CELE I WYZWANIA
NA LATA 2022-2024
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ORAZ ROLA PKRES
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Dane o osobach, którym przyznano świadczenia
z pomocy społecznej (MRiPS 03 R)
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2021(MRiPS 03 R)
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Sektor ES w województwie pomorskim 2014/2022
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Przedsiębiorstwa społeczne
w województwie pomorskim stan na 2022 r.

OWES
razem 99
z tego 68 posiada
status faktyczny PS

PS
spółdzielnia socjalna

47

fundacja

33

spółka non-profit

13

stowarzyszenie

6
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Liczba miejsc pracy w PS w województwie pomorskim
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Obecnie najwięcej PS działa
w gastronomii
gastronomia: 20
usługi komunalne: 11
usługi dla firm i organizacji: 10
handel i pozostałe usługi: 10
usługi socjalne: 9
edukacja i kultura: 8
rekreacja, turystyka i zakwaterowanie: 8
pozostała produkcja i przemysł: 4
budownictwo: 4
dom i ogród: 4

informatyka: 2
zdrowie i uroda: 3
produkcja mebli: 1
pozostałe: 3
motoryzacja : 1
produkcja i przetwórstwo : 1

Obecnie na terenie województwa pomorskiego
funkcjonują 32 PS, które realizują szeroko
rozumiane usługi społeczne

Prognoza na 2022 r.*
Relacja między
dostępnymi
pracownikami a
potrzebami
pracodawców OPIEKUNOWIE OSÓB
STARSZYCH

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od
opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnych społeczności

Na terenie całej Unii Europejskiej setki tysięcy osób
starszych, niepełnosprawnych, mających problemy
psychiczne oraz dzieci opuszczonych i wymagających
szczególnej ochrony, przebywają w DUŻYCH ZAKŁADACH
stacjonarnych, co skutkuje ich SEGREGACJĄ

SRWP 2030

Zakres wsparcia:
Rozwój usług społecznych (w tym kadry i infrastruktury), w szczególności w formule
zdeinstytucjonalizowanej, przy wykorzystaniu potencjału PES i NGO
Aktywizacja i (re)integracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Rozwój instytucjonalny NGO i PES ukierunkowany na: tworzenie stabilnych miejsc pracy,
profesjonalizację kadry, wzmocnienie zasobów (w tym majątkowych) i urynkowienie
Zobowiązanie SWP:
Rozwój regionalnego systemu wsparcia instytucjonalizacji i urynkowienia NGO i PES

Oczekiwania wobec władz centralnych:
Stworzenie regulacji prawnych w zakresie ekonomii społecznej
Dostosowanie ustawy o finansach publicznych do możliwości zawierania wieloletnich umów o
wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego wynikających z ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Priorytet 2.3 Silny i stabilny sektor pozarządowy i ekonomii społecznej,
Działanie 2.3.3 Rozwój ekonomii społecznej:

Podnoszenie efektywności systemu wsparcia ekonomii społecznej m.in. poprzez wzmocnienie
kompetencji kadry OWES np. w zakresie silniejszego urynkowienia PES/PS
Wzmocnienie PES/PS jako realizatora usług społecznych
Stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem a PES/PS
Rozwój sieci współpracy PES / PS m.in. popularyzacja inicjatyw klastrowych
Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej m.in. poprzez doskonalenie kompetencji
liderów PES/PS
Wzmocnienie ekonomiczne PES/PS m.in. poprzez upowszechnienie dostępności do
instrumentów finansowanych skierowanych do MŚP
Podnoszenie jakości oraz promocja produktów i usług PES/PS w szczególności tych o zasięgu
lokalnym
Tworzenie warunków do szerszego stosowania zrównoważonych zamówień publicznych
Wsparcie działań edukacyjnych i promujących ES w regionie

RPS

FEP 2021-2027

EFS ogółem

84,9%
419 mln
2021-2027

493 mln
2014-2020

środki na ekonomię społeczną

83,5%
9,6 mln

2021-2027

11 mln

2014-2020

tworzenie nowych miejsc pracy w PS
(w tym reintegracja) + usługi OWES

w perspektywie finansowej
2021-2027 środki na
koordynację ES w regionie
zostały przewidziane
w programie FERS

FEP 2021-2027

(h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans,
niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia,
w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

W obszarze rozwoju ekonomii społecznej, interwencja koncentrować się będzie na realizacji usług na rzecz rozwoju
sektora ekonomii społecznej, głównie przy wykorzystaniu istniejącego potencjału ośrodków wsparcia ekonomii
społecznej. Działalność ww. ośrodków obejmie przede wszystkim kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów
ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji, a także stymulowanie powstawania nowych podmiotów, m.in.
poprzez:
a) wspieranie tworzenia/utrzymania miejsc pracy oraz procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
b) podnoszenie jakości oraz promocję produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej,
c) stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem a podmiotami ekonomii społecznej,
d) wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie korzystania z instrumentów finansowych skierowanych do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
e) wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej jako realizatora usług społecznych,
f) doskonalenie kompetencji liderów podmiotów ekonomii społecznej,
g) wsparcie działań edukacyjnych i promujących ekonomię społeczną w regionie.

FERS 2021-2027

Projekt koordynacyjny ROPS
EKONOMIA SPOŁECZNA

+

koordynacja prac Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej
zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze
ekonomii społecznej
zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza
danych i sprawozdawczość dot. ekonomii społecznej oraz kondycji sektora
udział w procesie akredytacji OWES
działania na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ekonomii społecznej
sieciowanie i współpraca z OWES
działania na rzecz zwiększenia aktywności JST w obszarze zatrudnienia
socjalnego i działalności PZS
działania służące budowaniu marki ekonomii społecznej i jej promocji w oparciu
o zakres ES wskazany w nowej ustawie (np. targi ekonomii społecznej).

Szkolenia kadr OPS/PCPR/CUS
Rozwój usług (DI)
Aktywna integracja

18,7 mln zł

Ustawa o ekonomii społecznej - kluczowa regulacja
grupy odbiorców - poszerzona
typy PS - reintgracyjne i realizujące usługi społeczne
status PS - nowa rola Wojewodów
sprawozdawczość
wsparcie przez władze publiczne
rola samorządów województw
umocowanie prawne oraz regulacje dot. PKRES
umocowanie prawne oraz regulacje dot. WPRES

m.in. opinia o WPRES

określenie sposobu realizacji usług
wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
mając na względzie potrzebę zapewnienia
na terenie całego województwa równego
dostępu do tych usług.

Pomorskie PS na pomoc
Ukrainie!
Od początku konfliktu zbrojnego konkretne
rozwiązania zadeklarowało 15 podmiotów,
natomiast 14 przedsiębiorstw (w tym także te
dotychczasowo nie zaangażowane) wyraziło
gotowość do prowadzenia tego typu działań
w przyszłości. Zaoferowane wsparcie
dotyczyło m.in. organizowania i
koordynowania zbiórek, przygotowania
specjalnych produktów, z których dochód
został przeznaczony na pomoc, przeznaczenie
zysków ze sprzedaży swoich wyrobów na
rzecz Ukrainy, udostępnienie własnej
infrastruktury na rzecz uchodźców (np.
pokoje, pralnia).

MFiPR

mapa drogowa
mechanizm zakupów interwencyjnych
produkty
lub usługi

OWES
produkty
lub usługi
przekazane
nieodpłatnie

środki finansowe w
ramach projektów EFS

PS/PES

uchodźcy z ukrainy

zatrudnienia w PS
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