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Utorować drogę ekonomii społecznej! 

 

Ekonomia (gospodarka, finanse, liczby) i społeczeństwo (ludzie, kapitał społeczny, emocje). 

Dwie płaszczyzny bez punktu wspólnego. Dwa światy żyjące w dwóch odległych wymiarach. 

Mostem - punktem, który może je połączyć jest ekonomia społeczna (ES).  

Pomimo swojej popularności w państwach Europy Zachodniej – ekonomia społeczna jest w 

Polsce wciąż pojęciem enigmatycznym. Z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki jest to 

zjawisko niekorzystne. Nie wiedząc, czym jest ekonomia społeczna nie znamy możliwości i 

mechanizmów, jakie ona daje. Nie znając możliwości – nie możemy ich wykorzystywać i 

wcielać w życie. Koło się zamyka.  

 

W ramach odpowiedzi na stale wzrastający głód informacji o ekonomii społecznej powstał 

projekt informacyjno-promocyjny dwóch dolnośląskich organizacji pozarządowych – 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) z Wrocławia oraz Fundacji 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) z Wałbrzycha. Projekt nosi tytuł: „Ekonomia 

Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska” – kampania informacyjno promocyjna. Projekt 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt ten – jako jeden z pierwszych tego typu projektów na Dolnym Śląsku – ma na celu 

przekonać społeczeństwo do ekonomii społecznej. Jego głównym celem jest promocja i 

upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej poprzez wzmacnianie podmiotów 

wspierających i realizujących usługi w jej zakresie.  

 

„Aby osiągnąć założone w projekcie cele prowadzimy Biuro Informacji, Promocji i 

Zatrudnienia w sektorze ES, organizujemy spotkania informacyjne na terenie całego 

województwa dolnośląskiego,  przygotowujemy filmy edukacyjne, emitujemy spoty radiowe i 

piszemy artykuły o tematyce ekonomii społecznej. Ponadto w tym i w przyszłym roku 

planujemy zorganizowanie Otwartych Drzwi Ekonomii Społecznej oraz Forum Ekonomii 

Społecznej.”- mów Maria Lewandowska-Mika z Dolnośląskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych – kierownik projektu. „Nasze działania kierowane są do przedstawicieli 

rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji 

publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 

ekonomii społecznej.”  

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń. Działa na 

rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we 

Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego i obecnie 

zrzesza 105 organizacji z terenu całego Dolnego Śląska. 

Natomiast Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jest młodą organizacją (została założona 

w 2008 roku). Jest kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa „Muflon” 

Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej, które - jako jedno z 

pierwszych w Polsce - wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. 

 

Obie organizacje łączy szeroko pojęte działanie na rzecz budowania, wzmacniania oraz 

rozwijania współpracy władz publicznych, organizacji pozarządowymi oraz przedsiębiorstw.  



         
 
 

 
   

 

Bez prężnej współpracy między władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz 

przedsiębiorstwami ekonomia społeczna ma małe szanse na rozwój i efektywne rezultaty. 

Dlatego też takich projektów, jak projekt DFOP i FRES powinno być więcej. Ktoś musi 

przecież utorować drogę ekonomii społecznej!  

 

Zachęcamy również do skorzystania z usług Biura Informacji, Promocji i Zatrudnienia w 

sektorze ES: 

 

Biuro Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej: 

pl. Solidarności 1-3-5, V piętro, pokój 513-515 

53-661 Wrocław 

tel./faks 71 793 23 24  

dfop@dfop.org.pl 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. 

Więcej informacji na www.dfop.org.pl 
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