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Włochy: spółdzielnie socjalne 
 
Tłumaczenie: Jakub Jedliński 
 
 Definicja przedsi ębiorstwa społecznego we Włoszech 1 
Rola ruchu spółdzielczego we Włoszech jest zawarta we włoskiej konstytucji, a sektor ten 
jest duŜy i dobrze zorganizowany. Włoski sektor spółdzielczy oraz będący jego częścią ruch 
spółdzielczy, zwraca na siebie uwagę na tle europejskich organizacji trzeciego sektora. Ma 
on równieŜ znaczący wpływ na politykę europejską. 
 
W przeciwieństwie do spółdzielni, stowarzyszenia we Włoszech są relatywnie źle 
ustrukturyzowane. We Włoszech zrodziło się kilka pomysłów, takich jak pojęcie „trzeci 
sektor” czyli rodzaj działań spółdzielczych, który stał się motorem innowacyjnych działań, 
dzięki wykorzystaniu biznesowego podejścia do ociągnięcia celów społecznych.  
 
Mimo istniejących róŜnic terminologicznych, zazwyczaj przyjmuje się, Ŝe podmiotami 
ekonomii społecznej są wszelkie spółdzielnie, wspólnoty, zrzeszenia i fundacje. Trzeci sektor, 
czy teŜ trzeci system, działa na rzecz poŜytku społecznego i nie wytwarza zysku. Obejmuje 
on następujące typy organizacji: 

• „associazioni non riconosciute”, powszechnie uŜywane jest w stosunku do towarzystw 
kulturalnych lub reprezentujących interesy danej grupy, często nazywanych „di 
promozione sociale”. Typową organizacją tego typu jest „circoli ARCI”, która zarządza 
obiektami kulturalnymi, prowadzi restauracje, bary, itp. 

• Określenie „organizzazioni di volontariato” odnosi się do organizacji wolontariackich 
świadczących usługi.  

ChociaŜ nie mają one osobowości prawnej i mają nieograniczoną odpowiedzialność 
prawną, w praktyce te dwa typy organizacji mogą działać, jako przedsiębiorstwa.  

• Spółdzielnie społeczne 
• Organizacje pozarządowe działające na rzecz krajów rozwijających się 
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• Uznane stowarzyszenia i fundacje  
 

 Skala i zakres przedsi ębiorstw społecznych 
Statystyki dotyczące ekonomi społecznej we Włoszech są niezweryfikowane. W kraju tym 
istnieje około 160 000 spółdzielni, z których niektóre są członkami jednej z dwóch głównych 
federacji – Lagacoop (10 000 członków) i Confocooperative (18 000 członków). Całkowite 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych wynosi 450 000 osób. Istnieje około 220 000 
stowarzyszeń z szacunkowym zatrudnieniem wahającym się od 250 000 (Lunaria) do 
418 000 (Johns Hopkins Uniwersity) osób. Dodatkowo szacuje się, Ŝe zatrudnionych jest 
równieŜ 270 000 wolontariuszy. Istnieje teŜ około 100 fundacji bankowych.  

 
Biorąc pod uwagę wielkość organizacji, sektor przedsiębiorczości społecznej obejmuje 
(według definicji EMES): 

 
• 7 100 spółdzielni społecznych.  
• Od około 2000 do 10 000 stowarzyszeń wolontariackich, (chociaŜ teoretycznie nie 

powinny świadczyć one usług w pełnym wymiarze). 
• Kilkaset innych stowarzyszeń. 
• Między 1000 a 1500 innego rodzaju spółdzielni, które działają na rzecz interesu 

publicznego, ale nie określają siebie jako spółdzielniami społecznymi. 
• Od około 200 do 800 instytucji państwowych zajmujących się pomocą 

charytatywną i opieką społeczną (istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficienza – IPAB), które przekształciły się w prywatne fundacje, (chociaŜ 
decyzje podjęte przez ich rady i wiele innych ustaleń, nadal wymaga 
zatwierdzenia ze strony władz). 

• Kilka tradycyjnych firm. 
 

