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 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Trwają prace m.in. nad: 

 projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

 projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym  

 projektem Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu  

do roku 2020 

Nowe projekty: 

 fundusze europejskie 2014-2020 

(w tym projekty realizowane przez Miasto, również OPS-y) 
 

Ekonomia społeczna w m.st. Warszawie 
- otoczenie na poziomie krajowym 
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Wieloletni program współpracy  
m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii 

społecznej na lata 2013-2015 

 Opracowany w ramach projektu TORO wspólnie z ekspertami 

pozarządowymi 

 

 Dokument Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy  

    ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 Określa podmioty zaangażowane w rozwój ekonomii 

społecznej  

 

 Wskazuje kierunki działań  
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Wieloletni program współpracy  
m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii 

społecznej na lata 2013-2015 

Adresaci działań: 

 podmioty ekonomii społecznej  

(fundacje, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i in.)  

 mieszkańcy Warszawy 

 urzędnicy  
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Wieloletni program współpracy  
m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii 

społecznej na lata 2013-2015 

Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne 

i pomocnicze m.st. Warszawy, które współpracują z PES: 

 biura Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności  

• Centrum Komunikacji Społecznej 

• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 

• Biuro Polityki Lokalowej  

• Biuro Zamówień Publicznych 

 Urząd Pracy m.st. Warszawy 

 urzędy dzielnic m.st. Warszawy 

 ośrodki pomocy społecznej (OPS) 

 zakłady gospodarowania nieruchomościami (ZGN) 
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Cele: 

 przyjazne otoczenie prawne i finansowe (instrumenty finansowe, klauzule 
społeczne, najem lokali) 

 upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej 

 zintegrowanie działań (Miasta, OWES-ów, NGO, PES, ekspertów) 

 realizacja zadań publicznych  

 

 

Wieloletni program współpracy  
m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii 

społecznej na lata 2013-2015 



„TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

działalność 

gospodarcza 

ekonomii 

społecznej 

zysk  

korzyści 

społeczne             

i działalność 

pożytku 

publicznego 

PES/NGO 

wkład 

PES/NGO 

wsparcie

UM 



„TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”  

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Interdyscyplinarność:  wspieranie PES / pomoc społeczna / 

reintegracja zawodowa i wspieranie przedsiębiorczości   

 Różnorodność podmiotów wokół  ES – różne potrzeby: 

podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne / 

podmioty integracyjne – CIS, KIS, ZAZ, WTZ, ŚDS / inicjatywy 

nieformalne / społeczna odpowiedzialność biznesu / lokalna 

przedsiębiorczość, spółdzielczość 

 Trwałość PES 

Ekonomia społeczna w m.st. Warszawie 
- wyzwania 
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Dziękuję za uwagę 
 

 

Centrum Komunikacji Społecznej  

Urzędu m.st. Warszawy 

www.ngo.um.warszawa.pl   

(Ekonomia społeczna i projekt TORO)   

www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa  

 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/
http://www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa

