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1. Wstęp 

 

Na pewno wielu z Czytelników tej książki – osób zainteresowanych działalnością 
związaną z ekonomią społeczną, prowadzących taką działalność, zarządzających 
organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami – przynajmniej raz w trakcie swojej 
społecznej kariery stanęło przed problemem niewystarczających środków finansowych. 
Na szkoleniach, które prowadzę dla organizacji pozarządowych, spotykam się 
regularnie z potrzebą konkretnych porad związanych właśnie  
z możliwością pozyskania środków finansowych, zwłaszcza na podstawowe potrzeby – 
bieżącą działalność, finansowanie lokalu, mediów, materiałów biurowych. Skąd ta 
paląca potrzeba? 

Działania, w których obywatele nawzajem pomagali sobie, osiągając jednocześnie zysk, 
mają w Polsce ogromne tradycje – zwłaszcza w okresie przedwojennym rozwinęło się 
wiele towarzystw, organizacji wzajemnościowych, funduszy i spółdzielni. Niestety, po 
wojnie oddolne działania przez lata były systematycznie niszczone poprzez poddanie 
kontroli państwa. Spółdzielnie i towarzystwa funkcjonowały, ale najczęściej nie były już 
– jak kiedyś – spontanicznym dziełem ludzi, lecz miały charakter odgórny i były 
pozbawione jakiegokolwiek realnego wpływu na politykę – zarówno na poziomie 
lokalnym lub regionalnym, jak i centralnym. 

Wiele czasu potrzebowały podmioty ekonomii społecznej w Polsce, by odrodzić się po 
niemal czterdziestu pięciu latach centralnego sterowania. Jednakże w ostatnich latach 
jak grzyby po deszczu powstają wspaniałe inicjatywy, w ramach których osoby 
najbardziej potrzebujące pomocy otrzymują wsparcie, jednocześnie  
je współtworząc; podejmują działania, w których zysk społeczny (podniesienie poziomu 
życia osób potrzebujących, dostarczenie im nowej wiedzy i umiejętności) idzie w parze 
z zyskiem ekonomicznym. Wiele z nich zaczynało od zera - a przecież w początkowej 
fazie tego typu działalności szczególnie potrzebny jest zastrzyk finansowy. 

Mam nadzieję, że niniejsza książeczka stanie się na najbliższe kilka lat przewodnikiem 
i wsparciem dla tych wszystkich, którzy pragną podjąć działania związane z ekonomią 
społeczną. Przedstawię w niej kilka najważniejszych sposobów finansowania takich 
działań: 

 finansowanie działań podmiotów ekonomii społecznej w ramach Funduszu 
Pracy; 

 finansowanie działań podmiotów ekonomii społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 

 finansowanie działań podmiotów ekonomii społecznej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
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2. Czego potrzebujemy i skąd wziąć środki? Potrzeby 
podmiotów ekonomii społecznej i źródła dofinansowania 

 

Badania, prowadzone wśród podmiotów ekonomii społecznej, wskazują,  
iż potrzeby podmiotów ekonomii społecznej można podzielić na następujące rodzaje: 

 Środki finansowe na wynagrodzenia personelu i członków organizacji. 
Zgodnie z wieloma badaniami organizacji pozarządowych, podstawowym 
problemem jest brak personelu, wynagradzanego w sposób stały. Zgodnie  
z wytycznymi europejskiej organizacji badawczej EMES, do kryteriów 
wyróżniających podmiot ekonomii społecznej, należy posiadanie płatnego 
personelu. Okazuje się, że rezygnacja z tego warunku oznacza poszerzenie 
zbioru polskich podmiotów ekonomii społecznej o prawie 2000 organizacji1 
– co oznacza, że bardzo wiele instytucji w Polsce działa na zasadach 
ekonomii społecznej, lecz w dużej mierze wolontarystycznie. Zdobycie 
środków finansowych na stały personel spowodowałoby stabilizację i dużo 
szybszy rozwój 

 Środki finansowe na inwestycje (sprzętowe i lokalowe) – duża część 
instytucji ekonomii społecznej boryka się z problemem braku stałego lokalu 
lub z brakiem możliwości wyremontowania lokalu. Zgodnie z cytowanym 
badaniem, ok. 18% organizacji było w 2006 roku zaangażowanych 
w prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej. 
Zapytane o bariery w jej prowadzeniu na pierwszym miejscu (36,5 %) 
wymieniają „Trudności związane z pozyskiwaniem środków finansowych na 
inwestycje”. 

 Środki finansowe na bieżącą działalność – duża część organizacji 
pozarządowych zgłasza zapotrzebowanie na materiały i usługi potrzebne do 
bieżącej działalności (w tym materiały biurowe, opłaty pocztowe  
i telefoniczne oraz opłaty takie jak czynsz, ogrzewanie  media, internet). 

