Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady dobrych praktyk. Wyniki badań własnych

Projekt: Firma społeczna – co to takiego?
Numer: MDU/8/2018
Program: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na
rzecz młodzieży w 2018 r.
Beneficjent środków: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu
Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Termin realizacji: 2018
Kierownik: dr inż. Małgorzata Matyja
Cel: promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży z terenu Dolnego
Śląska.
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Przedsiębiorstwo społeczne
Wybrane definicje
Autor, rok

Definicja

Campbel, 1997

jednostka gospodarcza, która dostarcza lokalnej społeczności niezbędne dobra i usługi oraz
generuje zysk, aby wspierać działalność, która nie przynosi dochodu

Reis, 1997

tworzy wartość społeczną poprzez innowacje i wykorzystanie środków finansowych dla
społecznego i gospodarczego rozwoju społeczności

Thompson, Alvy
i Less, 2000

podmiot tworzący nowe miejsca pracy, efektywnie wykorzystujący zasoby, rozwijający system
wsparcia wolontariuszy, skupiający się na pomaganiu ludziom w potrzebie

Borzaga,
Defourny, 2001

jest organizacją realizującą cele społeczne w przedsiębiorczy sposób

Kerlin, 2006

to instytucja, która prowadzi działalność gospodarczą, ale która wyznacza sobie cele ściśle
społeczne i która inwestuje wypracowane nadwyżki w działalność lub we wspólnotę, zamiast
kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub wspólników

Dees, Battle i
Anderson, 2006

funkcjonowanie zgodnie z przyjętą misją tworzenia i utrzymywania wartości społecznych,
rozpoznawanie, wykorzystywanie szans i ich realizacja, adaptacja metod biznesowych,
wykazywanie się zdolnościami do uczenia się i umiejętnością mieszania biznesu z filantropią

Komisja
Europejska,
2011

To te podmioty: 1) dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej (która często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności
społ.); 2) których zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społ.; 3) których
sposób organizacji lub system własności odzwierciedla misję, opierając się na
demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach, mających na celu sprawiedliwość społ.

Ashoka, 2013

tworzą je ambitne osoby kreujące innowacyjne rozwiązania dla najbardziej palących problemów
społecznych. Są one zarówno wizjonerami, jak i realistami zajmującymi się praktycznym
wdrażaniem wizji bez względu na trudności
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Przedsiębiorstwo społeczne
Atrybuty wg EMES
1) atrybut przedsiębiorczości
•
prowadzenie w sposób względnie ciągły i regularny
działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne
•
niezależność i suwerenność
•
ponoszenie ryzyka
•
istnienie płatnego personelu

2) atrybut uspołecznienia
•
wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel
•
oddolny, obywatelski charakter
•
specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania
•
możliwie wspólnotowy charakter działania
•
ograniczona dystrybucja zysków
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Przedsiębiorstwo społeczne
Formy działalności
o

spółdzielnia socjalna, ewentualnie spółdzielnia
pracy, spółdzielnia inwalidów i/lub niewidomych

o

organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie)

o

spółka z. o. o.

o

zakład pracy chronionej (ZPCH)

o

zakład aktywności zawodowej (ZAZ)

o

warsztat terapii zajęciowej (WTZ)

o

centrum integracji społecznej (CIS)

o

klub integracji społecznej (KIS)
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Przedsiębiorstwo społeczne
Modele biznesu
Model biznesu

Jak działa

Przykłady

fundraisingowoprzedsiębiorczy

zapewnia łączenie aktywności społecznej i
gospodarczej w oparciu o pozyskiwanie funduszy

Fundacja ITAKA

wspierania

zapewnia pomoc w zainicjowaniu działalności
społeczno-gospodarczej i ją wspiera

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb
Życia

pośrednictwa

ułatwia swojej grupie beneficjentów dostęp do
wolnego rynku

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego

zatrudnieniowy

oferty pracy dla osób tzw. defaworyzowanych i
upośledzonych

Spółdzielnia Socjalna „Szansa i
Wsparcie”

złożony/łączony

łączenie w ramach swojego działania jednostek
społecznych i biznesowych w celu dywersyfikacji
świadczonych usług i tworzenia kapitału społ.

