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Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym niezwykle istotne jest stworzenie platformy
do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy
Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działającymi na
poziomie poszczególnych obszarów województwa.
Działania OWES powinny zostać skoordynowane tak aby
były ze sobą spójne i wpisywały się w politykę regionu w
obszarze ekonomii społecznej.
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Powyższe zostanie zrealizowane w ramach projektu
Wniosek o
w Opolu zapewni stworzenie regionalnej sieci współpracy OWES
bezwzględne pozakonkursowego poprzez:
dofinansowanie
działających na Opolszczyźnie.
- organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla
OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy
ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i
problemów w realizacji wsparcia, stosowanych
rozwiązaniach i metodach pracy,
- agregowanie informacji na temat działalności OWES i
wyników ich pracy na poziomie poszczególnych obszarów
i w rezultacie całego regionu oraz uspójnianie
i synchronizowanie tych działań w regionie,
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-wspieranie działań OWES nakierowanych na jst poprzez
pomoc w realizacji działań animacyjnych prowadzonych
przez OWES.
Dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
niezwykle istotne jest wykorzystanie rozwiązań takich jak
franczyza społeczna czy rozwój sieci podmiotów ekonomii
społecznej – stworzenie sieci tych podmiotów, w której
możliwa będzie wymiana informacji, dobrych praktyk,
know-how.
Powyższe
rozwiązanie
umożliwi
wprowadzenie w regionie w szerokim zakresie innowacji
w obszarze es (franczyza społeczna – wykorzystanie tego
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
modelu przez pes województwa opolskiego) jak również
w Opolu zapewni stworzenie minimum jednej regionalnej sieci podmiotów
(poprzez umożliwienie wymiany informacji na poziomie
ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) jak również zainicjuje minimum 3
Wniosek o
regionalnym) na wypracowanie nowych rozwiązań w
spotkania rocznie celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami
Bezwzględne
dofinansowanie
obszarze es. Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne
ekonomii społecznej a podmiotami ze sfery biznesu; oraz będzie
jest stworzenie minimum 1 sieci współpracy podmiotów
monitorować włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na
ekonomii społecznej. Jest to liczba wystarczająca do
poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
realizacji założeń polityki samorządu województwa/ ROPS
w Opolu w zakresie sieciowania podmiotów ekonomii
społecznej. Jednocześnie ROPS, w uzupełnieniu do wyżej
wskazanych działań, będzie na terenie każdego z 3
obszarów inicjował spotkania (minimum 1 rocznie na
terenie danego obszaru) celem nawiązania współpracy
pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a
przedsiębiorcami.
W województwie opolskim (zgodnie z danymi ROPS za rok
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Wniosek o
2014 ) funkcjonują 2 Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 2
w Opolu zapewni stworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów
Bezwzględne
dofinansowanie
Centra Integracji Społecznej, 15 Warsztatów Terapii
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
Zajęciowej, 13 Klubów Integracji Społecznej. Dlatego też

mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz
wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług.
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niezbędne jest stworzenie sieci kooperacji tych
podmiotów, celem umożliwienia im wymiany informacji
i doświadczeń. Powyższe działanie będzie ponadto spójne
z ze wsparciem wdrażanym w Działaniu 8.2 RPO WO.
Dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez
różnorodne podmioty w procesie aktywizacji osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
w Opolu zapewni zainicjowanie (7 inicjatyw) oraz monitorowanie
konieczne jest zapewnienie koordynacji działań
współpracy nawiązanej pomiędzy jednostkami systemu pomocy
podejmowanych przez te podmioty na poziomie regionu.
Wniosek o
społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, w tym o charakterze
Bezwzględne Stąd też niezbędne jest zainicjowanie współpracy
dofinansowanie
reintegracyjnym, OWES, instytucjami rynku pracy jak również powiązań
pomiędzy interesariuszami (jednostki organizacyjne
pomiędzy nauką , biznesem i ekonomia społeczną na poziomie
pomocy społecznej, instytucje rynku pracy organizacje,
regionalnym.
przedsiębiorcy, uczelnie, inne) , którzy w różnym stopniu
zajmują się i/lub mogą wnieść istotny wkład w
ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
na poziomie regionalnym.
Zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
to inicjatywa zapoczątkowana już w Wieloletnim
Regionalnym Planie Działań Województwa Opolskiego na
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej (….
w Opolu zapewni organizację przedsięwzięć służących zwiększaniu
) Dobrą praktyką okazał się m. in.. certyfikat Zakup
widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów
Wniosek o
Prospołeczny. Dlatego też istotne jest dalsze promowanie
i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez
Bezwzględne
podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez m.in. dofinansowanie
widoczności pes jako dostawców produktów i usług oraz
organizację targów ekonomii społecznej oraz sprzedaż produktów i usług
promowanie sprzedaży tych produktów i usług. Powyższe
ekonomii społecznej za pomocą jednego, regionalnego portalu.
przyczyni się do rozwoju postawy społecznej
odpowiedzialności wśród mieszkańców regionu oraz co
najważniejsze do ograniczenia zjawiska ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
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Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym niezbędne jest zaangażowanie instytucji
szczebla gminnego i powiatowego, lokalnych organizacji i
liderów. Dla wdrożenia powyższego postulatu konieczne
jest umocowanie ekonomii społecznej na poziomie
lokalnym poprzez tworzenie lokalnych planów rozwoju
W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ekonomii społecznej. Równie istotne jest stosowanie
w Opolu zapewni, iż realizowana będzie współpraca z jednostkami
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz
samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności
zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom
podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów
ekonomii społecznej. Zgodnie z diagnozą ROPS pn.
rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre
Wniosek o
Bezwzględne PROBLEMY I POTRZEBY SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
praktyki, doradztwo, minimum 8 lokalnych planów), stosowania klauzul
dofinansowanie
społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM do słabości sektora
zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach projektu
ekonomii społecznej w województwie opolskim zalicza
zapewnione będzie również wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii
się m.in. brak świadomości i wiedzy społeczności
społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym
lokalnych i władz samorządowych na temat roli i
zakresie.
znaczenia sektora es w życiu społeczeństwa, funkcji jakie
może pełnić sektor w rozwoju wspólnot lokalnych
(..).Dlatego istotne jest aby co najmniej 8 gmin w
województwie (ok. 10% spośród 71 gmin w regionie)
opracowało i wdrożyło lokalne plany rozwoju ekonomii
społecznej dzięki współpracy z ROPS.
Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej (koordynacja ekonomii społecznej
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione funkcjonowanie
na poziomie regionalnym) jak również zgodnie z
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w
Wniosek o
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w
Bezwzględne
KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy
dofinansowanie
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii
wykorzystaniem środków
społecznej w regionie.
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
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regionalne ośrodki polityki społecznej są odpowiedzialne
m.in. za zapewnienie funkcjonowania regionalnych
komitetów rozwoju ES oraz za tworzenie możliwości
współpracy kluczowych interesariuszy
w zakresie
kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Stworzenie Regionalnego KRES jest kluczowe dla
koordynacji i wyznaczenia kierunków rozwoju ekonomii
społecznej w województwie opolskim. Powyższe umożliwi
wzmocnienie i rozszerzenie działań dotychczas
realizowanych w zakresie koordynacji działań w obszarze
ekonomii społecznej.
Zgodnie z zapisami Wytycznych ROPS w Opolu jest
zobligowany do aktualizacji regionalnego programu
rozwoju ekonomii społecznej. Opolski Program Rozwoju
ES będzie kontynuacją i uzupełnieniem Wieloletniego
Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji
W ramach realizowanego projektu zostaną zapewnione monitorowanie
i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz Rozwoju
, aktualizacja oraz ewaluacja Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej Jednocześnie w ramach realizowanego projektu Regionalny
Instytucji Sektora Ekonomii społecznej i jej otoczenia
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zapewni reprezentowanie interesów
w regionie na lata 2013-2020 .
Wniosek o
sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie
Bezwzględne Monitorowanie i aktualizacja regionalnego programu
ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach dofinansowanie
rozwoju ES jest kluczowe dla zapewnienia spójności
związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem
działań poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej
przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej
w regionie z polityką w obszarze ekonomii społecznej
oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny
rozwój ekonomii społecznej.
realizowanej na szczeblu samorządu województwa
(OPRES) oraz na szczeblu krajowym (KPRES).
Jednocześnie problematyka ekonomii społecznej
zostanie włączona do wojewódzkiej strategii w zakresie
polityki społecznej na lata 2016-2025.