W sumie szacuje się, Ŝe całkowita liczba przedsiębiorstw społecznych we Włoszech wynosi 
około 11000 organizacji. NajwaŜniejszym typem są spółdzielnie socjalne. 
 
Spółdzielnie socjalne 

Spółdzielnie socjalne mogą być definiowane w następujący sposób: 
• Ich celem, zazwyczaj, jest działanie na rzecz społeczności i społecznej integracji 

obywateli. 
• Typ A spółdzielni socjalnych zapewnia usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 

socjalnej lub edukacyjnej. 
• Spółdzielnie typu B działają na rzecz włączenia w rynek pracy osób ze środowisk 

dyskryminowanych. Do grup docelowych tych spółdzielni naleŜą między innymi: 
osoby fizycznie lub umysłowo niepełnosprawne, uzaleŜnione od alkoholu lub 
narkotyków. Organizacje te zajmują się równieŜ osobami mającymi problemy z 
prawem. Działalność tych organizacji nie obejmuje innych czynników mogących 
powodować dyskryminację, takich jaki: rasa czy orientacja seksualna. 

• RóŜne kategorie interesariuszy mogą stać się członkami spółdzielni typu B. 
Zalicza się do nich płatnych pracowników, benefisantów, wolontariuszy (stanowią 
oni powyŜej 50% wszystkich członków), inwestorów i instytucje publiczne.  W 
spółdzielniach społecznych typu B, co najmniej 30% członków organizacji musi 
wywodzić się z defaworyzowanej grupy docelowej. 
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• Spółdzielnie socjalne mają osobowość prawną. 
• W trakcie głosowania jednej osobie przysługuje jeden głos. 
• Spółdzielnie mogą wydać nie więcej niŜ 80% dochodu, majątek nie moŜe zostać 

dzielony między członków. 
   
Aktualną wielkość sektora spółdzielczego we Włoszech dobrze szacują oficjalne, 
uaktualnione dane ISTAT, z końca 2001 roku. Wskazują one na roczny wzrost liczby 
organizacji o 10% (przyjęte przez Direzione Generale per gli Ente Cooperativi).  Według tych 
szacunków we Włoszech istniej 7100 spółdzielni socjalnych, mających 267 000 członków, 
223 płatnych pracowników, 31 000 wolontariuszy. Organizacje te zajmują się integracją 
24 000 osób. Łączny obrót spółdzielni wynosi 5 miliardów euro. Spółdzielnie podzielone są 
na trzy typy: 59 % stanowią organizacje typu A (opieka społeczna i zdrowotna), 33% typu B 
(wprowadzanie na rynek pracy), 8% organizacji ma typ mieszany. Średnio, spółdzielnia 
socjalna zatrudnia 30 osób. 
       
Rząd i sektor przedsi ębiorczo ści społecznej 
W przeszłości włoska polityka wobec trzeciego sektora była nieprzemyślana i przedmiotowa. 
Wprowadzony po wojnie system wyborczy, oparty na ordynacji proporcjonalnej, doprowadzał 
do powstawania słabych rządów, nieustannie zmieniających się koalicji i upolitycznienia 
trzeciego sektora, który dzielił się według politycznych i religijnych kryteriów. Po skandalach 
korupcyjnych, mających miejsce we wczesnych latach 90., dokonano zmian w konstytucji, 
wprowadzono większościowy system głosowania oraz rozpoczęto proces przekazywania 
władzy regionom. Działania te przyczyniły się do powstania bardziej stabilnych ram 
prawnych, w których trzeci sektor moŜe sensowniej działać. Stworzono trzy szerokie koalicje 
wokół istniejących stowarzyszeń kulturalnych, wolontariackich oraz spółdzielni socjalnych.  

 
W 1997 roku, w czasach rządu centrolewicowego, rozpoczęto ustrukturyzowany dialog z 
organizacjami ekonomii społecznej w obrębie Forum Trzeciego Sektora2. Dał on początek 
działaniu grup regionalnym, lokalnych i tematycznych. Stworzono nowe instytucje, w tym 
parlamentarne koło ds. trzeciego sektora i koło eksperckie w Narodowym Departamencie 
Pracy. Począwszy od 2000 roku, działający obecnie rząd, jest mniej Ŝyczliwie nastawiony 
wobec trzeciego sektora. Obecne władze wolą omijać struktury, na rzecz bezpośrednich, 
dwustronnych negocjacji.  
 