Muzeum Historii Żydów Polskich

przedsiębiorcy społ. –
gracza rynkowego

działalność jest prowadzona głównie w oparciu o
autorytet i indywidualne możliwości osoby

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Fundacja Ewy
Błaszczyk „Akogo?”

operatora działań
filantropijnych i
dobroczynnych w sieci

należy do organizacji charytatywnej, połączonej z
narodową lub międzynarodową siecią
działalności filantropijnej

Ashoka, EVPA

tzw. modele
opatentowane, w tym
franchising

prowadzenie przedsiębiorstwa pod szyldem
cudzej, znanej marki

W projekcie „Krakowska
Inicjatywa na Rzecz Gospodarki
Społecznej – COGITO”
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykład wg Business Model Canvas

http://symetria.pl/blog/artykuly/business-model-canvas-w-procesie-projektowania-ux/
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Przedsiębiorstwo społeczne
Wyniki badań ankietowych

Raport dostępny na stronie:
www.firmaspoleczna.pl
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności
Najważniejsze cele
Liczba pracowników
Charakterystyka
pracowników
Korzyści wzg. osób w
trudnej sytuacji

kłodzki
2012
krajowy
budownictwo

1. Spółdzielnia Socjalna INVEST
www.spoldzielniainvest.pl

Sprzedaż i montaż okien i drzwi PCV
Sprzedaż i montaż okien i drzwi z Aluminium
zapewnienie
Sprzedaż i montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych
pracownikom/członkom
Sprzedaż i montaż bram garażowych
możliwości zarobkowania
Sprzedaż i montaż rynien
do 5
Obróbki blacharskie
Usługi remontowe (malowanie, panele podłogowe, płytki podłogowe i ścienne, gładzie,
osoby w wieku powyżej 50 lat
mające trudności ze znalezieniem tynki, docieplenia)
Prace rozbiórkowe
innej pracy
Prace porządkowe: koszenie trawników, żywopłotów, odśnieżanie, mycie okien, klatek
schodowych pomieszczeń biurowych oraz mieszkań prywatnych)
jest źródłem przychodów
Usługi transportowe
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności

jeleniogórski
2004
krajowy
rekreacja i turystyka

Najważniejsze cele

wsparcie procesów integracji
społecznej

Liczba pracowników
Charakterystyka
pracowników

do 5
osoby niepełnosprawne

Korzyści wzg. osób w
trudnej sytuacji

podnosi poczucie wartości i
samoocenę, uczy zaradności
życiowej i/lub odpowiedzialności za
siebie i innych

Korzyści wzg. lokalnego
otoczenia

służy promocji regionu/miejscowości,
pomaga wzbudzać aktywność
mieszkańców w sferze społecznej
i/lub gospodarczej, przyczynia się do
budowania wrażliwości i solidaryzmu
społecznego, jest dobrym partnerem

2. Fundacja Czarodziejska Góra
www.czarodziejskagora.eu
Oferta kierowana głównie do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają
trudności z włączaniem się w pełnoprawne funkcjonowanie w życiu
społecznym, w tym m. in.:
• obozy rehabilitacyino-wypoczynkowe,
• pobyty w górach,
• wędrówki górskie,
• jeździectwo,
• narty,
• projekty edukacyjne, np. zajęcia z języka angielskiego, przegląd filmów
górskich, warsztaty teatralne i dziennikarskie
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności

lubiński
po 2004
regionalny
pomoc socjalno-bytowa,
Dziedzina działalności
edukacja, psychoterapia
zapewnienie
pracownikom/członkom
Najważniejsze cele
możliwości zarobkowania,
tworzenie miejsc pracy, wsparcie
procesów integracji społecznej
Liczba pracowników
21-50
osoby niepełnosprawne, osoby w
wieku powyżej 50 lat mające
Charakterystyka
trudności ze znalezieniem innej
pracowników
pracy, osoby bez wykształcenia,
osoby samotne i matki z dziećmi

Korzyści wzg. osób w
trudnej sytuacji

jest źródłem przychodów,
podnosi poczucie wartości i
samoocenę, przyczynia się do
podnoszenia umiejętności i
kwalifikacji zawodowych

Korzyści wzg.
lokalnego otoczenia

posiada istotny wkład w
zaspokajanie potrzeb lokalnych
mieszkańców, służy promocji
regionu/miejscowości, pomaga
wzbudzać aktywność
mieszkańców w sferze
społecznej i/lub gospodarczej

3. Fundacja Przystań w Ścinawie
www.fundacja-przystan.pl
• Dom Seniora „Przystań”
• Warsztaty Terapii Zajęciowej „Uśmiech”
• Bank Żywności
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności

Wrocław
2005
krajowy

Dziedzina działalności

pomoc socjalno-bytowa

Najważniejsze cele

wsparcie procesów
integracji społecznej

Liczba pracowników

21-50

Charakterystyka pracowników

osoby niepełnosprawne

Korzyści wzg. osób w trudnej
sytuacji

oferuje możliwości wykonywania pracy o znaczeniu terapeutycznym, jest istotnym, często
jedynym miejscem kontaktów społecznych, uczy zaradności życiowej i/lub odpowiedzialności
za siebie i innych

4. Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki
www.przyjaznydom.wroclaw.pl
Wielofunkcyjny Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy:
• Dom Pomocy Społecznej,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
• Mieszkanie chronione
• Projekty: Muzyczne kawiarenki, Spektakle dla dzieci,
Warsztaty dla młodzieży
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności

dzierżoniowski
po 2004
regionalny
budownictwo, zdrowie i uroda

Najważniejsze cele

zapewnienie pracwnikom/członkom możliwości
zarobkowania, oferowanie pracownikom
profitów o charakterze społecznym,
kulturalnym i/lub oświatowym, wsparcie
procesów integracji społecznej

Liczba pracowników

21-50

Charakterystyka
pracowników

osoby bezdomne, osoby po pobycie w
zakładzie karnym

Korzyści wzg. osób w
trudnej sytuacji

jest źródłem przychodów, oferuje możliwości
wykonywania pracy o znaczeniu
terapeutycznym, jest istotnym, często
jedynym miejscem kontaktów społecznych,
pomaga ludziom wychodzić z trudnej sytuacji
życiowej, podnosi poczucie wartości i
samoocenę, przyczynia się do podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uczy
zaradności życiowej i/lub odpowiedzialności za
siebie i innych

posiada istotny wkład w zaspokajanie potrzeb
lokalnych mieszkańców, służy promocji
regionu/miejscowości, pomaga przygotować
wartościowych pracowników poddanych
Korzyści wzg. lokalnego
reintegracji społecznej i zawodowej, pomaga
otoczenia
wzbudzać aktywność mieszkańców w sferze
społecznej i/lub gospodarczej, przyczynia się
do budowania wrażliwości i solidaryzmu
społecznego

5. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte
www.arte.bielawa.pl

•
•
•
•

usługi budowlane
pielęgnacja zieleni
ceramika i zdobnictwo
nadruki i gadżety
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat

średzki

Rok założenia

2008

Zasięg
działaności

lokalny

Dziedzina
działalności

działalnośćć na rzecz rozwoju lokalnego

Najważniejsze
cele

tworzenie miejsc pracy, wsparcie procesów
integracji społecznej, rozwój lokalnej
społeczności i/lub infrastruktury

Liczba
pracowników

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu”
www.lgd-szlakiemgranitu.pl
• działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin:
Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom,
Świdnica, Udanin i Żarów,
• aktywizowanie ludności wiejskiej ww gmin
• realizacja lokalnej strategii rozwoju

11-20

Korzyści wzg.
osób w trudnej
sytuacji

jest istotnym, często jedynym miejscem
kontaktów społecznych

Korzyści wzg.
lokalnego
otoczenia

posiada istotny wkład w zaspokajanie
potrzeb lokalnych mieszkańców, służy
promocji regionu/miejscowości, pomaga
wzbudzać aktywność mieszkańców w sferze
społecznej i/lub gospodarczej
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Przedsiębiorstwo społeczne

Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności

Najważniejsze cele

Liczba pracowników

Charakterystyka pracowników

Przykłady z Dolnego Śląska
Wrocław
po 2004
lokalny
edukacja, internet i komputery
wsparcie procesów integracji społecznej,
rozwój lokalnej społeczności i/lub infrastruktury
11-20
osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 50 lat
mające trudności ze znalezieniem innej pracy,
osoby bez wykształcenia

7. Stowarzyszenie Żółty Parasol
www.zoltyparasol.org
•
•
•
•
•
•
•

Klub Seniora
Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży
Biblioteka Sąsiedzka
Centrum Informacji Kulturalnej
Akademia Małych Obywateli Świata
Akcja Aktywny Ołbin
imprezy w parku Stanisława Tołpy i in.