Większość środków, jakie mogą pozyskać instytucje ekonomii społecznej (zwłaszcza  
z funduszy unijnych), to środki związane z realizacją konkretnych projektów. Jednakże 
część tych środków może pokryć wymienione wyżej koszty (personel, bieżąca 
działalność i – rzadziej – inwestycje), oczywiście o ile koszty te związane są z realizacją 
projektu. Mając na względzie, iż zakres projektów pokrywa się ze statutową 
działalnością organizacji, pozyskanie takich środków może istotnie przyśpieszyć rozwój 
organizacji i przyczynić się do poprawy sytuacji osób, którym pomaga dany podmiot.  

                                                      
1 Gumkowska M., „Jakiej infrastruktury finansowej potrzebują organizacje ekonomii społecznej?” 
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Środki finansowe na rozwój ekonomii społecznej można pozyskać z różnych źródeł. 
Źródła te można podzielić na: 

 państwowe i samorządowe (dotacje z Funduszu Pracy na założenie 
spółdzielni socjalnej, otwarte konkursy ofert); 

 unijne (zwłaszcza Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich); 
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3. Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej z Funduszu Pracy 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: Powiatowy Urząd Pracy (starosta 
powiatu) 

Wysokość: do ok. 9 tys. złotych 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (art. 46); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 
r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania 
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 
21 kwietnia 2009 r.). 

 Ustawa o spółdzielniach socjalnych. 

 

Na co? 

 

Spółdzielnia socjalna to forma wspólnej działalności gospodarczej, prowadzonej przez 
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji pierwsza w Polsce forma prawna, 
którą ustawa (z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych) wprost 
określiła jako przedsiębiorstwo społeczne. Przedmiotem działalności spółdzielni 
socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 
członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej 
członków. 

Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej pięć osób (nie więcej jednak niż 
pięćdziesiąt). 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć: osoby bezrobotne, bezdomni realizujący 
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu, po 
zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni 
od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, zwalniani 
z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, osoby 
niepełnosprawne. 
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Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby, jeżeli ich praca na 
rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają 
pozostali członkowie tej spółdzielni - liczba tych osób nie może jednak przekraczać 50% 
ogólnej liczby członków. Jeżeli przez 6 miesięcy bez przerwy limit ten będzie 
przekroczony, spółdzielnia socjalna musi zostać postawiona w stan likwidacji. 

Osobom, które zamierzają utworzyć spółdzielnię socjalną przysługują następujące 
formy wsparcia: 

 dla członka-założyciela (na założenie spółdzielni) – nie więcej niż 3-krotne 
przeciętne wynagrodzenie na jedną osobę (ok. 9882 zł), 

 dla członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu – nie 
więcej niż 2-krotne przeciętne wynagrodzenie (ok. 6588 zł). 

 

Wymienione środki wsparcia można przeznaczyć wyłącznie na rozpoczęcie działalności, 
w tym m.in. na:  

 koszty pomocy prawnej, 

 konsultacje i doradztwo dotyczące tej działalności, 

 zakup środków trwałych, 

 zakup materiałów lub towarów, 

 pozyskanie lokalu, 

 opłatę wpisowego lub wkładu do Spółdzielni Socjalnej. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

Aby uzyskać dotację, trzeba udać się do Powiatowego Urzędu Pracy  
(w powiecie, w którym swoją siedzibę będzie miała spółdzielnia socjalna). Należy 
pobrać odpowiedni druk wniosku, wypełnić go i złożyć wraz z odpowiednimi 
załącznikami. 

Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na 
przystąpienie do spółdzielni socjalnej zawiera w szczególności:  

1) kwotę wnioskowanych środków; 

2)  informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem 
przystąpienia do spółdzielni socjalnej;  

3) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;  
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4) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do 
spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej  
w zobowiązaniu;  

5) pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu 
wydania informacji, z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu 
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 

6) pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie 
likwidacji. 

 

Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o: 

1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub 
innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;  

2) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;  

3) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;  

4) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej. 

 

Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek 
zawierający: 

1) kwotę wnioskowanych środków;  

2) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD);  

3) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz 
źródła ich finansowania;  

4) specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, 
przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, 
materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, 
opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej;  

5) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 
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Na informację o tym, czy wniosek zostanie uwzględniony, i czy otrzymamy 
dofinansowanie, czekamy 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Informację 
o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie ze środków 
Funduszu Pracy otrzymujemy w formie pisemnej. W przypadku  nieuwzględnienia 
wniosku starosta podaje przyczynę odmowy. 

 

 

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

4.1. Co to jest? 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), a jego celem głównym jest wzrost zatrudnienia i spójności 
społecznej. Jedną z dróg do tego celu jest rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 
Można zatem powiedzieć, że PO KL to dokument określający procedury, dzięki którym 
m.in. podmioty ekonomii społecznej i ich członkowie mogą pozyskiwać środki 
finansowe na przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy  
i w społeczeństwie. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dzieli się na priorytety. Jest ich 10 – pięć z nich 
wdrażane jest centralnie (co oznacza, że o dofinansowanie projektu wnioskujemy do 
instytucji centralnych – Ministerstw, agencji państwowych itp. mających swoją siedzibę 
najczęściej w stolicy). Cztery priorytety wdrażane są regionalnie (co oznacza, 
że o dofinansowanie projektu wnioskujemy do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji 
Pośredniczącej 2, mających siedzibę w poszczególnych regionach (w zależności od 
województwa, najczęściej jest to Wojewódzki Urząd Pracy lub jeden z departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego). 