Przedsiębiorstwa społeczne dostarczają zarówno usług ułatwiających integrację na rynku 
pracy, jak i usług związanych z opieka zdrowotną. UmoŜliwiają realizację potrzeb 
społecznych skuteczniej, niŜ przeciąŜony skomplikowanymi regulacjami pracowniczymi i 
zobowiązaniami emerytalnymi sektor publiczny. Zapewniają równieŜ wyŜszą jakość usług, ze 
względu na wysoki stopień satysfakcji, z którym wiąŜę się prowadzenie przedsiębiorstwa 
społecznego. ZaangaŜowanie się z realizację celów społecznych oznacza, Ŝe – w 
przeciwieństwie do sektora prywatnego – prowadzący przedsiębiorstwa społeczne nie są 
skłonni do cięcia kosztów, jako sposobu zwiększania dochodów przedsiębiorstwa.   
 
Przed dyrektywą Unii Europejskiej, rejestracja przedsięwzięcia jako spółdzielni socjalnej typu 
B, dawała dostęp do państwowych kontraktów bez przetargu. Lokalne władze promowały 

                                                 
2 www.forumterzosettore.it 
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spółdzielnie socjalne podpisując z nimi kontrakty, poniewaŜ w ten sposób mogły dostarczać 
tańsze usługi, niŜ te które oferował sektor publiczny czy prywatny. Przedsiębiorstwa 
społeczne cechują się teŜ większą elastycznością, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy 
pracownicze. Dlatego spółdzielnie, zajęły się świadczeniem nowych usług, takich jak opieka 
domowa, które wcześniej zapewniane były przez rodzinę. UmoŜliwiło to kobietom zajęcie się 
pracą zawodową. Trzeci sektor obecnie musi przejść ze stanu zapewniającego protekcję do 
wolnorynkowej konkurencji w uzyskiwaniu kontraktów państwowych. Dosłowna interpretacja 
regulacji prawnych moŜe jednak doprowadzić do zawierania kontraktów zapewniających z 
tymi, którzy gwarantują najniŜsze koszty, przyczyniając się jednocześnie do obniŜenia 
jakości usług.  

 

Agenzia per le ONLUS  

W 2000 roku Włochy załoŜyły agencję Agenzia per le ONLUS – Agenzia per le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 3  – która zajmuje się promowaniem i 
nadzorowaniem trzeciego sektora oraz tzw. organizacji uŜyteczności społecznej. Jej 
zadaniem jest prowadzenie badań nad trzecim sektorem we Włoszech i zagranicą, 
przygotowywanie propozycji legislacyjnych, prowadzenie kampanii świadomościowych oraz 
promowanie szkoleń. Dziesięcioro członków rady nadzorczej agencji ONLUS powoływanych 
jest przez rząd: czworo reprezentuje rząd, a sześcioro wybieranych jest ze względu na 
doświadczenie w zakresie ekonomii, finansów i działalności trzeciego sektora. W praktyce 
agencja ta nie wykazuje duŜej aktywności.  

 
Ramy prawne 
Główne ustawy dotyczące przedsiębiorczości społecznej: 

• Ustawa 1577/47 (ustawa Basevi) przyznaje ulgę podatkową od dochodów spółdzielni 
przeznaczanych na niepodzielną rezerwę. 

• Ustawa 49/85 (ustawa Marcora) zezwala osobom bezrobotnym na przeznaczenie 
otrzymywanego zasiłku na sfinansowanie wykupu spółdzielni społecznej. 

