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Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej realizowane w 2012 roku
(nazwa, okres realizacji, partnerzy, źródło finansowania, krótki opis – 2-3 zdania)
1. Realizacja projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” finansowanego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I). W ramach projektu ZLSP prowadzi Centrum
Ekonomii Społecznej w Krakowie (wspólnie z MSAP) obejmujące swym zasięgiem województwa
małopolskie, śląskie i świętokrzyskie, realizuje spotkania sieciujące Centra Integracji Społecznej, jak
również szkolenia połączone z doradztwem oraz doradztwo indywidualne dla Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej (w 2012 r. zrealizowano 22 szkolenia dla 292 uczestników, przeprowadzono
607 godzin doradztwa dla uczestników szkoleń oraz 1989 godzin doradztwa indywidualnego dla 401
osób reprezentujących instytucje wsparcia ekonomii społecznej). Jednym z ważnych działań w
ramach projektu było wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w opracowywaniu
Wieloletnich regionalnych planów działania na rzecz ekonomii społecznej.
2. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbyły się w październiku 2012 r.
w Krakowie. Zostały wpisane w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości a realizowane w
partnerstwie z wieloma instytucjami, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W OSES,
które organizowane były po raz VI, wzięło udział prawie 400 przedstawicieli sektora ekonomii
społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, jednostek naukowych i
mediów z całej Polski. W większości zostały sfinansowane z projektu „Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej”.
3. W marcu 2012 r. zakończyła się realizacja projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w
Małopolsce”, którego liderem był ZLSP a partnerami MSAP i FGAP. Projekt finansowany był ze
środków EFS w ramach Poddziałania 7.2.2. i zawierał kompleksowe wsparcie osób i instytucji w
zakresie działania w sektorze ekonomii społecznej. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyskało 575
osób oraz 123 podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz
instytucje rynku pracy w Małopolsce.
4. Realizacja wsparcia dla grup inicjatywnych oraz już istniejących spółdzielni socjalnych. Agencja
Rozwoju i Promocji Spółdzielczości realizuje na bieżąco wsparcie doradcze dla grup inicjatywnych
oraz już istniejących spółdzielni socjalnych, które finansowane są ze środków własnych ZLSP.
Doradztwo dotyczy głównie zagadnień interpretacji Prawa Spółdzielczego, konsultacji statutów,
przygotowania dokumentów na Walne Zgromadzenie i wielu innych.
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5. Realizacja szeregu działań promujących spółdzielnię jako formę prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. ZLSP wspólnie z
Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zorganizował m.in. olimpiadę wiedzy na temat
spółdzielczości, a zwyciężczyni mogła uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Spółdzielczych w
Manchesterze. Inne działania to m.in. publikacja wkładki promującej produkty i usługi małopolskich
spółdzielni w Gazecie Wyborczej, organizacja prezentacji spółdzielczych wyrobów oraz konkursu
plastycznego dla dzieci na temat ilustracji zasad spółdzielczych w trakcie Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej w Krakowie. Działania były realizowane ze środków własnych ZLSP lub środków
pozyskanych od sponsorów.
6. ZLSP realizuje na bieżąco działania związane ze wsparciem i promocją spółdzielczości, do których
należy m.in. realizacja szkoleń pomagających lepiej prowadzić spółdzielczy biznes, integracja
środowiska spółdzielczego poprzez organizację Klubów Prezesa, udzielanie bieżącego doradztwa i
instruktażu, wsparcie w pozyskiwaniu zwrotnych instrumentów finansowych, rozwoju pomysłu na
modernizację działań, etc.

Plany na kolejny rok
Krótki opis przedsięwzięć w obszarze ES planowanych do realizacji w 2013 roku (max 10 zdań)
W roku 2013 ZLSP planuje:
- kontynuację działań Centrum Ekonomii Społecznej,
- wsparcie spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy i spółdzielni inwalidów i niewidomych w zakresie pozyskiwania
pożyczek w ramach zwrotnych instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej,
- realizację szkoleń i doradztwa na rzecz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
- realizację działań wspierających grupy inicjatywne w tworzeniu spółdzielni socjalnych oraz spółdzielnie socjalne w
rozwoju pomysłu na biznes,
- poszukiwanie dalszych możliwości rynkowych dla rozwoju podmiotów spółdzielczych,
- udział w wypracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym dla województwa małopolskiego w zakresie
przestrzeni dla rozwoju pes.
Propozycje wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Pakt i/lub tematów spotkań Paktu
W bieżącym roku na pewno ważnym zagadnieniem będzie planowanie rozwoju ekonomii społecznej w
dokumentach strategicznych dla województwa małopolskiego.
Istotne będą również wszelkie działania dotyczące promocji wśród samorządów możliwości współpracy z
podmiotami es, w szczególności w zakresie korzystania z usług pes, wykorzystania klauzul społecznych, zachęcania
lokalnych przedsiębiorców do współpracy z pes.

