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EKONOMIA SPOŁECZNA A ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Choć żywot pojęcia „ekonomia społeczna” w polskiej debacie publicznej jest stosunkowo krótki, to coraz częściej możemy się z nim
zapoznać nie tylko o nim czytając, ale też ocenić czy wypróbować w
praktyce. Główny wpływ na to mają przede wszystkim organizacje pozarządowe – także z Miasta Suwałki, które nie należąc do sektora prywatnego nastawionego na generowanie zysku podejmują w Polsce wysiłek upowszechniania instrumentów umożliwiających budowę więzi
społecznych i przełamywania trudności, związanych z kryzysem ekonomicznym. Ekonomia społeczna to system działania łączący w sobie
cele społeczne i ekonomiczne, w którym ludzie są ważniejsi od zysku. W uproszczeniu polega na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi.

Zastosowanie zasad ekonomii społecznej jest szansą na odmianę
tradycyjnego, redystrybucyjnego modelu pomocy. Wypracowane w
obszarze przedsiębiorczości społecznej instrumenty wsparcia powinny
zmierzać do przywrócenia człowiekowi potrzebującemu pomocy samodzielności i podmiotowości, którą bierze się z pracy.

Działalność w obszarze ekonomii społecznej jest próbą połączenia
gospodarowania z budowaniem więzi społecznych, których zasadniczym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego mieszkańców. Nadrzędnym celem jest bowiem zapobieganie wykluczeniu społecznemu, które dotyczy osób, rodzin lub grup ludności
żyjących w warunkach ubóstwa materialnego, posiadający cechy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie na równi z innymi z zasobów
społecznych (niesprawność fizyczna lub umysłowa, uzależnienie od narkotyków, alkoholu), opuszczających zakłady karne czy dotkniętych niekorzystnymi efektami zewnętrznymi takimi jak upadek zakładów pracy.
W tym zakresie działania ekonomii społecznej opierają się na wspólnym
działaniu ludzi, którzy – albo dla dobra ogółu, albo w ramach pomocy
wzajemnej – produkują i sprzedają dobra lub usługi, szczególnie takie,
których nie dostarcza ani rynek, ani państwo.
Podstawową zasadą ekonomii społecznej jest prymat działania
na rzecz ludzi członków, podopiecznych danego podmiotu ekonomii
społecznej nad maksymalizacją zysku. Instrumenty rynkowe wykorzystywane są dla realizacji celów społecznych, zaś człowiek i wykonywana przez niego praca są ważniejsze niż kapitał i maksymalizacja
zysku przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie, ma obok celu gospodarczego misja społeczna. Główną cechą tych instytucji jest zaangażowanie w procesy gospodarcze grup często pomijanych na lokalnych rynkach pracy.
Działania skierowane są w szczególności do osób o niskich lub niewystarczających kwalifikacjach, przeciwdziałając ich marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu. Pojawiające się zyski gospodarcze są w
założeniu inwestowane w grupy potrzebujące i samych założycieli,
a nie dla maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

tywnej formuły uczestnictwa lokalnego, istotnego elementu polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług
społecznych, umożliwieniu zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych na
rynku pracy i istotnego instrumentu procesu integracji społecznej.
W roli prelegentów wystąpili: Krzysztof Mucharski – Spółdzielnia
Socjalna „MOSS”, Bożenna Chmielewska – Zakład Aktywności Zawodowej
SOWA w Lipniaku, Małgorzata Dorochowicz – Spółdzielnia Socjalna
Jedyneczka, Hanna Słuchocka – Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach,
Ewa Kotowska – Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez
Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach. Wszyscy mówcy przedstawili swoje doświadczenia w „prowadzeniu” przedsiębiorczości społecznej.
Mówiono o barierach na jakie napotykają osoby chcące działać w sferze ekonomii społecznej, korzyści jakie przynosi rozwój przedsiębiorczości społecznej, wpływ ekonomii społecznej na gospodarkę i rynek pracy, sposób w jaki
przedsiębiorczość społeczna wspiera osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Interesuje nas prezentacja podmiotów
i osób, które w swojej działalności i misji łączą rzekomo przeciwstawne siły –
chęć bycia i posiadania. Zwrócono również uwagę na nadchodzące możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kontekście nowej perspektywy
finansowania ze środków Unii Europejskiej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Marcin Bonisławki – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy
Zewnętrznych Miasta Suwałki oraz Małgorzata Ferenc – Kierownik Działu
Rynek Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
Zainteresowanych ekonomią społeczną, w tym tworzeniem spółdzielni socjalnych zapraszamy do kontaktu z Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT, które wspiera w tym obszarze zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje pozarządowe: Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel. 87 565 02 58.

K AWIARENKA OBYWATELSKA „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA SZANSĄ NA

ROZWÓJ LOKALNY ”

W dniu 31 marca 2015 r., Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zorganizowało już po raz piąty w Suwałkach kawiarenkę obywatelską, której
tematem przewodnim była przedsiębiorczość społeczna. Podczas spotkania dyskutowano o popularyzacji idei ekonomii społecznej, jako nowej i ak-
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