• Ustawa 44/86 (ustawa De Vito) wspiera zatrudnianie w spółdzielniach młodych osób. 
• Ustawa 266/91 definiuje organizację wolontariacką. 
• Ustawa 381/91 definiuje spółdzielnię społeczną.    
• Ustawa 266/97 definiuje małą spółdzielnię społeczną (od 3 do 8 osób). 
• Ustawa 460/97 wprowadza w Ŝycie ONLUS. 
• Ustawa 561/98 reguluje działalność fundacji bankowych, które muszą przeznaczać 

co najmniej połowę swoich dochodów na cele kulturalne, edukacyjne, badania 
naukowe bądź inne cele społeczne (np. za pośrednictwem przedsiębiorstw 
społecznych). 

• Ustawa 68/99 dotyczy zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmach nastawionych 
na zysk, organizacjach publicznych i pozarządowych.  

• Ustawa 327/00 reguluje koszty pracy, ochrony zdrowia oraz zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa w pracy zapisanych w kontraktach państwowych. 

• Ustawa 328/00 precyzuje warunki, które spółdzielnia socjalna musi wypełnić, aby 
móc działać w obszarze opieki zdrowotnej, usług społecznych i innych usług dla 
społeczności. Ustawa ta definiuje równieŜ system poręczeń. 

                                                 
3 www.agenziaperleonlus.it 
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Największe znaczenie dla rozwoju trzeciego sektora ma ustawa 381 z 1991 roku, która po 
dziesięciu latach politycznych negocjacji reguluje status spółdzielni socjalnej (cooperativa 
sociale). Wyodrębnia ona dwa typy spółdzielni społecznych: typ A (usługi społeczne) i typ B 
(integracja na rynku pracy). Oferuje skuteczną, aktywną, nieobciąŜającą zbytnio funduszy 
publicznych integrację społeczną i integrację na rynku pracy. Do tej pory, była to jedyna 
forma organizacyjna, która została specjalnie stworzona z myślą o przedsiębiorstwach 
społecznych. Stała się ona inspiracją dla nowych form prawnych w Belgii, Francji i Portugalii. 
Od 2005 roku, tworzone są szersze ramy prawne dla innych typów przedsiębiorstw 
społecznych. 
 

Nowe prawo dotycz ące przedsi ębiorczo ści społecznej 

Ostatnią zamianą prawną jest przyjęta przez Senat ustawa z 11 maja 2005 roku, która 
definiuje „przedsiębiorstwo społeczne” (impresa sociale). Obecnie toczy się debata 
dotyczącą wprowadzenia tych regulacji. Pierwsze rozporządzenie, idące za zmianą w 
kodeksie cywilnym, ma być opublikowane jesienią 2005 roku. Ustawa ta podaje, Ŝe termin 
„przedsiębiorstwo społeczne” odnosi się do „prywatnych organizacji nienastawionych na 
zysk, które prowadzą stałą, będącą ich głównym zajęciem działalność gospodarczą. 
Działalność ta polega na produkcji lub wymianie społecznie uŜytecznych dóbr i usług, której 
celem jest wypełnianie celów poŜytku publicznego”. Regulacje określą społeczny charakter 
przedsiębiorstw, opierając się na zasadzie nieograniczonego dostępu do usług, 
nienastawionej na zysk dystrybucji, ponownego inwestowania nadwyŜek finansowych, 
niezaleŜności od innych ciał sektora publicznego czy prywatnego, administracyjnej 
transparentności i altruistycznego rozpowszechniania dóbr lub usług. Tym samym nie ma tu 
wymagań dotyczących demokratycznego zarządzania, chociaŜ zakazane jest, aby 
przedsiębiorstwo społeczne było dotowane przez nastawioną na zysk firmę, (władze 
państwowe). 

Ulgi podatkowe od zysków i darowizn na tym etapie nie były jeszcze zagwarantowane, 
jednak myślano o tym, aby zmienić tę sytuację, co pozwoliłoby odejść od rządowych dotacji. 
Jednocześnie rząd chciał zlikwidować wszelkie podatki płacone przez spółdzielnie, w tym 
równieŜ spółdzielnie społeczne. 

