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Szanowni Państwo!
Z satysfakcją udostępniam Państwu kolejny numer kwartalnika
„Podlaski Przegląd Społeczny”, zawierającego artykuły o problemach
społecznych i aktualnych przedsięwzięciach, zrealizowanych w
województwie podlaskim przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku, przy współpracy z podmiotami
działającymi w obszarze polityki społecznej.
Aktualny biuletyn zawiera relację z Pikniku integracyjnego dla
osób niepełnosprawnych, zorganizowanego wspólnie z Fundacją
Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Oddział Podlaski. Każda z edycji Pikniku kładzie nacisk na
Aktywnej
aktywizację dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, poprzez ciekawe spotkania w plenerze,
gry i zabawy integracyjne.
Ponadto na stronach biuletynu umieściliśmy obszerną analizę działań podjętych w 2016
roku w obszarze ekonomii społecznej przez realizatorów „Wieloletniego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020”. Cel monitoringu
ukierunkowany jest na ocenę stanu realizacji Programu oraz weryfikację założonych kierunków
działań.
Życzę miłej lektury!

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
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Katarzyna Józefowicz – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w Białymstoku wspólnie z
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Oddział Podlaski, zorganizował kolejną
edycję „Pikniku Integracyjnego dla Osób
Niepełnosprawnych i ich rodzin”.
Piknik odbył się 26 sierpnia 2017
roku w Podlaskim Muzeum Kultury
Ludowej
w
Wasilkowie
i
był
zorganizowany w ramach XV Podlaskich
Dni Rodziny.
Uczestnikami
pikniku
były
podlaskie rodziny, wychowujące dzieci
z niepełnosprawnością ruchową. Ogółem w
przedsięwzięciu wzięło udział około 70
osób.
Rodziny miały do dyspozycji piękny teren
okalający Podlaskie Muzeum, potrawy
regionalne, gry, bańki mydlane oraz inne
atrakcje
przygotowane
przez
organizatorów. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się ognisko, na którym uczestnicy
mogli upiec kiełbaski.
Podczas Pikniku zostały wręczone
wyprawki
szkolne
dla
dzieci
z
niepełnosprawnością oraz drobne upominki
dla ich rodzeństwa.
Tego typu imprezy pozytywnie wpływają
na wzmocnienie więzi rodzinnych,
integrują rodziców i dzieci, które borykają
się z podobnymi problemami. Piknik był
doskonałą okazją do aktywnego i
pożytecznego spędzenia wolnego czasu, a
dla niektórych… pretekstem do wyjścia z
domu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim
zaangażowanym w organizację i licznie
przybyłym uczestnikom.
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MONITORING „WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU
EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
NA LATA 2013 – 2020” ZA ROK 2016
Małgorzata Janczuk – inspektor
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
W dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd
Województwa Podlaskiego przyjął informację
dotyczącą
Monitoringu
Wieloletniego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
w województwie podlaskim na lata 2013 –
2020 za rok 2016. Dokument ten został
opracowany w ramach realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja
i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej
w regionie” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa
VII
Poprawa
Spójności
Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli
ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego.
Monitoring przedstawia analizę działań
wdrażanych w obszarze ekonomii społecznej
w 2016 roku w województwie podlaskim przez
realizatorów WPRES. Jego celem jest
gromadzenie informacji pozwalających na
dokonanie
oceny
stanu
realizacji
Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Województwie Podlaskim na
lata
2013-2020,
a także
weryfikacja
założonych kierunków działań.
Raport
zawiera
opis
działań
realizowanych na terenie województwa
podlaskiego w 2016 r. przez kluczowe
instytucje realizujące zadania w obszarze
ekonomii społecznej oraz informacje na temat
stanu zasobów instytucjonalnych. Monitoring
WPRES za rok 2016 został opracowany na

