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29 czerwca 2012r. w siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w
Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne spotkanie robocze Rady Programowej Partnerstwa
na rzecz ekonomii społecznej. Spotkanie prowadził Daniel Fąferko- Wiceprzewodniczący
Rady. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Jażdżewska, Zastępca Dyrektora
Departamentu EFS.
Efekty realizacji projektu w ramach działania 9.2 pt. "Gorzowska edukacja zawodowa
na rzecz rynku pracy" przedstawiła Elżbieta Rostkowska z Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 1371 uczniów
z 8 gorzowskich szkół kształcących w zawodzie. Okres realizacji projektu: styczeń
2011r.- grudzień 2012r. Działania projektowe skierowane do uczniów to między innymi:
praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, zajęcia z języków obcych, wizyty
studyjne. E. Rostkowska poinformowała, że planuje się kontynuację projektu.
Daniel Fąferko zaproponował by rozpoznać możliwości odbywania staży i praktyk w
Podmiotach Ekonomii Społecznej. Dodał, iż zdobywanie doświadczenia zawodowego w
PES, to nowe przestrzenie na rynku pracy dla młodych ludzi.
Następnie
Anna Potoka z „Jar–Mar" Centrum Kształcenia z Myśliborza
zaprezentowała dotychczasowe rezultaty projektu pt. "Kompleksowe wsparcie
organizacji sektora ekonomii społecznej". Jak zaznaczyła projekt adresowany jest do 70
podmiotów sektora ekonomii społecznej z regionu lubuskiego (każda reprezentowana
przez 5 osób) oraz do osób fizycznych (4 grupy po 10 osób) zamierzających utworzyć
podmiot ekonomii społecznej.
W ramach projektu realizowane są szkolenia tematyczne, usługi doradcze wspierające
rozwój działalności NGO. Okres realizacji projektu 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
Dotychczas wsparciem objęto 200 osób. W projekcie uczestniczą w większości
organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dzięki zdobytej wiedzy w
trakcie szkoleń mogą wejść w działalność w obszarze ekonomii społecznej.
Możliwości rozwoju ekonomii społecznej w oparciu o PO KL przedstawił Wiesław
Antosz z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z Gorzowa
Wlkp. W swojej prezentacji omówił kondycję i możliwości rozwojowe NGO w regionie.
Projekty odwołujące się do ekonomii społecznej są realizowane najczęściej w ramach
priorytetu VII POKL, ale także może to być priorytet IX i VI. W województwie lubuskim
funkcjonuje 250 NGO (5 miejsce w Polsce). Zdecydowana większość z nich nie ma
stabilnych źródeł finansowania, przez co uzależnia się od instytucji. W. Antosz
podkreślił, że 97% NGO korzysta z bezpłatnej pracy swoich członków lub wolontariuszy.
http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/partnerstwa-loklane-na-rzecz-zatrudnienia/partnerstwa/?p_auth=XnIAVI5E&p_p_id=...
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Przedstawił problemy utrudniające działalność w sektorze ekonomii społecznej.
Są to:
- wizerunek NGO w oczach urzędników i instytucji - jako mało profesjonalnych i
nieprzygotowanych do samodzielnego realizowania zadań,
- ograniczone środki finansowe, po które sięga ogromna liczba organizacji,
- obawa i niechęć NGO przed podejmowaniem działalności gospodarczej,
- brak profesjonalistów gotowych podjąć pracę w NGO.
Daniel Fąferko z Fundacji „Nasz Dom" przybliżył założenia „Wieloletniego
regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i
jej otoczenia w regionie". Plan jest w trakcie konsultacji społecznych. Dodał, że jest to
dokument, który wyznacza kierunki działania, cele oraz obszary wsparcia finansowego
ekonomii społecznej. Głównym celem Planu jest wzrost znaczenia roli sektora ekonomii
społecznej jako potencjału wpływającego na lokalny rozwój gospodarczy.
Następnie Ksiądz Andrzej
Kołodziejczyk z Caritas
Diecezji
Zielonogórsko
-Gorzowskiej podzielił się 15-letnim doświadczeniem w działaniach na rzecz dobra
dzieci, młodzieży oraz osób z obszaru wykluczenia społecznego. Działania Caritas to
głównie pomoc rzeczowa, społeczna, kulturalno-oświatowa i aktywizacja zawodowa.
W drugiej części spotkania podjęto dyskusję tematyczną.
Małgorzata Jażdżewska - udzieliła informacji dot. planów finansowych na ekonomię
społeczną. Podsumowała działania EFS zachęcające OPS-y do realizacji projektów
aktywizujących w ramach działania 7.1.1. Pomimo szeroko zakrojonych akcji 9 OPS-ów
nie przystąpiło do realizacji projektu systemowego. Poinformowała, iż w ramach
poddziałania 7.1.3 realizowane będą studia podyplomowe z zakresu ekonomii
społecznej. Plan rekrutacyjny zakłada wytypowanie z każdego powiatu minimum
jednego pracownika. Od stycznia br. obowiązuje nowy regulamin Komisji Oceny
Projektów. Zmiana dotyczy w szczególności faktu, iż eksperci oceniający muszą
wykazać się minimum dwuletnim doświadczeniem pracy w obszarze, który oceniają.
Projekty na OWES (7.2.2) będą oceniane przez ekspertów z zewnątrz (KOP
stacjonarny). Poinformowała też o konkursie na komponent ponadnarodowy w ramach
podziałania 7.2.1, który będzie ogłoszony jesienią br.
Następnie Jadwiga Klimanowska zapoznała z działaniami Sekretariatu Partnerstwa.
Poinformowała o rezygnacji członków Rady: Pani Iwony Filon-Król, ze Stowarzyszenia
Brata Krystyna i Ireneusza Bochno ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.
Szefowie wymienionych instytucji zgłoszą do Sekretariatu Partnerstwa nowych
kandydatów do Rady Programowej.
Kolejne spotkanie Rady ustalono na drugą połowę września 2012r. w Zielonej Górze.
Na zakończenie spotkania przyjęto wnioski do realizacji:
1. Podjąć współpracę z WOM (rozpoznanie potrzeb w zakresie ew. staży uczniów w PES
w drugiej edycji projektu 9.2) oraz innymi podmiotami realizującymi bądź
przygotowującymi wnioski w ramach działania 9.2.
2. Wzmocnić potencjał instytucji partnerskich poprzez zachęcenie do składania
wniosków do podmiotów, które będą obsługiwać wsparcie spółdzielni socjalnych w
ramach poddziałania 7.2.2.
3. Rozeznać możliwości refundacji kosztów delegacji na spotkania Rady.
http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/partnerstwa-loklane-na-rzecz-zatrudnienia/partnerstwa/?p_auth=XnIAVI5E&p_p_id=...
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4. Kontynuować działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w regionie.
Jadwiga Klimanowska – Sekretariat Partnerstwa
Gorzów Wlkp. 4 lipca 2012r.
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