PŘÍPADOVÁ STUDIE
Sdružení pro sociální družstva
Informace o organizaci
Sdružení pro sociální družstva bylo založeno v roce 2003 v Poznani jako nástupce a
pokračovatel činnosti sdružení nazvaného „Náš domov“. Organizace změnila v roce 2005
rozhodnutím valné hromady svůj název z „Náš domov“ na Sdružení pro sociální družstva.
Hlavní myšlenkou v pozadí je podporovat nově vznikající aktivity sociálních družstev
v Polsku.
Základním cílem sdružení je poskytnout pomoc se zakládáním sociálních družstev, se
zohledněním právních požadavků, stejně jako s vytvářením adekvátních podmínek pro
podporu podnikatelských aktivit. Sdružení poskytuje spolupracujícím organizacím
poradenství, informace a asistenci při realizaci jejich aktivit.
Sdružení se snaží vytvářet odpovídající podmínky pro to, aby mohla sociální družstva
mezi sebou a dalšími hospodářskými subjekty sdílet zkušenosti a vyměňovat si
informace. Sdružení také poskytuje existujícím organizacím zkušenosti se zakládáním
sociálních družstev a ohledně komunikace s veřejností, a to na konferencích,
v publikacích a skrz tradiční a elektronická média.

Realizované projekty
1. Centrum sociální ekonomiky ve Velkopolském regionu
Dlouhodobé cíle projektu:
 Posílení sektoru sociální ekonomiky v regionu,
 Vytvoření podpůrného prostředí pro subjekty sociální ekonomiky,
 Komplexní podpora subjektům sociální ekonomiky,
 Propojení místních aktérů s cílem vytvoření místních partnerství, zvýšení úrovně
znalostí o problematice sociální ekonomiky u obyvatel z regionu včetně osob,
které mají zájem založit organizace působící v oblasti sociální ekonomiky nebo
v této oblasti pracovat.

Centrum sociální ekonomiky ve Velkopolském regionu:









Individuální poradenství k problematice spojené s vytvářením a fungováním
subjektů sociální ekonomiky,
Poradenství subjektům sociální ekonomiky a fyzickým osobám v problematice
právní, účetnictví, marketingu, vytváření a řízení organizací sociální ekonomiky,
finančních záležitostí a fundraisingu,
Koučování v oblasti řízení, formulování cílů, fundraisingu, zvyšování kvalifikace,
osobnostního rozvoje,
Zdarma prováděné marketingové průzkumy pro subjekty sociální ekonomiky,
Propagace příkladů dobré praxe, organizace studijních návštěv,
Vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování kvalifikace,
Umožnění účastnit se Regionálních setkání sociální ekonomiky na Fóru sociálních
družstev z Velkopolského vojvodství.

2. Inovační model profesního rozvoje účastníků Seminářů profesní terapie
Projekt se zaměřuje na řešení široce diskutovaného problému fungování a budoucnosti
seminářů profesní terapie, jako prvku systému sociální rehabilitace a profesního rozvoje
osob se zdravotním postižením. Evaluace systému již ukázala slabiny, které způsobují
neefektivnost nástrojů profesní aktivace užívaných v seminářích profesní terapie. Cílem
projektu je rozvinout inovace, které jednak dají možnost využití potenciálu seminářů
profesní terapie jako efektivně pracujících nástrojů na poli sociální integrace osob se
zdravotním postižením a dále doplnit a modifikovat systém sociální a profesní rehabilitace
zdravotně postižených. Mezisektorová partnerství tvořená subjekty zapojenými do
organizace Seminářů profesní terapie, místního podnikání, místní správy a nevládních
organizací budou vytvářet sociální družstva, která zaměstnají osoby s postižením. Cílem
projektu je zaměřit se na zakomponování těchto inovací do běžných politik a strategií.
Projekt „Inovační model profesního rozvoje účastníků Seminářů profesní terapie“ je
spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program
Lidský kapitál, priority I Zaměstnanost a sociální integrace, opatření 1.2 Systémová
podpora pro instituce zabývající se sociální podporou a sociální integrací). Projekt je
realizován Sdružením pro sociální družstva, ve spolupráci s Regionálním centrem sociální
politiky a společností Konimpex s.r.o.

