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Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej realizowane w 2013 roku
(nazwa, okres realizacji, partnerzy, źródło finansowania, krótki opis – 2-3 zdania)
Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, 2009 – 2013, PO KL Działanie 1.2,
projekt partnerski, lider: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W ramach projektu ZLSP prowadziło Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie (wspólnie z MSAP)
obejmujące swym zasięgiem województwa małopolskie, śląskie i świętokrzyskie, realizował
spotkania sieciujące Centra Integracji Społecznej, jak również szkolenia połączone z doradztwem
oraz doradztwo indywidualne dla OWES i CIS.
W 2013 roku ZLSP zorganizował 18 szkoleń, w których wzięło udział 272 osoby oraz zrealizował 394
godziny doradztwa indywidualnego. W Małopolsce w 2013 roku ze wsparcia szkoleniowo –
doradczego skorzystały 23 osoby (wzięły udział w 3 szkoleniach oraz skorzystały ze 105 godzin
doradczych). W dwóch spotkaniach sieciujących Centra Integracji Społecznej z Małopolski wzięło
udział 17 osób.
Projekt „Wsparcie Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i
niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią”, 2013, FIO, Partner:
Gmina Raciechowice.
W ramach projektu zorganizowano 5 cykli szkoleniowych połączonych z wizytą studyjną, które miały
na celu wzmocnienie kompetencji osób zasiadających w Radach Nadzorczych spółdzielni w procesie
podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania spółdzielni, budowania partnerstw
trójsektorowych oraz podejmowania działań zmierzających do aktywizacji wspólnot lokalnych.
Innowacyjnym rozwiązaniem było wprowadzenie egzaminów jako warunku uzyskania certyfikatu
dla członka rady nadzorczej, potwierdzającego wysoki poziom jego kompetencji. 72 osoby zdały
pomyślnie egzamin i uzyskały taki certyfikat jako pierwsze w Polsce w sektorze spółdzielczym.
W projekcie wzięło udział 75 osób, w tym 16 osób z Małopolski.
Wsparcie spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych i socjalnych przy korzystaniu z
preferencyjnych pożyczek.
ZLSP jest oficjalnym partnerem Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A, które w
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ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” prowadzi
fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Ma on na celu dostarczenie
preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają w efekcie doprowadzić do wzrostu
przychodów lub zatrudnienia w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, poprzez wzmocnienie w
nich rozwoju działalności gospodarczej.
Zadaniem ZLSP jest udzielanie wszelkich niezbędnych informacji o projekcie oraz wspieranie
podmiotów ekonomii społecznej na etapie starania się o pożyczkę. W I kwartale 2013 r. w ramach
promocji funduszu oraz podnoszenia wiedzy z zakresu finansów, ZLSP zorganizował wspólnie z TISE
cykl warsztatów finansowych dla spółdzielni. Warsztaty dotyczyły tego, jak w rozsądny sposób
korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania.
W 2013 roku ZLSP wsparło 9 spółdzielni, w tym 2 z województwa małopolskiego.
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. Doradztwo dotyczy głównie zagadnień interpretacji
Prawa Spółdzielczego, konsultacji statutów, przygotowania dokumentów na Walne Zgromadzenie i
wiele innych. Wsparcie jest finansowane ze środków własnych ZLSP.
ZLSP realizuje na bieżąco działania związane ze wsparciem i promocją spółdzielczości, do których
należy m.in.:
- realizacja szkoleń biznes skierowanych do spółdzielni oraz instytucji ekonomii społecznej, w 2013
roku zorganizowano 22 szkolenia, w których wzięło udział 390 uczestników,
- udział w pracach Kapituły Znaku „Zakup prospołeczny” oraz oddelegowanie członka Kapituły
konkursu na najlepiej działające przedsiębiorstwo społeczne.
- integracja środowiska spółdzielczego m.in. poprzez organizację Klubów Prezesa – spotkania
odbywają się I raz w kwartale (łącznie 4 spotkania w 2013 r., w których wzięli udział prezesi,
księgowi, członkowie zarządu wszystkich typów spółdzielni).
- współorganizacja spotkania na temat tworzenia się spółdzielni mieszkaniowych poprzez oddolne
inicjatywy we współpracy z Klubem Zygmuntowskim,
- udzielanie bieżącego doradztwa i instruktażu – spotkania, konsultacje telefoniczne.

Plany na kolejny rok
Krótki opis przedsięwzięć w obszarze ES planowanych do realizacji w 2014 roku (max 10 zdań)
W roku 2013 ZLSP planuje:
- realizację wsparcia szkoleniowo – doradczego skierowanego do sektora spółdzielczego, innych podmiotów
ekonomii społecznej oraz podmiotów prowadzących Ośrodki Wsparcia 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 działań wspierających grupy inicjatywne w tworzeniu spółdzielni socjalnych oraz spółdzielnie socjalne w
rozwoju pomysłu na biznes,
- poszukiwanie dalszych możliwości rynkowych dla rozwoju podmiotów spółdzielczych,
- organizacja staży dla pracowników spółdzielni na uczelniach wyższych,
- organizacja staży dla studentów krakowskich uczelni w przedsiębiorstwach spółdzielczych w Małopolsce,
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- wsparcie rozwoju spółdzielczości uczniowskiej jako instrumentu wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz
obywatelskich wśród młodzieży;

Propozycje wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Pakt i/lub tematów spotkań Paktu

