Rozwiązania innowacyjne w obszarze: Zatrudnienie i integracja społeczna

Cel wdrożenia rozwiązań: ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
IDENTYFIKOWANE PROBLEMY:

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
•

• Podmioty ekonomii społecznej

Niestabilna współpraca PES z instytucjami publicznymi spowodowana
niewystarczająco trwałymi mechanizmami kooperacji oraz nie zawsze
dostateczną wiedzą na temat potencjalnych korzyści z niej wynikających

• Jednostki samorządu terytorialnego
• Instytucje pomocy i integracji społecznej

•

• Osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia

•

• Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Uzależnienie PES od dotacji zewnętrznych, utrudniające
samodzielność finansową

Niedostatecznie wykorzystany potencjał i niska aktywność organizacji
pozarządowych w obszarze dostarczania usług społecznych

• Niewystarczający poziom wsparcia PES przez samorząd lokalny
(niewystarczająca liczba zamówień publicznych z klauzulami społecznymi
skierowanych do PES)
• Niepełna wiedza wśród przedstawicieli administracji publicznej
oraz studentów na temat inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA:
• Instrumenty budowania partnerstw: modele współpracy
regulujące w wymiarze wieloletnim warunki i zasady współpracy
pomiędzy samorządem terytorialnym a PES; modele partnerstw
i konsorcjów/klastrów działających w obszarze ekonomii społecznej
oraz bazy informacji dotyczące zapotrzebowania administracji
publicznej na konkretne usługi społeczne
• Instrumenty finansowe: pożyczki z poręczeniem, pożyczki i kredyty
obrotowe oraz pożyczki inwestycyjne świadczone w ramach
Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, narzędzia do aktualizacji
strategii biznesowych oraz wsparcia doradczego
• Instrumenty szkoleniowe: internetowe platformy edukacyjne,
modele programów szkoleniowych dla animatorów w obszarze
ekonomii społecznej oraz przykładowe działania promocyjne,
ścieżki specjalizacyjne w sferze usług społecznych w ramach
programów szkół wyższych
• System monitorowania ekonomii społecznej
• Model inkubatora powielającego przedsiębiorstwa społeczne
na zasadach franczyzy społecznej

MOŻLIWE KORZYŚCI:
•

Skuteczniejszy system współpracy pomiędzy administracją publiczną a PES poprzez ustanowienie
trwałych partnerstw publiczno-społecznych oraz realizację wieloletnich planów współpracy

•

Poprawa dostępu PES do zewnętrznego finansowania zwrotnego dzięki zaprojektowaniu
narzędzi pożyczkowo-poręczeniowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorców społecznych

•

Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie ekonomii społecznej wśród pracowników
organizacji pozarządowych, JST i studentów

•

Wzrost liczby usług społecznych zlecanych przez administrację publiczną PES poprzez stosowanie
na szerszą skalę klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych

•

Wzrost poziomu wiedzy na temat zadań publicznych zleconych przez administrację publiczną
organizacjom pozarządowym poprzez stosowanie różnego rodzaju działań monitorujących
i agregujących te dane
Rozwiązania są dostępne na stronie internetowej KIW: http://www.kiw-pokl.org.pl

