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Antoine de Sainte - Exupery

„Jeśli chcesz zbudować okręt, nie zwołuj ludzi, aby Ci przynieśli 
drzewo, przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz 
wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem…”



Co to jest KIS i CIS?



Reintegracja społeczna

Działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 
uczestniczącej w zajęciach CIS, KIS lub zatrudnionej u pracodawcy, 
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia 
ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.



Reintegracja zawodowa

Działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 
uczestniczącej w zajęciach CIS, KIS zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy.



Po co nam podmioty reintegracyjne?

Specyficzne podejście poszczególnych:

 Nastawienia do własnych problemów 

(postawa aktywna a nie roszczeniowa)

 Sposobu ich rozwiązywania

(w zbiorowości a nie indywidualnie)

 Stawianych celów 

(dobro wspólne i innych a nie wąskie interesy grupowe czy 

indywidualne)





Po co współpracować?

• Wspomaga działania samorządów terytorialnych i ich jednostek 
organizacyjnych poprzez zdolność do podejmowania kreatywnych 
przedsięwzięć z udziałem wszystkich instytucji, organizacji, osób 
indywidualnych.

• Zbiór wiedzy o lokalnym środowisku oraz siła sojuszu 
administracji, organizacji pozarządowych i lokalnych autorytetów.



Po co współpracować?

• Platforma dla rozwiązywania najtrudniejszych problemów 
społecznych, które mają charakter przekrojowy i wymagają 
współdziałania różnych instytucji i społeczeństwa.

• Sposób na inkluzję każdego członka lokalnego społeczeństwa, 
organizacji pozarządowej oraz instytucji administracyjnej w Gminie.





Istota Modelu Lokalnej Współpracy

Partnerskie tworzenie warunków do powstawania na terenie 
każdej gminy przynajmniej jednego podmiotu zatrudnienia 
socjalnego.



Dlaczego RPW?

Centra i kluby integracji społecznej w ostatnich latach stały się 
ważnym elementem polityki zatrudnienia.

Niedostateczne uwzględnianie problematyki zatrudnienia socjalnego 
w strategiach rozwiązywania problemów społecznych.

Brak spójności, a nawet wzajemna konkurencyjność działań 
pomiędzy instytucjami 3 filarów architektury wsparcia i pomocy 
społecznej.



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 Włączanie społeczne

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna



Cel główny

Wzmocnienie działań koordynacyjnych w obszarze ekonomii 
społecznej prowadzonych przez ROPS w Lublinie w latach 2017 –
2020.

- Rozbudowanie platformy współpracy

- Zaangażowanie JST w rozwój ekonomii społecznej 

- Zwiększenie widoczności PES



Adresaci wsparcia

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia 
społecznego,

- Szkoły ponadpodstawowe będące jednostkami 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego,

- Uczelnie wyższe,

- Podmioty ekonomii społecznej, 

- Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.



Koordynacja 

- Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej,

- Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej i instytucji 
wspierających PES,

- Działania zwiększające widoczność PES w regionie,

- Budowanie platformy współpracy samorządu województwa 
z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami 
organizacyjnymi,

- Włączanie podmiotów edukacyjnych w działania z zakresu 
ekonomii społecznej.



Budoweanie platformy współpracy samorzadu 
województwa z samorządami powiatów, gmin i ich 
jednostkami organizacyjnymi 

1. Spotkania wspierające samorządy lokalne w obszarze 
ekonomii społecznej.

2. Wsparcie dla JST w zakresie wdrażania i tworzenia 
lokalnych planów rozwoju eS oraz innych dokumentów o 
charakterze strategicznym.

3. Krajowe wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów 
terytorialnych i innych podmiotów współpracujących z JST, 
działających w obszarze ekonomii społecznej.



Koordynacja regionalnych sieci współpracy 
sektora ekonomii społecznej

1. Regionalne spotkania sieci kooperacji:

• Spółdzielni socjalnych/przedsiębiorstw społecznych

• CIS/KIS

• WTZ

• ZAZ

3. Współpraca z OWES – spotkania sieciujące.



Spotkania sieciujące



KONWENT – współpraca NGO z JST



Wyznaczanie kierunków rozwoju eS na 
poziomie regionalnym

Organizacja prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej.



Wyznaczanie kierunków rozwoju eS na 
poziomie regionalnym

1. Badanie: Kondycja PES w województwie lubelskim.

2. Badanie: Ekonomia społeczna w 

województwie lubelskim.

3.   Monitoring RPRES.

4.   Prowadzenie bazy danych PES. 



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

Certyfikacja produktów i usług wytworzonych przez PES.



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

Targi ekonomii społecznej.



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

Prowadzenie regionalnego portalu internetowego dot. ekonomii 
społecznej w regionie www.ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

• Regionalne spotkania ekonomii społecznej.

• Radiowy program publicystyczny.

• Kampania społeczna.



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

Katalog dobrych praktyk.



Zwiększenie widoczności podmiotów ES na 
poziomie regionalnym

Regionalny Biuletyn Informacyjny o eS.



Włączanie podmiotów edukacyjnych szkół i 
uczelni wyższych w działania z zakresu eS

1. Spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na 
terenie lubelskich uczelni wyższych.

2. Spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na 
terenie szkół ponadpodstawowych z wykorzystywaniem 
filmu edukacyjnego. 
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