Pozostaje dziesiąty priorytet – Pomoc Techniczna – służy on instytucjom działającym 
w systemie wdrażania PO KL do finansowania personelu obsługowego, promocji 
funduszy itp. 

Projekty skierowane do podmiotów ekonomii społecznej mogą być w ramach PO KL 
realizowane w wielu różnych priorytetach. W niniejszym podręczniku koncentruję się 
na kilku najważniejszych z punktu widzenia ekonomii społecznej działaniach 
z komponentu regionalnego, wspierających aktywizację zawodową, integrację 
społeczną i działania na podejmowane na terenach wiejskich (tzw. małe granty). 
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4.2. Wsparcie dla pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
Priorytet VI – poddziałanie 6.1.1 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: odpowiednia dla danego województwa 
Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca 2 (jeżeli jest) - (patrz rozdział 6.2) 
– np. Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkwski lub Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Wysokość: powyżej 50 tys. złotych 

Najważniejsze dokumenty:  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (do pobrania na www.efs.gov.pl 
w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(do pobrania na www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 

Na co? 

 

Poddziałanie 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na                
regionalnym rynku pracy” skupia się na pomocy osobom bezrobotnym i biernym 
zawodowo (czyli takim, które nie mają pracy, i jednocześnie nie są zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy). Zatem jego grupami docelowymi są te same osoby, które 
korzystają z działań podmiotów ekonomii społecznej. 

W ramach poddziałania realizowane są konkursy na projekty; rodzaje projektów, na 
które można otrzymać dotację mogą być różne w różnych konkursach, jednak 
generalnie poddziałanie 6.1.1 przeznaczone jest m.in. na: 

 

 pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe,  

 subsydiowanie zatrudnienia, szkolenia uzupełniające lub zmieniające 
kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczne,  

 dofinansowanie przejazdów do pracy,  

 promocja i upowszechnienie alternatywnych form zatrudnienia,  

 wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do zatrudnienia,  

 warsztaty i szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, zapewnienie pomocy  
w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi. 
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Wnioskodawcami mogą być wszystkie zarejestrowane podmioty ekonomii społecznej. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

Aby otrzymać dofinansowanie, przede wszystkim potrzebny jest projekt – plan 
konkretnego działania wpisującego się w wyżej wymienione ramy. Przede wszystkim 
należy wybrać się do odpowiedniej dla regionu instytucji zajmującej się 
przyjmowaniem wniosków i dowiedzieć się, kiedy upływa termin składania wniosków 
w ramach aktualnego bądź najbliższego konkursu.  

Należy też zapoznać się z dokumentacją konkursową (do pobrania na stronach 
internetowych Instytucji Pośredniczących). W dokumentacji konkursowej wypisane są 
działania, o realizację których można wnioskować w ramach danego konkursu. Wtedy 
wystarczy sprawdzić, czy nasze pomysły na przedsięwzięcie odpowiadają 
wymienionym działaniom – i można przystąpić do pisania wniosku o dofinansowanie 
projektu. Do pisania wniosku służy Generator Wniosków Aplikacyjnych, znajdujący się 
na stronie www.generatorwnioskow.efs.gov.pl, lub też – w wersji offline – na stronie 
www.efs.gov.pl. Na tej stronie znajdują się też wytyczne i podręczniki do pisania 
wniosków aplikacyjnych. 

Kiedy już wniosek zostanie napisany, należy złożyć go do odpowiedniej Instytucji 
Pośredniczącej przy zachowaniu wszelkich procedur opisanych w Dokumentacji 
Konkursowej. Następnie wniosek poddawany jest ocenie formalnej i merytorycznej. 
Najczęściej informację o dofinansowaniu projektu (lub braku dofinansowania) 
wnioskodawca otrzymuje w ciągu 1 - 1,5 miesiąca od złożenia wniosku. 

 

4.3. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Priorytet 
VI – działanie 6.2. 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: różne instytucje zależnie od 
województwa i miasta, lista instytucji powinna być dostępna na stronie odpowiedniej 
Instytucji Pośredniczącej/IP2 dla PO KL (patrz rozdział 6.2 niniejszego poradnika) 

Wysokość: maksymalnie do 20 tys. złotych na osobę – założyciela spółdzielni 

Najważniejsze dokumenty:  

 wytyczne instytucji udzielającej dotacji (należy pozyskać je z tej instytucji) 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (do pobrania na www.efs.gov.pl w 
zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 
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 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do 
pobrania na www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 

Na co? 

 

W ramach działania udzielane jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) 
poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej,  

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie 
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, 
które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie 
realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej 
równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej). 

 wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięczne w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone  
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie 
dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 

 

Jak pozyskać dotację? 

