GRUPA ROBOCZA DS. PROMOCJI I
WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

działania na rzecz
promocji ES i
współpracy z
biznesem
24 marca 2021 r.

Projekt "Dostępy design"
Podsumowanie działań 2020 na rzecz
promocji ES i współpracy z biznesem

TEMATY
DO OMÓWIENIA

Planowane na 2021 r. działania w ww.
zakresie i pomysły na wspólne działania
Prace nad nowym Programem Rozwoju
Ekonomii Społecznej oraz aktualne
konsultacje dokumentów w obszarze
włączenia społecznego (RPO WD 2021-2027,
Krajowy Plan Odbudowy)

CZŁONKOWIE
GRUPY
ROBOCZEJ DS.
PROMOCJI I
WSPÓŁPRACY Z
BIZNESEM

KATARZYNA KUBAT -EIJERIKS

OBJECTIVITY SP. Z O.O

MAJKA ZABOKRZYCKA

FUNDACJA DOM POKOJU

PAULINA OGRABISZ

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PANATO

DOROTA WOJTANOWICZ

FUNDACJA ZNACZNIE WIĘCEJ

BARBARA GÓRKA

FUNDACJA IMAGO

BARTŁOMIEJ BARTKOWIAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AGNIESZKA KOWOL

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WIKTOR PIETRZAK

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

URSZULA BANDUROWSKA

FUNDACJA WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UMBRELLA

MAŁGORZATA GOLAK

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
DOPS I PARTNERSKICH W
ROKU 2020
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OMÓWIENIE DZIAŁAŃ DOPS
- ZAPLANOWANIE
WYDARZEŃ NA ROK 2021

Realizacja III edycji
Akademii BIZnES Class

konsultacje dla PES
przyznawanie Znaku
Znaku ProSpołeczny

Dolnośląskie Forum Rozwoju
Ekonomii Społecznej

2 spotkania grupy ds. promocji

WRO BIZnES 2021

projekt wESpół wspieramy
ekomomię społeczną

udział PES/PS w targach
ogólnopolskich

PRACE NAD PROGRAMEM ROZWOJU
EKONOMII SPOŁECZNEJ

zadania grupy
Głównym zadaniem grupy roboczej będzie wypracowanie najważniejszych
zagadnień z punktu widzenia systematycznego planowania rozwoju
ekonomii społecznej i solidarnej w województwie dolnośląskim, które
znajdą odzwierciedlenie w zapisach Regionalnego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej.
Kluczowe zagadnienia do omówienia na poziomie grupy roboczej to m.in.:
Wyzwania i potrzeby ekonomii społecznej (w tym: analiza SWOT,
drzewo problemów, wpływ epidemii covid-19 na sytuacje PES)
Cele RPRES (rezultaty i wskaźniki)
Kierunki interwencji RPRES (Działania, kierunki działań)
Przełożenie RPRES na RPO
Sposób organizacji konsultacji społecznych RPRES

formuła grupy
4 spotkania organizowane w kwietniu i maju. Jako
zasadę proponujemy spotkania w formule on-line
z wykorzystaniem platformy zoom/ClickMeeting
przewidywany czas każdego spotkania to ok. 3
godziny.
tematyka spotkań będzie planowana z
wyprzedzeniem. Ewentualne materiały rozsyłane
do uczestników drogą mailową przed spotkaniem.
Przewidywanymi formami pracy będą: dyskusje,
praca w małych grupach, zdalne formy
warsztatowe.

harmonogram
1.04. (czwartek), godz. 9.00-12.00 Wyzwania i potrzeby - burza mózgów,
SWOT
15.04 (czwartek) - Drzewo problemów
29.04. (czwartek) - Cele, rezultaty,
wskaźniki
13.05. (czwartek) - Działania, system
realizacji, monitoring, ewaluacja

Obecność na spotkaniach
Aktywny udziału i zaangażowanie
Konsultowanie wypracowanych dokumentów

KRAJOWY PLAN
ODBUDOWY
LATA REALIZACJI 2021-2026,
BUDŻET 45 MLN EURO
1. str. 59 - cel szczegółowy (A4.1) Efektywne
instytucje na rzecz rynku pracy
- konkretne wskazanie na wzmocnienie
potencjału podmiotów ekonomii społecznej w
zakresie konkurencyjności, reintegracji i
realizacji usług społecznych

Konsultacje trwają do 2 kwietnia

2. str. 79 Wskazano, że „tworzeniu włączającego rynku pracy służyć będzie także rozwijanie sektora
ekonomii społecznej, w którym z jednej strony tworzone są miejsca pracy dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, a z drugiej działa na rzecz zwiększania lokalnej spójnością społecznej m.in. przez
realizację usług społecznych”.
W ramach reformy zakłada się przygotowanie ustawy o ekonomii społecznej.
3. str. 81 cz. Charakterystyka. Zakres wsparcia dla ES to działania:
umożliwiające finansowe wsparcie PS i Sp. S w zakresie realizacji inwestycji sprzyjających: poprawie
kondycji ekonomicznej tych podmiotów, ograniczających ryzyko redukcji zatrudnienia i zwiększających
szanse na tworzenie nowych miejsc pracy;
umożliwiające realizację inwestycji w podmiotach zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS) umożliwiające
dopasowanie działań reintegracyjnych do uwarunkowań na lokalnym rynku pracy;
wspierające wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych oraz
wykorzystujące potencjał PES w zakresie inwestycji związanych z zieloną transformacją
4. str. 89 - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem wyniesie 600 do końca II kw. 2026 r.

RPO WD
LATA REALIZACJI 2021-2027

Do 22 marca podmioty, które uczestniczą w pracach grup roboczych
ds. RPO WD składały uwagi do przygotowanej Diagnozy RPO WD
Planowane są spotkania grup tematycznych w obszarach zawartych
w diagnozie
Nie ma jeszcze harmonogramu prac nad dokumentem

