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Kraków, 9 grudnia 2016r.  

 

ZAPROSZENIE DLA SAMORZĄDÓW  

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Oferujemy 

samorządom bezpłatne wsparcie służące wypracowaniu konkretnych rozwiązań, 

odpowiadających na Państwa potrzeby w tym zakresie.  

Ekonomia społeczna to szansa na tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, lepsze 

zaspokojenie potrzeb społecznych oraz oszczędności w budżecie samorządu. W praktyce 

najczęściej oznacza to szersze włączenie w realizację zadań użyteczności publicznej 

lokalnych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów ekonomii społecznej. Wiążę 

się to rozwijaniem nowych form współpracy finansowej, w tym zlecania zadań oraz 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (tzw. klauzul społecznych), 

preferujących wykonawców tworzących miejsca pracy dla osób wykluczonych. Ekonomia 

społeczna to również tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, na przykład organizacji 

pozarządowych przez mieszkańców lub spółdzielni socjalnych osób prawnych przez 

samorząd.   

Warto również pamiętać, że małopolskie samorządy mogą uzyskać dofinansowanie 

realizacji usług społecznych (np. opiekuńczych, interwencji kryzysowej) z Regionalnego 

Programu Operacyjnego. W ramach tych projektów preferowane będą przedsięwzięcia 

realizowane w partnerstwie z podmiotami społecznymi, więc warto już teraz szukać 

partnerów w środowisku.  

Zapraszamy do współpracy samorządy, które chcą lokalnie rozwijać ekonomię społeczną, 

wprowadzać nowe formy współpracy z pomiotami ekonomii społecznej lub tworzyć 

przedsiębiorstwa społeczne na swoim terenie. W ramach projektu „MOWES- Małopolski 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zadania nr 1, oferujemy samorządom bezpłatne, 

kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w tym zakresie.  Zaczynamy pracę od 

diagnozy - identyfikujemy potrzeby społeczne i lokalne potencjały, następnie określamy 

adekwatne rozwiązania oraz planujemy ścieżkę wsparcia. Oferujemy bieżącą współpracę z 

animatorem, pogłębioną diagnozę, doradztwo specjalistyczne w zakresie wypracowania 

procedur oraz wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych. Samorządy planujące 

powołanie spółdzielni socjalnej osób prawnych uzyskają wsparcie w zakresie analizy 
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pomysłu i przygotowania go do realizacji1.  Projekt MOWES daje również możliwość  

(w ramach odrębnej rekrutacji do zdania 3) uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności 

przedsiębiorstwa społecznego.  

W załączeniu  przesyłamy dokumentację rekrutacyjną wraz ze szczegółowym opisem 

ścieżki wsparcia i przykładowych rezultatów współpracy (załącznik nr 3 do Regulaminu). 

Samorządy zostaną  wybrane w procesie rekrutacyjnym. Zaznaczamy, że udział w 

projekcie to możliwości uzyskania fachowego wsparcia ale również zobowiązanie do 

konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych rozwiązań.  Prosimy zwrócić 

szczególną uwagę na zapisy kontraktu - umowy uczestnictwa (załącznik nr 2), który 

informuje o zobowiązaniach samorządu.  

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Na formularze zgłoszeniowe (załącznik  

nr 1) czekamy do 15 stycznia 2017r. wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego 

etapu – spotkań rekrutacyjnych.  W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami 

współpracy JST: panem Tomaszem Otko (tel. 608 020 496) lub panią Ewą Chromniak (tel. 

790 346 927) z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.  

  

 

                                                           
1
 Samorządy, które mają „gotowy” pomysł na spółdzielnię socjalną osób prawnych i są zainteresowane uzyskanie 

dotacji na rozpoczęcie działalności, zapraszamy do udziału w zadaniu nr 3 prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną 
Opoka/ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Rekrutacja do zadania nr 3 będzie uruchomiona  
na początku 2017r. Szczegóły na stronie www.es.malopolska.pl     

http://www.es.malopolska.pl/