Dotacji na założenie spółdzielni socjalnych udzielają instytucje (najczęściej szkoleniowe, 
ośrodki wsparcia przedsiębiorczości, uczelnie itp.) wybierane w konkursach przez 
Instytucje Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym regionie 
(np. WUP, Urząd Marszałkowski, ROPS) wymienione w rozdziale 6.2. niniejszego 
poradnika. Najczęściej lista udzielających dotację jest dostępna na stronie internetowej 
właściwej Instytucji Pośredniczącej, jeżeli nie jest dostępna, należy zgłosić się do tej 
instytucji telefonicznie i pozyskać informacje na temat instytucji udzielających dotacji 
przedsiębiorcom w ramach działania 6.2. 

Następnie należy się zgłosić do ww. instytucji i pozyskać informację o warunkach 
przyznania dotacji (jest to np. wystosowanie wniosku, przygotowanie biznesplanu, 
zdanie odpowiednich testów itp.). 
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4.4. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
 zawodowej na obszarach wiejskich. Priorytet VI – działanie 6.3 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: odpowiednia dla danego województwa 
Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca 2 (jeżeli jest) - (patrz rozdział 6.2) 
– np. Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkwski lub Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Wysokość: do 50 tys. złotych 

Najważniejsze dokumenty:  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (do pobrania na www.efs.gov.pl 
w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(do pobrania na www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 

Na co? 

 

Działanie 6.3 przedstawia ogromne spektrum możliwości dofinansowania dla instytucji 
ekonomii społecznej działających na terenach wiejskich.  

Projekty powinny być skierowane do: 

- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; 

- społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów; 

- podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. 

Głównym celem działania jest „podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności 
zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich 
do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych  
z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich” – czyli, mówiąc 
prostszym językiem, pomoc mieszkańcom wsi w poruszaniu się na rynku pracy 
i znalezieniu zatrudnienia. 

W związku z tym, że dofinansowanie nie może przekroczyć 50 tys. złotych, w ramach 
działania realizowane są małe przedsięwzięcia, które jednak mogą przynieść wiele 
korzyści mieszkańcom obszarów wiejskich. 

Środki finansowe w ramach działania przeznaczone są m.in. na: 



  16 

 projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej  oraz poprawy zdolności do 
 zatrudnienia,  

 wsarcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych,  

 rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

Patrz rozdział 4.2. dotyczący poddziałania 6.1.1. 

 

4.5. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Priorytet VII – poddziałanie 7.2.1. 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: odpowiednia dla danego województwa 
Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca 2 (jeżeli jest) - (patrz rozdział 6.2) 
– np. Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkwski lub Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Wysokość: powyżej 50 tys. złotych 

Najważniejsze dokumenty:  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (do pobrania na www.efs.gov.pl 
w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(do pobrania na www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 

Na co? 

Głównym celem działania 7.2.1 PO KL jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a więc odbiorcami pomocy w ramach działania są przede wszystkim: 

 osoby długotrwale bezrobotne 

 osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

 osoby niepełnosprawne,  

 osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi 
osobami zależnymi; 

 osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych 
i macierzyńskich; 
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 osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+) 

 młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym  

 osoby bezdomne 

 uchodźcy 

 członkowie mniejszości etnicznych i narodowych  

 osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia 
i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji 
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz 
podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których 
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem 
warsztatów terapii zajęciowej 

 

W ramach poddziałania możliwe jest sfinansowanie następujących przedsięwzięć: 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej 
u pracodawcy 

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące 
do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych 
wykluczeniem i ich otoczenia  

 rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na 
rzecz 

 integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, 
centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, 
treningu pracy) 

 rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji 
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy 

 rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 

 wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących 
osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie 

 promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji 
społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem 
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w 
zakresie reintegracji zawodowej i społecznej” 

 organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych m.in. z zakresu 
równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw 
aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

 rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym 

 prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki 
społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i 
wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

Patrz rozdział 4.2. dotyczący poddziałania 6.1.1. 

 

4.6. Działanie 7.3. 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: odpowiednia dla danego województwa 
Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca 2 (jeżeli jest) - (patrz rozdział 6.2) 
– np. Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkwski lub Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Wysokość: do 50 tys. złotych 

Najważniejsze dokumenty:  

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (do pobrania na www.efs.gov.pl w 
zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do 
pobrania na www.efs.gov.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”); 

 

Na co? 

 

Działanie 7.3, podobnie jak działanie 6.3, skierowane jest do: 

- mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; 
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- społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów; 

- podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. 

Cel działania jednak, w przeciwieństwie do działania 6.3, nie skupia się na rynku pracy i 
sferze zawodowej, a na integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich. Celem 
działania jest „wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału 
ludzkiego na terenach wiejskich” – czyli pomoc mieszkańcom wsi w aktywnym 
uczestnictwie w życiu społecznym, rozwoju współpracy i podejmowaniu nowych 
przedsięwzięć. 

Środki finansowe w ramach działania przeznaczone są m.in. na: 

 projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej  oraz poprawy zdolności do 
 zatrudnienia,  

 wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych,  

 rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

Patrz rozdział 4.2. dotyczący poddziałania 6.1.1. 