podstawie analizy danych zastanych (desk
research) oraz analizy wyników własnego
badania uzupełniającego.
W niniejszym artykule przedstawione
zostaną wybrane informacje dotyczące sektora
ekonomii społecznej w województwie
podlaskim w 2016 r.
Dane zebrane celem monitoringu
wskazują na fakt, iż ekonomia społeczna
w województwie podlaskim na tle innych
województw rozwija się dość mało
dynamicznie. Liczba podmiotów ekonomii
społecznej wciąż jest zbyt niska. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich
najczęściej wymienia się: skomplikowane
procedury prawne dotyczące zakładania
podmiotów czy też zatrudniania osób
wykluczonych, brak stabilności finansowej
podmiotów, co wpływa na ich likwidacje lub
zawieszanie
działalności,
trudności
w zdobywaniu funduszy lub zasobów
materialnych potrzebnych do prowadzenia
działalności,
niski
poziom
wiedzy
mieszkańców na temat założeń ekonomii
społecznej itp.
Jak zaobserwowano w ostatnich latach
kondycja podmiotów ekonomii społecznej
w województwie podlaskim jest dość
niestabilna. Jak się okazuje podmioty te w
skali województwa nie spełniają znaczących
funkcji gospodarczych i społecznych a
dominująca grupa podmiotów niestety
znajduje się w fazie początkowej. Trudno jest
mówić o stabilnej sytuacji PES w
województwie podlaskim, gdyż z roku na rok
obserwowalny jest spadek liczby podmiotów

ekonomii społecznej, w szczególności
spółdzielni socjalnych. Z prowadzonych
badań w zakresie kondycji sektora ekonomii
społecznej wynika, iż wśród problemów
powodujących zawieszanie bądź zamykanie
działalności PES można wyróżnić wewnętrzne
(wynikające z organizacji pracy i sposobu
zarządzania) oraz zewnętrzne (wynikające
z systemu
finansowania,
koniunktury
gospodarczej oraz braku zaufania społecznego
do podmiotów ekonomii społecznej).
Zasadnicze problemy wewnętrzne to: brak
umiejętności zarządczych, brak rozeznania
rynku, problemy z pozyskaniem kadry,
problemy
z utrzymaniem
płynności
finansowej oraz zakończenie projektu, do
którego realizacji powołano podmiot).
Natomiast problemy zewnętrzne to: utrata
finansowania, niższa konkurencyjność oraz
negatywne stereotypy dotyczące grup
defaworyzowanych zawodowo, które stanowią
trzon podmiotów ekonomii społecznej.
Większość
podmiotów
ekonomii
społecznej z terenu województwa podlaskiego
działała w branżach, które charakteryzują się
niskimi kosztami wejścia na rynek, np. prace
porządkowe, budowlane, opiekuńcze czy
gastronomiczne, co z kolei powodowało dużą
konkurencję. O sukcesie lub porażce
podmiotów ekonomii społecznej decydują
przede wszystkim kompetencje zarządu
danego podmiotu oraz konsekwencja i
elastyczność w działaniu.
Na terenie województwa podlaskiego
wciąż zbyt słabe jest zakorzenienie ekonomii
społecznej w świadomości społecznej i życiu
publicznym. Nadal wiele środowisk niewiele
wie o ekonomii społecznej albo ma fałszywy
jej obraz. Brak wiedzy i zrozumienia
ekonomii społecznej widać m. in. w
środowiskach pracodawców i związków
zawodowych, co nie tylko powoduje, że nie są
one
partnerem
dla
przedsiębiorstw
społecznych, ale często postrzegają je jako
niezdrową konkurencję. Wciąż niewiele o
ekonomii społecznej wiedzą przeciętni