 

Rządowa polityka regionalna 

Rezultatem polityki regionalnej, prowadzonej przez włoski rząd było wprowadzanie nowego 
prawa przez regiony, w róŜnym czasie i z róŜnym nastawieniem. Północne regiony, takie jak 
Lombardia czy autonomiczny region Trentino-Alto Adige (Południowy Tyrol), jak zwykle 
znajdowały się w awangardzie, podczas gdy Kalabria, do tej pory nie wprowadziła 
ogłoszonej w 1991 roku ustawy o spółdzielniach społecznych. W róŜnych regionach, róŜnie 
wygląda takŜe sprawa wprowadzenia w Ŝycie ustawy 328/0. 

 

Program EQUAL 

Spośród wszystkich krajów członkowskich, Włochy są najbardziej aktywne w kwestii ekonomi 
społecznej, zarówno pod względem budŜetu jak i tworzonych partnerstw. W pierwszej 



 
Tłumaczenie pochodzi z raportu „Social Enterprise. International Literature Review”, przygotowanego przez GHK,  

oprac. Toby Johnson, Roger Spear 

 

 
 

Artykuł został przetłumaczony w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowanego 
ze środków IW Equal. 

  
 

6 
 

rundzie 99 milionów euro pochodzących z funduszy EFS zostało rozdzielonych między 71 
Partnerstw dla Rozwoju, w drugiej turze 100 milionów euro (wraz z 76 milionami euro z 
funduszy krajowych i 24 milionami euro z funduszy regionalnych), zostało przeznaczonych 
na pomoc 111 Partnerstwo dla Rozwoju. Podobnie w pierwszej turze Włochy rozliczyły się z 
40% środków przeznaczonych na programy tematyczne. Jednak Partnerstwa dla Rozwoju 
są relatywnie małe, ich średni budŜet wynosi 1,8 miliona euro (łączna suma wszystkich 
funduszy). Są one rozmieszczone równomiernie na terenie całego kraju, a wiele z nich jest 
aktywna na poziomie prowincjonalnym.    

 

Zmiana polityki rządu, który zaczął dokonywać selekcji Partnerstwa dla Rozwoju oraz 
rozpoczęcie programu, prowadzi do decentralizacji biur zajmujących się pomocą w 
uzyskiwaniu funduszy. Pomimo ogromnej aktywności, podczas pierwszej tury, nie 
zorganizowano Ŝadnego skutecznego programu informacyjnego na ten temat. We Włoszech 
zauwaŜalne jest małe zainteresowanie europejskim wymiarem przyznawania funduszy. 
MoŜna mieć nadzieję, Ŝe Włochy będą organizować imprezy europejskie w 2006 roku, 
jednak na razie nie ma na ten temat Ŝadnych oficjalnych informacji. Nadrzędnym zadaniem 
Inicjatywy Wspólnotowej Equal we Włoszech jest promowanie samowystarczalności i jakości 
przedsiębiorstw społecznych oraz oferowanych przez nie usług, promowanie integracyjne 
podejście integracyjnego i wykorzystania technologii informatycznych. Dlatego skupia się on 
raczej na edukacji i wzmacnianiu organizacji, niŜ na tworzeniu miejsc pracy. Potencjalną 
korzyścią dla spółdzielni socjalnych jest to, Ŝe program EQUAL pomaga im zmieniać 
postawy osób bezrobotnych, aby mogły one w skuteczny sposób starać się o pracę.  
Preferowanym modelem jest tworzenie partnerstw między trzecim sektorem a naleŜącymi do 
sektora prywatnego firmami. Celem tego działania jest przyjęcie w spółdzielniach bardziej 
przedsiębiorczego podejścia. Spowodowało ono jednak niezadowolenie wśród istniejących 
wcześniej spółdzielni socjalnych.  
 
W trakcie pierwszej rundy około 19 Partnerstw na Rzecz Rozwoju skupiło się na zdobywaniu 
umiejętności i systemach zarządzania, 16 – na sposobach rozpoczęcia działalności 
gospodarczej i jej rozwoju, 10 – na wprowadzaniu osób bezrobotnych na rynek pracy, 
pozostałe zaś na szczegółowych kwestiach, takich jak rozwój przedmieść, usługi społeczne 
czy turystyka. 
 
