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Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna 

Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2009-2020 

- weszła w życie jako Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.; 
 
- jest dokumentem programowym stanowiącym fundament realizacji polityki 
społecznej Miasta na najbliższe lata; 
 
- określa cele strategiczne i szczegółowe. Ich realizacja pozwoli na wzmocnienie 
Warszawy jako aktywnego samorządu współpracy i partnerstwa, stwarzającego 
mieszkańcom zarówno możliwości rozwoju, jak i poczucie bezpieczeństwa. Ma pomóc 
zwiększyć potencjał społeczny Warszawy, zapewnić wszystkim mieszkańcom równe szanse 
w dostępie do dóbr i usług oraz udział w życiu publicznym 
 
- ujęto w niej po raz pierwszy zapisy odnośnie działań Miasta z zakresu 
wspierania ekonomii społecznej. 
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Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna 
Realizacja SSW w obszarze ekonomii społecznej 

 Wskazanie wyzwań stojących przed stolicą w celu wzmocnienia intensywności i 
produktywności procesów gospodarowania 
 
 
 
 
 
 Określenie celów strategicznych i szczegółowych 
 
 
 
 
 
 
 Wyodrębnienie w ramach programów operacyjnych planowanych do realizacji przez 
Miasto stołeczne Warszawę modułu „Ekonomia społeczna” (w ramach Programu 
operacyjnego Rozwój, aktywność, samodzielność). 

„Trzeba wspierać rozwój tzw. przedsiębiorstw 
społecznych, które odgrywają znaczącą rolę w 
aktywizacji grup wykluczonych oraz autonomię 
lokalnych społeczności. Przedsiębiorstwa społeczne 
obniżają koszty pomocy i generują społeczną wartość 
dodaną (wysoki społeczny zwrot z inwestycji)” 

„Ekonomia społeczna jest ważnym instrumentem włączania do 
rynku pracy np. osób zagrożonych marginalizacją społeczną z 
powodu niepełnosprawności (lub obowiązku opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny), matek powracających 
na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i 
in.”  
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Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna 
Projekt  

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

pierwszy krok w ramach realizacji zapisów SSW z zakresu 
wspierania ekonomii społecznej 

próba systemowego podejścia do problemów organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego  

próba stworzenia narzędzi wspomagających rozwój podmiotów 
ekonomii społecznej w ujęciu długofalowym  

założenie, że zapewnienie trwałości rozwiązań w zakresie ES i 
podnoszenie skuteczności PES jest możliwe poprzez innowacyjne 
podejście do zagadnienia relacji partnerstwa publiczno-społecznego  



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

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt TORO wartość projektu 1 658 380 PLN, 
w całości dofinansowane ze środków 
UE i budżetu państwa projekt partnerski – 7 partnerów 

w tym 1 partner ponadnarodowy – 
przedstawiciele wszystkich sektorów 
życia społeczno-gospodarczego 

Produkt I – Instrument Finansowy w postaci systemu pożyczkowo-
poręczeniowego wspierającego płynność finansową Podmiotów Ekonomii Społecznej  

Produkt IV – Mechanizm Wsparcia PES w prowadzeniu działalności pożytku 
publicznego, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania 
zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności pożytku publicznego 

Produkt II – System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć – narzędzie 
IT dotyczące realizacji zadań publicznych ze zintegrowaną bazą danych o PES i ich 
udziale w konkursach i przetargach z różnych źródeł publicznych 

Produkt III – Wieloletni Program Współpracy miasta stołecznego Warszawy z 
PES wprowadzający wieloletnie plany finansowe i wspólne procedury 
wypracowywania podstawowych kierunków działania 

produkty i narzędzia w sposób kompleksowy 
odpowiadające na podstawowe bariery w 
rozwoju warszawskich i mazowieckich organizacji 
pozarządowych / PES: 
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Projekt TORO 

EFEKTY DODATKOWE realizacji projektu TORO 

Powstanie 9 października 2012 r. Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii 
społecznej – gremium inicjatywno-doradczego, zrzeszającego warszawskie podmioty 
działające w sferze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, 
zajmującego się wypracowywaniem rozwiązań w dziedzinie ekonomii społecznej w 
Warszawie. 

Zainicjowanie debaty oraz kolejnych działań w obszarze wsparcia 
ekonomii społecznej, tj. wypracowania klauzul społecznych w 
Mieście – udział miasta stołecznego Warszawy w roli partnera w 
projekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w 
subregionie warszawskim” realizowanym przez FRSO i 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Projekt OWES 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w 

subregionie warszawskim 
Lider:  

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego 

Partnerzy: 

 Miasto stołeczne Warszawa 

 Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych 

 Stowarzyszenie BORIS 

Zadanie Miasta w projekcie (we współpracy z FISE): 

Wypracowanie modelowej procedury kontraktowania przez samorząd z 
wykorzystaniem klauzul społecznych w subregionie warszawskim. 

 

W projekcie przeznaczono na  
to zadanie prawie 250 000 
PLN w 100% dofinansowane ze 
środków UE i BP 
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Dziękuję za uwagę! 

Tomasz Pactwa 

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych 

Urzędu m.st. Warszawy 
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00-098 Warszawa 