obywatele, co także ogranicza możliwość
budowania społecznego wsparcia dla
przedsiębiorstw społecznych, jej społecznego
kapitału.
W
dalszej
części
artykułu
zaprezentowane zostaną informacje na temat
poszczególnych
podmiotów
ekonomii
społecznej
działających
na
terenie
województwa podlaskiego.
Przedsiębiorstwa społeczne
Spółdzielnie socjalne
Najaktualniejsze badania (CATI)
przeprowadzone przez Biuro Projektu
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku
wskazują,
iż
czynną
działalność w 2016 roku na terenie
województwa podlaskiego prowadziły 23
spółdzielnie socjalne. W poniższej tabeli
przedstawiono ich zaktualizowane dane
teleadresowe oraz informacje na temat
zatrudnienia.
W 2016 r. w porównaniu do roku 2015
nastąpił
znaczny
spadek
spółdzielni
socjalnych. Dane ROPS wskazują na fakt, iż w
2015 r. liczba aktywnych spółdzielni to 37.
Rok później zanotowano ich o 14 mniej. W
2016 r. Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki
Społecznej
w
Białymstoku
przeprowadziło badanie pn. „Kondycja sektora
ekonomii społecznej w województwie
podlaskim”. Jednym z celów badania było
zdiagnozowanie przyczyn zamykania lub
zawieszania podmiotów ekonomii społecznej
na terenie województwa podlaskiego.
Z wywiadów
przeprowadzonych
z
przedstawicielami
podmiotów,
które
zakończyły działalność wynika, że istnieje
wiele
różnych
czynników,
które
uniemożliwiają
dalsze
prowadzenie
działalności.
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Tabela. Spółdzielnie socjalne w województwie podlaskim w 2016 r.
Lp.

Nazwa

Lokalizacja

Obecny profil działania

Licz. osób
Licz. osób
zatrudnionych zatrudnionych
w 2015 r.
w 2016 r.

SUBREGION SUWALSKI

1

PERSPEKTYWA

zarządzanie miejskimi słupami
ogłoszeniowymi na terenie miasta
Suwałk, sprzątanie, usługi BHP,
prowadzenie ośrodka wsparcia dla
bezdomnych, nietrzeźwych i
uzależnionych

Miasto
Suwałki

18 osób

21 osób

4 osoby na
cały etat

MARZENIE

Miasto
Suwałki

niepubliczny żłobek

5 osób

3

CREATIVE MIND

Miasto
Suwałki

telesprzedaż, infolinia, badania
marketingowe, szkolenia i
doradztwo, coworking

1 osób

1 osoba

4

JEDYNECZKA

Powiat
suwalski

opieka dzienna nad dziećmi, żłobek

4 osoby

7 osób

EKONOVA

Powiat
augustowski

kompleksowa oferta z zakresu
nowoczesnych rozwiązań
budowlanych, remontowych i
przydomowych

5 osób

3 osoby

3 osoby

3 osoby

2

5

2 osoby na pół
etatu

SUBREGION BIELSKI
Powiat
siemiatycki

usługi rekreacyjne, turystyczne,
szkoleniowe, produkcja kubków z
nadrukiem

6

ESSKAPADA

7

INTEGRACJA

Powiat bielski gastronomia

18 osób

11 osób

8

BIEL BLASK

Powiat bielski usługi porządkowe

8 osób

5 osób

7 osób

5 osób

krawiectwo: produkcja i sprzedaż
Miasto Łomża wyrobów tekstylnych (pościel,
poszewki, jaśki, prześcieradło)

19 osób

23 osoby

Miasto Łomża gastronomia

3 osoby

3 osoby

SUBREGION ŁOMŻYŃSKI
9

CONCORDIA

10

ALEXIS

11

SPIŻARNIA

12

DELTA

Powiat
kolneński

sprzedaż hurtowa odpadów i
złomu, przetwórstwo folii

krawiectwo: produkcja i sprzedaż
Miasto Łomża wyrobów tekstylnych (pościel,
poszewki, jaśki, prześcieradło)

5 osób

13

INFO CARD

Miasto Łomża call center

5 osób

5 osób

serwis komputerowy, sklep
Miasto Łomża komputerowy, artykuły biurowe,
usługi xero

5 osób

5 osób

sport, turystyka, szkółka pływacka,
letnie i zimowe obozy

3 osoby

6-7 osób

14

NETLAJT

15

KOFISPORT

Miasto Łomża

16

AURORA

Powiat
Łomżyński

gastronomia, sprzątanie

5 osób

5 osób

17

POEZJA SMAKU

Powiat
Łomżyński

przygotowanie i obsługa przyjęć
okolicznościowych i świadczenie
usług cateringowych

5 osób

5 osób

18

PRZYSTANEK

Powiat
Zambrowski

usługi budowlane, budowa dróg i
mostów

bd.

