małopolską Szkołą Administracji
Publicznej UEK oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej rozpoczął
realizację projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce”.
Projekt zakłada realizację kompleksowych działań na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej oraz osób chcących rozpocząć i prowadzić działalność w tym sektorze. W
ramach projektu realizowane są następujące działania:
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Stworzenie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, na którą
składa się Centrum Spółdzielcze oraz Centrum Przedsiębiorczości Społecznej w
Krakowie oraz Punkty Wsparcia w Stryszawie, Brzesku, Gorlicach i Olkuszu.



Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie
spółdzielni socjalnej lub spółdzielni socjalnej osób prawnych;



„Akademia Zarządzania Spółdzielnią” – cykl szkoleń dla osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności w formie spółdzielni;



„Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” – cykl szkoleń wraz z doradztwem dla
osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej przez
organizację pozarządową;



Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla spółdzielni pracy, spółdzielni
inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych a także dla organizacji
pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność
statutową.



Działania na rzecz rozwoju partnerstwa lokalnego;



Promocja i upowszechnianie idei ekonomii społecznej w Małopolsce.

3. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany był przez ZLSP w
ramach partnerstwa z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. Zakładał
stworzenie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie
mazowieckim. W ramach projektu m.in. powstał i został zewaluowany model
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizacja projektu zakończyła się na koniec
2010 roku.
4. W ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie ZLSP
realizował jedno-dniowe szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni dla
osób zainteresowanych tym tematem.
5. Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP na bieżąco udziela informacji i
wsparcia w zakresie tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych, konsultujemy
statuty nowo powstających spółdzielni, prowadzimy szkolenia w tym zakresie,
zajmujemy się działalnością rzeczniczą oraz reprezentujemy spółdzielczość w różnych
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platformach współpracy, na przykład w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej czy też
Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