Jaká je výchozí situace?







Stávající systém je neefektivní – pouze 0,38% účastníků seminářů profesní
terapie začne pracovat na běžném pracovním trhu nebo v chráněných dílnách.
Existuje řada překážek pro zaměstnávání lidí se vzdělávacím handicapem na
běžném pracovním trhu (např. strach z klientů a jejich rodin, zaměstnavatelé
nejsou připraveni, chybí nám komplexní systém podpory lidí s handicapem na
pracovišti).
K dispozici nejsou další pracovní místa v chráněných dílnách.
Semináře profesní terapie nemají prostředky pro překonávání těchto bariér.
Neexistují místní mezi-sektorová partnerství, která by podpořila semináře profesní
terapie.

Čeho chceme dosáhnout?








Zapojit organizace, které semináře profesní terapie realizují (nevládní neziskové
organizace, místní správa, náboženské organizace), do aktivity zakládání
sociálních družstev, které přímo vytvoří pracovní místa pro účastníky seminářů
profesní terapie.
Rozvinout nový systém přípravy lidí s handicapem k zapojení do pracovního
procesu.
Doplnit systém sociální a profesní rehabilitace lidí s handicapem učení skrz
vytváření nových nástrojů, které umožní zvýšit efektivitu profesní rehabilitace
v seminářích profesní terapie a také aktivovat potenciál účastníků.
Zahrnout do systému ty osoby s postižením, pro které již v seminářích profesní
terapie v současnosti není místo.
Vytvářet silná mezisektorová partnerství pro podporu nově vznikajících sociálních
družstev.

3. Centrum podpory sociální ekonomiky ve městě Konin
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Aktivity, které jsou naplánovány v rámci projektu, se zaměřují na podporu a integraci
místních aktérů s cílem vytváření místních partnerství a zvyšování úrovně vědomostí lidí
v zakládání a vedení subjektů sociální ekonomie.
V rámci tohoto projektu nabízíme:








poradenství subjektům sociální ekonomiky Koninského mikroregionu,
komplexní podporu při zakládání a fungování sociálních družstev,
koučování,
právní, účetní a finanční poradenství, průzkumy trhu, marketing a propagaci,
studijní cesty,
vzdělávací akce, které jsou přípravou na práci v oblasti sociální ekonomiky,
finanční pomoc při zakládání sociálních družstev, zaměstnávání lidí nebo vytváření
pracovních míst v existujících sociálních družstvech v Koninském mikroregionu.

Projekt Centrum podpory sociální ekonomie ve městě Konin je realizován s podporou
Evropského sociálního fondu.

4. Od vyloučení k zaměstnání – profesionální adaptace lidí v obtížných životních
situacích
Jedním z cílů projektu je podporovat místní samosprávní jednotky z KujawskoPomorskieho vojvodství při řešení sociálních problémů vytvářením obecních sociálních
družstev.
Projekt „Od vyloučení k zaměstnání – profesionální adaptace lidí v obtížných životních
situacích“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského sociálního fondu.

V rámci projektu existují dvě paralelní cesty podpory




Podpora místních samospráv ve vytváření místních analýz, v přípravě inovačního
modelu podpory lidí ohrožených sociálním vyloučením, kteří by využili řešení
formou spolupráce a při implementaci takto připraveného modelu,
Podpora pro budoucí zaměstnance družstev – příprava Individuálních akčních
plánů, vedení seminářů osobního rozvoje a profesionální kurzy, koučování,
pracovní stáže, dotovaná zaměstnání, zdroje pro vybavení pracovišť, semináře
v obecních sociálních družstvech (příklady dobré praxe)

Prvky tohoto projektu jsou rovněž vědomosti a inovační řešení převzatá z Itálie. Z tohoto
důvodu bylo navázáno partnerství s Federazione Trentina della Cooperazione.
Federazione Trentina della Cooperazione provozuje komunitní animace, které umožňují
sociálním družstvům realizovat služby veřejného zájmu. Tento příklad dobré praxe je
mechanismem, který může být přenesen i do Polska.