30 osób

19

BLACK HORSE

Miasto Łomża

3 osoby

3-4 osoby

działalność w obszarze aktywności
fizycznej

SUBREGION BIAŁOSTOCKI
JACHDRUK

Powiat
białostocki

jachty, rejsy, druk, naprawy

6 osób

4 osoby

21

NEW

Miasto
Białystok

roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

10 osób

5 osób

22

KAMIENICZNIK

Miasto
Białystok

wynajem mieszkań, prace
ogólnobudowlane, produkcja mebli

5 osób

5 osób

23

FAT CAT

Miasto
Białystok

strony internetowe, fotografia,
poligrafia, usługi audiowizualne,
usługi reklamowe

5 osób

3 osoby

24

FLOW

Miasto
Białystok

gastronomia

6 osób

6 osób

20

Źródło: baza własna Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
(dane po telefonicznej aktualizacji z marca 2017 r.)

Główne trudności można podzielić na
problemy
wynikające
z
wewnętrznej
działalności i będące przyczyną oddziaływania
czynników zewnętrznych. Do problemów
wewnętrznych
zaliczyć
można
brak
odpowiedniego
zarządzania
przedsiębiorstwem. Podmioty te muszą
mierzyć się z wyzwaniami takimi, jak inne
przedsiębiorstwa, w tym z: odpowiednią
organizacją pracy zespołu, pozyskiwaniem
zleceń, załatwianiem wielu formalności.
Obowiązki te spadają zazwyczaj na osobę

zarządzającą. W wielu przypadkach, brak
doświadczenia tej osoby oraz nieposiadanie
odpowiednich umiejętności zarządczych
powodują konieczność zamknięcia podmiotu.
Można było by tego uniknąć, gdyby posiadali
oni szerszą wiedzę o zarządzaniu bądź mogli
korzystać z bezpłatnego, profesjonalnego
wsparcia zewnętrznego.
Większość spółdzielni socjalnych w
województwie podlaskim działała w branżach,
które charakteryzują się niskimi kosztami
wejścia na rynek, np. prace porządkowe,
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budowlane, opiekuńcze czy gastronomiczne,
co z kolei powoduje dużą konkurencję. Duża
konkurencja, w połączeniu z brakiem
odpowiedniego doświadczenia biznesowego,
niejednokrotnie zmusza przedsiębiorców do
zakończenia działalności. Bardzo ważnym
czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na
rozpad PES są również problemy z dobraniem
odpowiedniej kadry. Osoby, pochodzące z
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
często
mają
problem
z właściwym
wykonywaniem obowiązków zawodowych.
Wśród współpracowników dochodzi też do
konfliktów prywatnych. Współpraca w PES
opiera się na relacjach z obcymi sobie
osobami, które pochodzą z różnych środowisk,
mają różne poglądy, priorytety oraz zamiary.
Zdarza się, że nie zważając na rentowność
danej jednostki działania wykonywane są w
zamiarze wyłącznie chęci własnego zysku lub
innych korzyści materialnych, uzyskanych
kosztem całej organizacji.
Często,
powodem
zamknięcia
działalności jest również zniechęcenie się
brakiem powodzenia przedsięwzięcia i
brakiem motywacji do przezwyciężenia
przeszkód.
Do
głównych
powodów
zamknięcia sporej części organizacji zaliczyć
należy brak rentowności podejmowanych
działań. Celem znacznej części podmiotów
ekonomii społecznej (w tym spółdzielni
socjalnych) jest wypracowanie zysku.
Niejednokrotnie, utrata płynności finansowej,
była
przyczyną
likwidacji
wielu
przedsiębiorstw społecznych.
Do problemów zewnętrznych należy
zaliczyć brak odpowiedniego wsparcia
finansowego.
Dotychczasowe
wsparcie
finansowe skupia się w zasadniczej mierze na
tworzeniu nowych podmiotów ekonomii
społecznej (dotyczy głównie spółdzielni
socjalnych). W późniejszej fazie działania,
kiedy podmioty nie są jeszcze autonomiczne
finansowo, nie mogą pozyskać finansowania,
co często prowadzi do zamknięcia
działalności.
Niejednokrotnie,
wizja

