
  

Biznes społeczny
Kilka uwag dla NGO zajmujących się zdrowiem

Krzysztof Cibor
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Czym jest ekonomia społeczna?

Działalność o celach głównie społecznych, której 
zyski w założeniu są reinwestowane w te cele 
lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji 
zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy 
też właścicieli

Europejska Sieć Badawcza EMES



  

Czym jest ekonomia społeczna?

Kryteria gospodarcze:
- prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności 
w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji 
publicznych;
- ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:
- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel 
przedsięwzięcia;
- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
- możliwie wspólnotowy charakter działania;
- ograniczona dystrybucja zysków.

Europejska Sieć Badawcza EMES



  

Przedsiębiorstwa społeczne

- organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą
- spółdzielnie socjalne
- spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów
- zakłady aktywności zawodowej, wtz
- spółki z o.o. działające nie dla zysku



  

Czym jest ekonomia społeczna - inaczej

● potrzeby+problemy=rozwiązania
● konieczność zapewnienia stałych przychodów + 
wyjątkowe potrzeby osób chorujących



  

Potrzeby+problemy=rozwiązania

Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, 
zatrudnienie w branży IT mogłoby znaleźć około 
700 tys. osób. Jestem przekonany, że 
znalezienie w Europie tylu specjalistów nie 
stanowiłoby problemu, jeżeli tylko 
wykorzystalibyśmy w pełni kompetencje i 
umiejętności osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu.

Thorkil Sonne, Specialisterne



  

Działalność gospodarcza NGO. EKON

● Aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych

● 250-300 miejsc pracy

● Recykling (konkurencja)

● Szkolenia dla innych przedsiębiorstw



  

Spółdzielnia socjalna. 50plus

●  ● 5 kobiet po mastektomii 

● Usługi opiekuńcze

● PFRON/FP

● Grupa wsparcia

● Społeczny aspekt pracy



  

ZAZ. Fundacja Synapsis

●  ● ZAZ w ramach dz.gosp. 
Fundacji

● w celach rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych (70%)

● 24 pracowników/10 kadry

● PFRON

● Rękodzieło/poligrafia

● Ograniczenia z 
wydatkowaniem zysku

● Mała rotacja



  

WTZ. Gaudium et Spes

●  ● WTZ prowadzony przez 
stowarzyszenie Gaudium et 
Spes

● Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa

● Osoby chorujące psychicznie

● Działalność statutowa

● Przygotowanie i rozwożenie 
50 posiłków dla MOPS

● Niestandardowa oferta



  

Spółka non profit. Laboratorium Cogito

●  ● Spółka utworzona przez dwa 
stowarzyszenia

● Pensjonat zatrudniający 
osoby chorujące psychicznie

● Współpraca miasta (lokal)

● PFRON, środki brytyjskie

● Spółka skupiona na 
cateringu, pomaga 
optymalizować przychody

● Zysk na cele statutowe (nie 
tylko rehabilitacja)



  

O czym pamiętać

● Odpowiedni dobór formy prawnej (zyski, 
zarządzanie, cele działalności, wpływ na misję)

● Dostęp do finansowania
● Współpraca z administracją publiczną i 

środowiskiem lokalnym
● Lider vs społeczność
● Misja+biznes

● >> ośrodki wsparcia ekonomii społecznej



  

potrzeby+problemy=

Na mniszka lekarskiego można spojrzeć jak na chwast albo jak na roślinę o 
właściwościach lecznicach. 

Tak samo osoby z autyzmem możemy postrzegać jako zależne od naszej pomocy 
albo jako specjalistów posiadających unikalne umiejętności i kompetencje, które 
mogą wykorzystać na rynku pracy. 

Zgodnie z tą filozofią naszym celem jest stworzenie każdemu pracownikowi 
warunków pracy odpowiadających jego indywidualnym potrzebom, umiejętnościom i 
ograniczeniom. Chcemy w ten sposób zapewnić osobom z autyzmem możliwość 
pełnego wykorzystania swojego potencjału.

Thorkil Sonne, Specialisterne



  

Dziękuję

Kontakt: velocibor@gmail.com

Źródło: Atlas.ekonomiaspoleczna.pl

Foto: Mikołaj Grynberg, Wojciech Jargiło, Łukasz Sokół, 
Karolina Zawadzka
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