 

4.7. Inne priorytety i działania PO KL 

 

Poza wymienionymi działaniami i poddziałaniami Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z wielu innych elementów 
programu, np.: 

 Priorytet VII – poddziałanie 7.2.2, Wsparcie ekonomii społecznej. Choć to 
poddziałanie bezpośrednio związane jest ze wsparciem ekonomii społecznej, 
nie jest omawiane w sposób szczegółowy w niniejszym podręczniku, gdyż 
skierowane jest nie na bezpośredni rozwój podmiotów ekonomii społecznej, 
lecz na utworzenie i funkcjonowanie instytucji otoczenia sektora ekonomii 
społecznej, świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo 
i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, jak 
również na  rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej oraz  
promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze. Podmioty 
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ekonomii społecznej jednakże mogą skorzystać ze wsparcia (wymienionego 
powyżej – zwłaszcza doradztwa i szkoleń) w ramach tego działania jako 
uczestnicy projektów. W związku z tym warto dowiedzieć się, jakie projekty 
w ramach ww. działania realizowane są na terenie, na którym działa Państwa 
podmiot i sprawdzić, czy można jeszcze dołączyć do projektu jako jego 
uczestnik. 

 Priorytet IX – działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach 
wiejskich. Celem działania jest „Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów 
wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia”. 
Działanie podobnie jak 6.3 i 7.3 obejmuje tzw. małe granty do 50 tys. złotych. 

 

 

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest instrumentem finansowania 
rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków budżetu krajowego i UE 
(Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)). Z działań 
w ramach PROW korzystać mogą mieszkańcy/instytucje z miejscowości znajdujące się 
w granicach administracyjnych: 

 gmin wiejskich; 

 gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. 
mieszkańców;  

 gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców. 

Z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej przykładem interesującego 
działania jest działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

5.1. Odnowa i rozwój wsi 

 

Instytucja, do której wnioskujemy o dotację: Samorząd Województwa 

Wysokość: od 25 000 zł wzwyż; nie więcej niż 500 000 na jedną miejscowość 

Najważniejsze dokumenty:  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wnioski i załączniki – do pobrania na 
stronie http://www.minrol.gov.pl/ w zakładce PROW 2007-2013 
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Na co? 

Środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pozyskać może organizacja 
pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 

Do typów podejmowanych działań należą: 

1) budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: 

a. pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe 

b. służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu 
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury 

2) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej 

3) budowa, remont lub przebudowa publicznej infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno – kulturalnych 

4) zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym 
regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem  na cele 
publiczne 

5) odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących zabytkami i miejsc pamięci 

6)  kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

 

Jak pozyskać środki? 

 

W przypadku PROW, podobnie jak w przypadku PO KL, należy stworzyć projekt (patrz 
rozdział 4.2). Należy tu korzystać z zasobów i pomocy dwóch instytucji: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca programu, 
na jej stronie internetowej można znaleźć podstawowe dokumenty; 

 Samorząd Województwa (Urząd Marszałkowski)– Instytucja odpowiedzialna 
za wdrażanie działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

W przypadku PROW mamy do czynienia z dotacjami inwestycyjnymi, dlatego proces 
pisania wniosków może być nieco trudniejszy niż w przypadku PO KL. 
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6. Katalog stron internetowych 

 

6.1. Najważniejsze portale związane z ekonomią społeczną i jej 
dofinansowaniem 

 

www.ekonomiaspoleczna.pl – największy polski portal dotyczący ekonomii społecznej, 
zawierający wiele publikacji, raportów i informacji, 

www.ngo.pl – największy polski portal związany z organizacjai pozarządowymi, 

www.ekonomiasukcesu.pl – strona służąca popularyzacji ekonomii społecznej, 

www.efs.gov.pl – portal dotyczący PO KL (Europejskiego Funduszu Społecznego), 

www.minrol.gov.pl – strona Ministerstwa Rolnictwa (w tym informacje o PROW). 

 

6.2. Instytucje Pośredniczące/IP2 (organizujące konkursy w ramach PO KL) 
w poszczególnych województwach 

 

WOJEWÓDZTWO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA INSTYTUCJA 
POŚREDNICZĄCA II 

STOPNIA 

Dolnośląskie    Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego,   
Wydział EFS 
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 
50-411 Wrocław 

www.dolnyslask.pl  

Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Wałbrzychu – filia we 
Wrocławiu 
Al. Armii Krajowej 54 
50-541 Wrocław 

www.dwup.pl  

Kujawsko-Pomorskie 
  

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, 
Departament Polityki Regionalnej 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73 
98-100 Toruń 

www.kujawsko-pomorskie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 
30/32 
87-100 Toruń 

www.wup.torun.pl  

 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 
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ul. Słowackiego 114 
87-100 Toruń  

www.ropstorun.pl  

 