pozyskania wsparcia
finansowego na
założenie
działalności,
jest
głównym
powodem do otwarcia podmiotu, po
zakończeniu
wymaganego
okresu,
zarządzający
nie
potrafią
utrzymać
działalności. W przypadku podmiotów innych
niż spółdzielnie socjalne, finansowanie
zewnętrzne
umożliwia
prowadzenie
działalności określonej w programie. Po
zakończeniu finansowania i wypełnieniu
wszystkich założeń programu często kończy
się
działalność
podmiotu.
Dużym
utrudnieniem dla podmiotów ekonomii
społecznej jest niska świadomość społeczna
dotycząca zasad ich funkcjonowania.
Niejednokrotnie
przedstawiciele
PES
zmuszeni są do wyjaśniania podstaw
działalności swoich przedsiębiorstw, co nie
wpływa pozytywnie na chęć kontynuowania
działalności. Działalność konkurencji to
aspekt, na który przedstawiciele podmiotów
ekonomii społecznej nie mają bezpośredniego
wpływu. Duże nasilenie firm o podobnym
zakresie usług i produktów to jeden z
ważniejszych czynników, mających wpływ na
to, że wiele podmiotów ekonomii społecznej z
terenu województwa podlaskiego zamyka
swoją działalność.
Organizacje pozarządowe
działalność gospodarczą

