Rekomendacje w zakresie wspierania
podmiotów ekonomii społecznej
wypracowane w trakcie realizacji projektu innowacyjnego testującego
pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”

Na podstawie informacji uzyskanych w toku realizacji projektu (w wyniku
przeprowadzonych
badań
ilościowych
i
jakościowych,
a także
konsultacji
z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia) rekomenduje się
podjęcie następujących działań służących wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej
(PES):
1. podniesienie poziomu wiedzy, know-how i praktycznych umiejętności wśród
przedstawicieli PES oraz administracji publicznej dotyczących m.in. zarządzania,
sposobu planowania i gospodarowania właściwego PES, dostępnych narzędzi
wspierających konsolidację i rozwój sektora ekonomii społecznej;
2. poszerzenie zakresu i ilości informacji dotyczących sektora ekonomii społecznej,
poprzez:
a. udostępnienie rzetelnych, aktualnych i łatwo dostępnych informacji
o specyfice, możliwych formach wsparcia i strukturze sektora ekonomii
społecznej, a także o ofercie poszczególnych PES, profilu ich działalności,
posiadanych zasobach, potrzebach rozwojowych i potencjale;
b. zwiększenie liczby przedstawicieli PES dostarczających dane analityczne
ośrodkom agregującym dane na temat sektora ekonomii społecznej
i odpowiedzialnym za wspieranie tego sektora oraz wypracowanie bardziej
zaawansowanego systemu filtrowania i porządkowania informacji;
3. pogłębianie/budowanie świadomości społecznej na temat PES;
4. propagowanie wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia
wymiany informacji i dobrych praktyk za pośrednictwem dostępnych narzędzi,
w tym platform informacyjno-komunikacyjnych (wykraczającej poza dotychczasową
praktykę skoncentrowaną na wymogach formalno-prawnych);
5. nawiązywanie i kształtowanie współpracy międzysektorowej, wzmacnianie
integracji sektora ekonomii społecznej i działalności PES w ramach regionalnej
i lokalnej polityki społecznej, w tym poprzez zawieranie partnerstw
wielosektorowych i regionalnych porozumień na rzecz tego sektora;
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6. włączanie środowiska naukowego i biznesu do współpracy na rzecz sektora ekonomii
społecznej;
7. stabilizację sytuacji w sektorze ekonomii społecznej, poprzez „usieciowienie” PES
(tj. wypracowanie sieci kooperantów, wymiana informacji) oraz zwiększenie
umiejętności uwiarygodniania efektywności ekonomicznej, jak i użyteczności
społecznej PES w relacjach z potencjalnymi kooperantami;
8. propagowanie PES, których profil działalności dostosowywany jest z jednej strony
do rynkowych nisz zapewniających przychody z działalności gospodarczej, ale
z drugiej, uwzględnia strukturę oraz nasilenie problemów, które wspólnie
z jednostkami samorządu terytorialnego można by rozwiązywać. Rozwój
zróżnicowanej oferty instytucjonalnej dla sektora ekonomii społecznej;
9. włączanie tematyki rozwoju sektora ekonomii społecznej do różnych dokumentów
strategicznych.
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