Lubelskie Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
ul. Czechowska 19 
20-074 Lublin   

www.lubelskie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Lublinie 
ul Okopowa 5 
20-022 Lublin 

www.wup.lublin.pl  

Lubuskie   Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego 
Departament Europejskiego 
funduszu Społecznego 
ul. Podgórna 7 
65-001 Zielona Góra 

www.lubuskie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Zielonej Górze 
ul. Wyspiańskiego 15 
65-036 Zielona Góra 

www.wup.zgora.pl   

Łódzkie   Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, 
Departament ds. PO KL 
Al. Piłsudzkiego 8 
90-051 Łódź 

www.lodzkie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Łodzi 
ul. Wólczańska 49 
90-608 Łódź 

 

www.wup.lodz.pl  

Małopolskie   Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, 
Departament Polityki Regionalnej 
ul. Racławicka 56 
30-017 Kraków 

www.malopolskie.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie 
Pl. Na Stawach 1 
30-107 Kraków 

www.wup-krakow.pl  

Mazowieckie   Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 
Departament Strategii i Rozwoju 
Regionalnego 
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 
03-718 Warszawa 

www.mazovia.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie 
ul. Młynarska 16 
01-205 Warszawa  

www.wup.mazowsze.pl  
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Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 
ul. Jagiellońska 74 
03-301 Warszawa 

www.mazowia.eu  

Opolskie   Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 
Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

www.umwo.opole.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu 
ul. Głogowska 25 
45-315 Opole 

 

www.pokl.opolskie.pl 

 

Podkarpackie   Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 
ul. Lisa Kuli 20 
35-025 Rzeszów 

www.wup-rzeszow.pl  

BRAK 

Podlaskie  Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, 
Departament Polityki Regionalnej 
i Funduszy Strukturalnych 
ul. Kleeberga 20 
15-691 Białystok 

www.umwp-podlasie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku 
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok 

 

www.up.podlasie.pl  

Pomorskie Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, 
Departament EFS 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

www.woj-pomorskie.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

www.wup.gdansk.pl  

Śląskie Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, 
Wydział Programowania Rozwoju 
i Funduszy Europejskich 
ul. Reymonta 24 
40-029 Katowice 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach 
ul. Kościuszki 30 
40-048 Katowice 
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www.silesia-region.pl  

www.wup-katowice.pl  

Świętokrzyskie Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego 
ul. Targowa 1 
25-520 Kielce 

 

www.sbrr.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach 
ul. Witosa 86 
25-561 Kielce 

 

www.wup.kielce.pl  

Warmińsko-
Mazurskie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, 

Departament EFS 
ul. Emilii Plater 1 
10-562 Olsztyn 

 

www.efs.warmia.mazury.pl  

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Olsztynie 
ul. Głowackiego 28 
10-448 Olsztyn  

 

www.up.gov.pl  

Wielkopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 
ul. Kościelna 37 
60-537 Poznań   

www.wup.poznan.pl  

BRAK 

Zachodniopomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 
ul. Mickiewicza 41 
70-383 Szczecin 

www.wup.pl  

BRAK 
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1. O PROJEKCIE 
 

Projekt „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej” 
realizowany jest w ramach działania 7.2.2 PO KL przez: 

 Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wydział 
w Szczecinie, 

 Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość  

  

przy wsparciu 

  

 Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

 Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o. o. 

 

Celem projektu jest:  

1. Propagowanie wiedzy związanej z Ekonomią Społeczną (ES) poprzez wsparcie 

szkoleniowo-doradcze; 

2. Popularyzacja idei partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego; 

3. Wspieranie i promocja sektora ES: Organizacja regionalnych targów ES, opracowanie 

i wydanie Kwartalnika Ekonomii Społecznej Pomorza Zachodniego; 

4. Utworzenie sieci Punktów Integracyjnych na terenie woj. Zachodniopomorskiego 

(w Policach, Szczecinku i Świdwinie); 

5. Integracja i wzmacnianie aktywności środowisk zainteresowanych budowaniem 

sektora ES; 

6. Powstanie najważniejszego ośrodka aktywnie podejmującego dyskusję nad 

teoretycznymi i praktycznymi wyzwaniami ES. 
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W ramach projektu uzyskają Państwo kompleksowe wsparcie w zakresie 
wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej i tworzenia podmiotów ekonomii 
społecznej. 
 

Więcej informacji na www.spolecznaekonomia.org.pl 
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2. O REALIZATORACH PROJEKTU 

Lider projektu - Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP w Warszawie   

 

   

 