Interesującą działalnością jest tworzenie nowych zawodów w celu integracji i podnoszenia 
kwalifikacji imigrantów. Inny projekt ma na celu tworzenie systemu „franczyz społecznych”, 
przyjmujących za model odnoszącą sukcesy w Trieście sieć Il Posto della Fragola. Celem 
tego projektu jest rozbudowanie sieci hoteli prowadzonych przez osoby wywodzące się ze 
środowisk defaworyzowanych. Pojawiły się równieŜ działania zmierzające do uproszczenia 
państwowych procedur zatrudnienia oraz partnerstwa z władzami w celu „wspólnego 
planowania” dostarczanych usług społecznych. 
 
 
Polityczne i sektorowe przykłady 
QUASAR 
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QUASAR naleŜy do szczególnie interesujących ogólnokrajowych projektów, ze względu na 
sposób, w jaki ruch spółdzielni socjalnych współpracował z izbą handlową nad stworzeniem 
systemu usług wspierających spółdzielnie społeczne.  
 
 Celem QUASARu było stworzenie pomostu między przedsiębiorstwami społecznymi a 
izbami handlowymi, poprzez tworzenie bardziej biznesowej kultury w przedsiębiorstwach 
społecznych, równocześnie sprawiając, aby kultura izb handlowych stawała się bardziej 
wraŜliwa na potrzeby przedsiębiorstw społecznych. Projekt współpracował z izbami 
handlowymi w ośmiu prowincjach: Mediolan, Treviso, Forlì-Cesena, Florencja, Cagliari, 
Potenza, Bari i Palermo. Był on koordynowany przez jednostkę centralną. Prace nad 
projektem skupiały się w siedmiu specjalistycznych grupach roboczych, w których znajdowali 
się eksperci z trzeciego sektora i z izb handlowych. Zajmowali się oni takimi kwestiami jak 
reforma usług społecznych, ich jakość, szkolenia, trening, finanse, rozwój lokalny oraz 
stworzenie imponującej serii dostarczających wskazówek podręczników.  
 
Program wykorzystał obowiązkowe składki, które kaŜdy biznesmen musi płacić izbie 
handlowej, wysyłając do ośmiu objętych programem prowincji „obserwatorów ekonomii 
społecznej”. Kolejne cztery prowincje (Rzym, Piza, Perugia i Benevento) same sfinansowały 
tę inicjatywę. Zadaniem obserwatorów jest prowadzenie badań i informowanie izb 
handlowych, reprezentowanie trzeciego sektora, doradzanie działającym i nowopowstałym 
przedsiębiorcom społecznym. Zarządzani są oni przez komisje, w skład których wchodzą 
przedstawiciele izb handlowych, szkół wyŜszych, spółdzielni, stowarzyszeń i wolontariuszy. 
W ten sposób zorganizowano lokalne centra, w których moŜna wymieniać informacje i 
wiedzę. 
 
Projekt wprowadził „kontrolę jakości przedsiębiorstwa” w 240 podmiotach, z których 45% 
stanowiło spółdzielnie socjalne, 32% zarejestrowane stowarzyszenia będące stałymi 
płatnikami VAT, 15%  komisje i kluby, a pozostałe 8% fundacje i przedsiębiorstwa społeczne 
innego typu. Kontrole były przeprowadzane przez specjalistyczne agencje, związane z kaŜdą 
z izb handlowych. Sprawdzały one cele misji i wizji organizacji, planowanie strategiczne, 
marketing społeczny, wizerunek oraz konkurencyjność. Kluczową kwestią była wiarygodność 
społeczna – bilancio sociale – i zasoby ludzkie. 
 
Rezultatem tej inicjatywy było zyskanie przez izby handlowe nowej usługi, która jest 
dostosowana do potrzeb szybko rozrastającej się sekcji jej członków i przedsiębiorstw 
społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne uzyskały silniejszą toŜsamość, prawną 
świadomość, wzmocnione umiejętności zarządzania oraz stale rozrastającą się regionalną 
sieć informacyjną.  
 
