Informacja nt. działań Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w obszarze
wsparcia ekonomii społecznej zrealizowanych w 2017 r.

I. Działania prowadzone w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej”:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) pełni funkcję
Lidera Projektu oraz realizuje działania na terenie dwóch subregionów
Małopolski: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. miasta Kraków oraz
powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego,
proszowickiego i wielickiego oraz subregionu Małopolska Zachodnia tj.
powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego.
Projekt prowadzony jest w partnerstwie z: Agencją Rozwoju Małopolski
Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną OPOKA,
Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.
Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności
zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze
Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:
•

zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej,

•

zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie
nowych podmiotów,

•

zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku
pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora
ekonomii społecznej,

•

zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie
nowych miejsc pracy,

•

zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie
nowych podmiotów,
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•

zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz
osób z nimi współpracujących.

Główne efekty osiągnięte w 2017 r. (wybrane):
•

ponad 700 osób, które otrzymały wsparcie w zakresie rozwoju ES,

•

16 PES utworzonych dzięki wsparciu MOWES,

•

41 miejsc pracy utworzonych w PES,

•

53 grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu OWES.

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej
Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ
projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące
usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia
istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
Łączne koszty realizacji wsparcia dla klientów OWES w 2017 r. wynoszą:
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – KOM: 230 346,71 zł
wydatki bezpośrednie + 17 717,50 zł wkład własny;
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MZ: 143 827,58 zł wydatki
bezpośrednie + 6 660,00 zł wkład własny.

II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej
Fundacja GAP realizuje obok ww. projektu szereg innych działań z zakresu
ekonomii społecznej. Należy wśród nich wskazać przede wszystkim:
a) VIII Tydzień Ekonomii Społecznej, który odbył się w dniach 13-16 listopada
2017 r. i został zrealizowany z inicjatywy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP
odpowiadała za:
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debatę oksfordzką pn. „Ta izba twierdzi, że ci którzy pracują społecznie
mogą (na tym) zarabiać” w dniu 13 listopada 2014 r. Debata zgromadziła
101 uczestników,



seminarium pn. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych” w dniu 16
listopada 2017 r. W wydarzeniu udział wzięło 103 uczestników.

b) 45. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna,
które odbyło się 19-21 maja 2017 r. w Zakopanem i dot. bloku tematycznego:
spółdzielczość, na który składały się: Panel I Spółdzielcza tradycja, Panel II

Nowa era spółdzielczości oraz prezentacja filmu Working together for a
cooperative future.

Wydarzenie

to

było

współorganizowane

m.in.

z

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Związkiem Lustracyjnym
Spółdzielni Pracy i zgromadziło prawie 400 uczestników.
c) Konferencję

„Doradztwo

współorganizowaną

z

biznesowe

Kołem

w

Naukowym

rozwoju

organizacji”,

Konsultingu

(Uniwersytet

Ekonomiczny w Krakowie), która odbyła się 22 czerwca 2017 r. Konferencja
dot. kwestii szeroko rozumianego doradztwa biznesowego oraz zarządzania
w organizacjach biznesowych i niezorientowanych na zysk. W tym wydarzeniu
udział wzięło 40 osób.
d) Kongres OEES – Open Eyes Economy Summit, który odbył się 14-15 listopada
2017 r. w Krakowie. Ta międzynarodowa konferencja dot. ekonomii wartości
poruszała tematy dot. m.in. sprawiedliwego handlu, zarządzania miastem,
rynku pracy, współpracy na styku biznes-NGO, aktywności obywatelskiej. W
wydarzeniu tym udział wzięło prawie 2 tys. osób oraz 200 instytucji.

Szczegółowe informacje na temat opisywanych przedsięwzięć znajdują się w
Sprawozdaniu Zarządu Fundacji GAP za 2017 rok.
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