  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie rozpoczęła 
swoją działalność na terenie Szczecina w 1994 r. Powstał 
wtedy Instytut Pedagogiki. W wyniku ciągłego 
zainteresowania Uczelnią w regionie zachodniopomorskim, 
w październiku 2001 roku rozpoczął działalność Instytut 
Politologii. Od 2004 r. na bazie Instytutu Pedagogiki 
i Instytutu Politologii powstał Wydział Zamiejscowy 
w Szczecinie. 
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie od 1997 roku wynajmuje 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie przy 
ul. Unisławy 26 pomieszczenia dydaktyczne 
i administracyjne oraz bibliotekę z czytelnią. Wynajem części 
w/w budynku stanowi nowoczesną bazę lokalową do 
zapewnienia optymalnych warunków dla realizacji procesu 
kształcenia studentów na poziomie europejskim. 
W 2004 r. Wydział otrzymał pozytywną ocenę - akredytację 
- Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest 
potwierdzeniem wysokiego i zgodnego ze standardami 
nauczania poziomu kształcenia. Gwarantujemy wysoki 
poziom kształcenia dzięki pracownikom naukowo-
dydaktycznym legitymującym się dużym i znaczącym 
dorobkiem naukowym i dydaktycznym. 
Kształcenie odbywa się systemem studiów niestacjonarnych 
I stopnia na kierunkach Pedagogika i Politologia. 
W Wydziale działa prężnie Samorząd Studencki, który 
współuczestniczy we wszystkich ważniejszych 
przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale. Zgodnie 
z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studenci naszego 
Wydziału mają możliwość ubiegania się o stypendia socjalne 
i zapomogi oraz studenci, którzy osiągają wysokie wyniki 
w nauce otrzymują stypendia naukowe. 
Wydział posiada nowocześnie urządzoną bibliotekę oraz 
czytelnię, które również wyposażone są w stanowiska 
komputerowe dla studentów szerokopasmowym dostępem 
do Internetu. W chwili obecnej stan księgozbioru liczy ok. 7 
500 woluminów oraz 25 tytułów czasopism. kształcenia 
dzięki pracownikom naukowo-dydaktycznym legitymującym 
się dużym i znaczącym dorobkiem naukowym 
i dydaktycznym. 

 

Wydział Zamiejscowy  

w Szczecinie  

ul. Unisławy 26 

tel. (0-91) 422 51 32 

tel. (0-91) 422 51 66 

tel./fax (0-91) 422 51 22 

e-mail:szczecin@wsptwp.eu  

http://www.wsptwp.eu/n/szczecin/o_wydziale 
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Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość (CPT) 

Historia: 

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy artystów, regionalistów i specjalistów rozwoju lokalnego 
i regionalnego. W okresie 2004-2008 Stowarzyszenie realizowało wiele projektów kulturalnych i społecznych, w tym 
związanych z aktywizacją społeczności lokalnej i integracją społeczną. 

W 2008 r., wraz z powstaniem i wynajęciem Biura Projektów Stowarzyszenia, rozwój instytucjonalny uległ 
intensyfikacji. Zwiększono liczbę realizowanych projektów (5 w ramach PO KL, 1 w ramach Projektów Systemowych 
IW EQUAL), wzmocniono kadry (między innymi poprzez zatrudnienie stałego personelu płatnego). Od 2008 r. 
Stowarzyszenie CPT zgromadziło sprzęt komputerowy, zakupiło software w ramach programu Technologie dla NON 
profit) oraz meble biurowe.  

Działania Stowarzyszenia:  

Stowarzyszenie działa w wielu dziedzinach, powiązanych z definiowaniem kulturowej i społecznej przestrzeni 
pogranicza: 

1. Dziedzina ekonomii społecznej 

Stowarzyszenie jest jednym z najważniejszych podmiotów wspierających ekonomię społeczną na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Zespół Projektowy Stowarzyszenia składa się z osób, które od wielu lat 
wykonywały działania związane z „nową ekonomią społeczną” i integracją społeczno-zawodową w samorządach, 
organizacjach pozarządowych i jednostkach badawczo-naukowych.  

CPT podejmuje wiele przedsięwzięć z dziedziny ekonomii społecznej. 

We współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Stowarzyszenie realizuje 
największy projekt promocyjny w zakresie ekonomii społecznej w regionie – Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju 
Procesów Ekonomii Społecznej (finansowany w ramach PO KL 7.2.2). W ramach projektu realizowane jest 
doradztwo, szkolenia, promocja i informacja ekonomii społecznej, a także wsparcie dla instytucji, które zamierzają 
przedstawić swoje doświadczenia w trakcie targów i innych imprez w całym województwie. 

Wspólnie z Powiatem Polickim, CPT stworzyło projekt na rzecz powstania Regionalnego Inkubatora Ekonomii 
Społecznej w Policach (także PO KL 7.2.2 – planowana kwota dofinansowania ponad 2 500 000 zł). Projekt został 
bardzo wysoko oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i otrzymał dofinansowanie; obecnie  trwa 
procedura podpisania umowy. 

Projekt zakłada m.in. remont budynku i inkubowanie 10 nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej 
(spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych itp.); szczególne wsparcie kierowane będzie do osób 
niepełnosprawnych. 

CPT zorganizowało Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie, podczas których odbył się II 
Ogólnopolski Przegląd Filmów Społecznych Uda się pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Stowarzyszenie Prowadzi trzy powiatowe Punkty Integracji i Ekonomii Społecznej, a także jest inicjatorem powstania 
paktu na rzecz ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z Gazetą Wyborczą 
przygotowuje regionalną wkładkę nt. ekonomii społecznej, a z Polskim Radiem Szczecin - audycje radiowe nt. 
ekonomii społecznej. Obecnie CPT animuje powstanie regionalnego paktu na rzecz ekonomii społecznej. 

W ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie „Z korzyścią dla regionu. Rozwój 
ekonomii społecznej"  CPT prowadzi lokalny ośrodek ekonomii społecznej w Świdwinie. 

 

2. Dziedzina artystyczna i tożsamościowa 

Stowarzyszenie zorganizowało wiele otwartych publicznych wystaw krajowych i zagranicznych (we współpracy 
z Miastem Szczecin i Gazetą Wyborczą) –m. in. Ciągle widzę ich Twarze. Ofiary grudnia 1970, Matki Solidarności; 
opublikowało 11 książek w ramach dwóch serii: czas przestrzeń tożsamość (polsko-niemieckie monografie 
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o zachodniopomorskich miejscowościach m. in. Jasienica, Stolec Rzędziny Łęgi, Nowe Warpno, Swobnica, Wały 
Chrobrego) oraz rozpoczęło drugą serię wydawniczą Na pograniczu – pierwszy tomik: A ty zostaniesz ze mną 
(problematyka niemieckich autochtonów na Pomorzu Zachodnim). 

CPT było organizatorem 14 debat publicznych z cyklu czas na debatę, m.in.  

 1945–1989 szczecińskie przełomy i ich uczestnicy – Muzeum Przełomów jako miejsce spotkań z historią;  

 Żegnaj Polsko – prawo wyboru (13 grudnia);  

 Niech żyje sztuka niezależna. Tylko za co?;  

 Czy Szczecin przegrał Sierpień z udziałem m.in. Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Andrzeja 
Milczanowskiego;  

 Czy Solidarność była tylko rewolucją mężczyzn?;  

 Rzecz o ekonomii społecznej.  

Do działań Stowarzyszenia należy także zgłoszenie 5 honorowych obywateli miasta Szczecina (ojca Huberta Czumy 
SJ, prof. W. Bartoszewskiego, prof. A. Wolszczana, prof. G. Labudy oraz prezydenta Lecha Wałęsy).  

Stowarzyszenie CPT prowadzi działania aktywizujące dzieci i młodzież w obszarach artystycznych, a także realizuje 
projekt Drzewka Pamięci – upamiętnienie zasłużonych osób dla Szczecina poprzez sadzenie dębów na cmentarzu 
centralnym. Sztuka Otwarta – prezentacje szczecińskich artystów. 

CPT prowadzi wspólnie z IJGD polsko-niemiecki program wolontariacki Chatka Młodego Konserwatora.  

Najważniejsze osiągnięcia: otrzymanie nagrody Szczupaka dla najaktywniejszego NGO w Szczecinie, oraz - w dniu 5-
lecia powstania CPT - otrzymanie przez Lecha Wałęsę Honorowego Obywatelstwa Szczecina.  

3. Dziedzina rozwoju lokalnego 

Stowarzyszenie realizuje wiele działań prorozwojowych na terenie sołectwa Brzózki i gminy Nowe Warpno 
(najbiedniejszej gminy powiaty polickiego), w tym: stworzenie wioski Tematycznej w Brzózkach oraz lokalnej grupy 
liderów, wsparcie samorządu lokalnego wypracowanie elementów porozumienia i partnerstwa lokalnego 
(największy sukces: usamodzielnienie grupy poprzez założenie własnej fundacji);  

4. Badania i opracowania strategiczne  

CPT wykonuje badania lokalnego rynku pracy, badania ewaluacyjne (w tym np. badanie Funduszu Małych Projektów 
Interreg III A na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), przyczyniło się do wypracowania strategii w zakresie 
rynku pracy dla Nowego Warpna.  

Realizowane obecnie projekty:  

 „Uda się - na dobry początek” - Działanie 7.3 PO KL (Nowe Warpno); 

 „Zostań Artystą” - Działanie 9.5 PO KL (Nowe Warpno); 

„Czas na Brzózki” - IW EQUAL w ramach projektu systemowego „Upowszechnianie dobrych praktyk IW 
EQUAL na terenach wiejskich”; 

 „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej” Działanie 7.2.2 PO KL 
(partner); 

 Centrum Badań nad Pomorzem Zachodnim Działanie 8.1.2 PO KL (partner); 

 Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach Działanie 7.2.2 POKL (partner) (największy 
regionalny projekt wspierania ekonomii społecznej); 

 Monografia Wałów Chrobrego – Miasto Szczecin i Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej;  

 badanie ewaluacyjne polskiej części Funduszu Małych Projektów Interreg III a – na zlecenie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego 
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Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 

ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin 
fax +48 91 88 65 430 
e-mail: biuro@cpt.org.pl  
www: http://www.cpt.org.pl/ 

www: www.owes.org.pl 

Biuro projektów CPT 
ul. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin,  
pokój 15 i 17 

2.1. PARTNERZY WSPIERAJĄCY: 

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. 
tel. +48 91 350 70 90, fax:  +48 91 350 70 91 
www.crsg.pl | biuro@crsg.pl 
 
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
70-965 Szczecin, ul. Jana Kilińskiego 3/202 

 