 Konsorcja  
Kolejną kluczową cechą włoskiego sektora przedsiębiorczości społecznej jest jego 
ustrukturalizowanie w konsorcjach (consorzi). ChociaŜ istnieje wydzielony dla tej formy 
status prawny, w praktyce większość konsorcjów rejestrowana jest, jako drugorzędne 
spółdzielnie. Konsorcja to kontrolowane przez członków ciała, których celem jest 
promowanie i słuŜenie, w obszarze rozwiązań technicznych, naleŜącym do nich członków. 
Działają one równolegle z federacjami, które zajmują się sprawami reprezentacji i audytu. 
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Sektor spółdzielni socjalnych jest zorganizowany w sposób raczej praktyczny, niŜ partyjno-
polityczny. Istnieją cztery główne, ogólnokrajowe konsorcja spółdzielni społecznych: 
Consorzio Gino Mattarelli (CGM) wywodzące się z  Confcooperative, DROM,  Impresa a 
Rete, wywodzące się z Lega oraz Farsi Prossimo, które wywodzi się z Caritas Ambrosiana.  

Federacje w znacznym stopniu róŜnią się od siebie. Lega posiada 1000 zrzeszonych 
spółdzielni socjalnych, inne, takie jak CODES, w Bolonii i Wenecji, ma 2000 członków. Model 
Legi polega na tym, Ŝe wszyscy członkowie tej federacji są zaangaŜowani w działalność 
spółdzielni, a więc nie ma tam wielu lokalnych konsorcjów. Wyjątkiem jest COIN, pierwsze 
konsorcjum typu B, do którego naleŜy 50 spółdzielni.  

Dla porównania federacja Confocooperative skupia 5000 spółdzielni socjalnych. Sponsoruje 
ona konsorcjum CGM, które jest najwaŜniejszą organizacją wśród przedsiębiorstw 
społecznych. Łączy ona 79 lokalnych konsorcjów i około 1500 spółdzielni społecznych. 
Federacja zatrudnia 40 000 osób, w tym 5000 wolontariuszy. Łączny obrót w 2003 roku 
wynosił miliard euro.       

 

W naleŜącej do Confocooperative sferze wpływów, spółdzielnie socjalne nie konkurują ze 
sobą. Skupiają się raczej na dostarczaniu usług na określonym terenie, nie chcą zbytnio 
powiększać się, wolą za to utrzymywać lokalne korzenie i wspólnotową naturę. W momencie, 
gdy pojawiają się nowe potrzeby lub  moŜliwości, rozpoczyna działalność nowa spółdzielnia 
wydzielona ze spółdzielni macierzystej. Ten rodzaj rozwijania działalności, czasem 
nazywany jest wzrostem typu „poletka truskawkowego”.  Spójność działań i odpowiednia 
jakość zapewniane są przez usługi oferowane przez konsorcjum. Ponadto zapomina się o 
kierowaniu się potrzebami oraz zachowaniu silnych związków z uŜytkownikami. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe model Lega skłania się w stronę samopomocy spółdzielczej, podczas 
gdy model Confocooperative, skłania się w stronę przynoszenia poŜytków społeczności 
lokalnej. CGM jest obecne na europejskim szczeblu poprzez organizację DIESIS4, która 
związana jest z europejską federacją CECOP. 

 

Welfare Italia” – nadawanie marki przedsi ębiorstwom społecznym 

W Maju 2005 roku, na konferencji skupiającej 1000 osób, CGM rozpoczęło nową strategię 
rozwoju. Oparta jest on na nowej marce „Welfare Italia 5 ”, która pojawi się jako nazwa 
handlowa w reklamach telewizyjnych, itp. CGM zaproponuje spółdzielniom społecznym, 
będącym partnerami rządowymi, oraz sektorowi prywatnemu, promowanie swojego 
wizerunku jako ogólnokrajowej sieci, łączącej solidarność i konkurencyjność oraz oferującej 
rzetelne usługi, które zaspokoją potrzeby ludzi i będą opierać się na zaufaniu.  

                                                 
4 www.diesis.coop 
5 www.welfareitalia.com 