Korzyści wzg. osób w trudnej
sytuacji

jest źródłem przychodów, jest istotnym,
często jedynym miejscem kontaktów społecznych,
podnosi poczucie wartości i samoocenę

Korzyści wzg. lokalnego otoczenia

posiada istotny wkład w zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców, pomaga wzbudzać aktywność
mieszkańców w sferze społecznej i/lub gospodarczej, jest dobrym partnerem dla firm komercyjnych,
samorządów i innych organizacji
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności
Najważniejsze cele
Liczba pracowników
Charakterystyka
pracowników

Korzyści wzg. osób w
trudnej sytuacji
Korzyści wzg.
lokalnego otoczenia

ząbkowicki
lokalny
edukacja, rekreacja i turystyka
wsparcie procesów integracji
społecznej, rozwój lokalnej
społeczności i/lub infrastruktury
6-10
osoby w wieku powyżej 50 lat mające
trudności ze znalezieniem innej pracy,
osoby po pobycie w zakładzie karnym
jest źródłem przychodów, podnosi
poczucie wartości i samoocenę,
przyczynia się do podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych
pomaga przygotować wartościowych
pracowników poddanych reintegracji
społecznej i zawodowej

8. Fundacja Fabryka Dobrych Działań
www.ratujemyzwierzaki.pl
• Ekologia, ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
• Charytatywna pomoc zwierzętom bezdomnym, wolno
bytującym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz
zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk.
• Organizowanie i wspieranie wolontariatu wśród społeczności
lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży i seniorów."
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Nazwa

9. Spółdzielnia Socjalna
Silvers

10. Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna Biz:on

Powiat

Lubań

Wrocław

Rok założenia

po 2014

po 2014

Zasięg działaności

międzynarodowy

lokalny

Dziedzina działalności leśnictwo

gastronomia, organizacja wydarzeń

Najważniejsze cele

zapewnienie
pracownikom/członkom
możliwości zarobkowania

wsparcie procesów integracji społecznej,
rozwój lokalnej społeczności i/lub
infrastruktury

Liczba pracowników

do 5

do 5

osoby bez wykształcenia

osoby w wieku powyżej 50 lat mające
trudności ze znalezieniem innej pracy, osoby
niemogące znaleźć pracy godziwie płatnej

Charakterystyka
pracowników

jest źródłem przychodów,
pomaga ludziom wychodzić z
Korzyści wzg. osób w trudnej sytuacji życiowej,
trudnej sytuacji
przyczynia się do podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych

jest źródłem przychodów, podnosi poczucie
wartości i samoocenę, uczy zaradności
życiowej i/lub odpowiedzialności za siebie i
innych
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg działaności
Dziedzina działalności

świdnicki
1993
międzynarodowy
edukacja
wsparcie procesów integracji społecznej, rozwój lokalnej społeczności
Najważniejsze cele
i/lub infrastruktury
Liczba pracowników
do 5
Charakterystyka
osoby w wieku powyżej 50 lat mające trudności ze znalezieniem innej
pracowników
pracy, osoby bez wykształcenia
podnosi poczucie wartości i samoocenę, przyczynia się do podnoszenia
Korzyści wzg. osób w
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, uczy zaradności życiowej i/lub
trudnej sytuacji
odpowiedzialności za siebie i innych
posiada istotny wkład w zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców,
służy promocji regionu/miejscowości, pomaga wzbudzać aktywność
Korzyści wzg. lokalnego
mieszkańców w sferze społecznej i/lub gospodarczej, przyczynia się do
otoczenia
budowania wrażliwości i solidaryzmu społecznego, jest dobrym
partnerem dla firm komercyjnych, samorządów i innych organizacji

11. Fundacja św. Jadwigi
www.morawa.org
• zapewnienie całodziennej, bezpłatnej
opieki dzieciom w wieku przedszkolnym i
wychowanie ich na gruncie etyki
chrześcijańskiej
• działalność oświatowa, w tym zwłaszcza
edukacja i wychowanie młodzieży w
duchu porozumienia między narodami
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Przedsiębiorstwo społeczne
Przykłady z Dolnego Śląska
Powiat
Rok założenia
Zasięg
działaności
Dziedzina
działalności
Najważniejsze
cele

Wrocław
2012
międzynarodowy
produkcja i przemysł, edukacja
wspieranie zatrudnienia dla osób z
niepełnosprawnościami, tworzenie
miejsc pracy

Charakterystyka osoby niepełnosprawne, osoby
pracowników
bezrobotne

12. PANATO Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
www.panato.org
• Oferta reklamowa: produkcja
toreb i plecaków z nadrukiem,
projektowanie i produkcja
notesów, teczek i organizerów
• Oferta eventowa: prowadzenie
warsztatów rękodzielniczych, w
tym sitodruku
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Przedsiębiorstwo społeczne
Inne przykłady
o

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych
http://www.spoldzielniesocjalne.org

o

Dobre praktyki
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243

o

Społeczny StartUp. Konkurs na innowacyjne
przedsiębiorstwo społeczne
http://www.spolecznystartup.pl/aktualnosci/
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Przedsiębiorstwo społeczne
Strona internetowa

www.firmaspoleczna.pl

20