prowadzące

Liczba organizacji pozarządowych
prowadzących działalność gospodarczą w
skali
województwa
jest
trudna
do
oszacowania, gdyż nie ma rejestru, w którym
tego typu podmioty byłyby wyróżnione. Na
terenie województwa podlaskiego (zgodnie
raportem z badania „Potrzeby i możliwości
organizacji pozarządowych województwa
podlaskiego”
przeprowadzonym
przez
KLON/JAOWR na zlecenie UMWP w 2016 r.)
6%
organizacji
pozarządowych
wskazywało jako jedno ze swoich źródeł
przychodu
działalność
gospodarczą.
Organizacje z województwa podlaskiego
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Podmioty reintegracyjne
Zakłady Aktywności Zawodowej
Monitoring Wieloletniego Programu
Rozwoju
Ekonomii
Społecznej
w
województwie podlaskim na lata 2013 – 2020
za rok 2016 dowodzi, że na terenie
województwa podlaskiego w 2016 roku
działały 4 Zakłady Aktywności Zawodowej:
• Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w
Lipniaku,
• Zakład Aktywności Zawodowej MY DLA
INNYCH w Białymstoku,
• Zakład Aktywności Zawodowej KRES w
Zambrowie,
• Zakład
Aktywności
Zawodowej
KRZYŻEWO Centrum TurystycznoRehabilitacyjne.
Dane Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej w województwie podlaskim za rok
2016 wskazują na fakt, iż jeden z ZAZ-ów
prowadzony był w 2016 r. (ZAZ od początku,
czyli od 2013 roku prowadzony jest przez
powiat suwalski) przez jednostkę samorządu
terytorialnego, zaś pozostałe trzy przez inny
podmiot. Dane liczbowe informują, iż w roku
2016 liczba (niepełnosprawnych) uczestników
wszystkich funkcjonujących ZAZ to 109 (111
osób – na taką liczbę osób niepełnosprawnych
podpisano umowy na dofinansowanie kosztów
działania ZAZ). W stosunku do roku
poprzedniego zanotowano wzrost uczestników
o 30 osób (na koniec 2015 roku w ZAZ było
zatrudnionych 78 osób niepełnosprawnych,
więc nastąpił wzrost o 33 osoby), co związane
jest z powstaniem nowej placówki.
Analogicznie wzrosła również liczba osób
zatrudnionych ogółem w ZAZ. W roku 2016
kadra placówek wyniosła 51 osób (wg danych
WUP – liczba ogółem zatrudnionych w ZAZ
na koniec 2016 r. – 148 osób, w tym 111 osób
niepełnosprawnych, a w roku 2015 – ogółem
96, w tym 78 osób niepełnosprawnych), co w
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częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całej
Polsce
realizują
zadania
publiczne
finansowane ze środków samorządowych
(60%, w całym sektorze 55%) lub rzędowych
(23%, w całym sektorze 18%). Częściej też
otrzymują dotacje od innych polskich
organizacji pozarządowych (15% w stosunku
do 11% w całym sektorze), a także (choć
różnica wynosi tylko 2 pkt. procentowe)
więcej organizacji w podlaskim ma wpływy z
działalności odpłatnej pożytku publicznego
oraz składek członkowskich. Ta ostatnia
różnica związana jest z większym odsetkiem
stowarzyszeń w województwie podlaskim
(87%) niż w całej Polsce (84%). Są jednak
źródła przychodu, z których stowarzyszenia i
fundacje z województwa podlaskiego
korzystają wyraźnie rzadziej, należą do nich
darowizny od osób prywatnych (35%
organizacji podlaskich w stosunku do 45% w
całej Polsce), darowizny od instytucji i firm
(24% organizacji podlaskich w stosunku do
35% w całej Polsce), przychody z 1% podatku
(17% organizacji podlaskich w stosunku do
23% w całej Polsce) oraz przychody ze zbiórek
publicznych (6% organizacji podlaskich w
stosunku do 10% w całej Polsce). Ponadto w
sumie z działalności ekonomicznej w
województwie podlaskim przychody czerpie
17% organizacji pozarządowych.
Z badań prowadzonych przez Biuro
Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku wynika, że w
województwie podlaskim (próba badawcza
515 NGO) 14,8% organizacji prowadzi
działalność gospodarczą, przy czym
podmioty funkcjonujące na terenach wiejskich
częściej decydują się na taką formę działania.
Różnica ta jest niewielka i wynosi 2,5 punktu
procentowego.
Niski
odsetek
NGO
prowadzących działalność gospodarczą jest
niekorzystny. Brak działalności wiąże się
bowiem z brakiem samodzielności finansowej.
Większość badanych organizacji jest zatem
finansowana ze środków zewnętrznych.
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stosunku do roku poprzedniego oznacza
wzrost o 29 osób (czyli o 132%). Roczny koszt
prowadzenia i utrzymania czterech zakładów
aktywności zawodowej działających w 2016 r.
na terenie województwa podlaskiego to
2 794 278 zł (obecnie trwa proces rozliczania
kosztów działania ZAZ za rok 2016, nie są
jeszcze znane całkowite koszty działania ZAZ,
możemy mówić o kwocie środków
przekazanych przez województwo na
dofinansowanie kosztów działania i jest to
kwota 2 037,6 tys. zł, w tym: PFRON - 1.769,8
tys. zł, środki samorządu województwa –
267,8 tys. zł oraz środki PFRON przekazane na
tworzenie ZAZ w Krzyżewie w kwocie 258,0
tys. zł), zaś rok wcześniej 1 573 609 zł
(z zatwierdzonych przez WUP rozliczeń
kosztów działania ZAZ w Zambrowie i
Lipniaku wynika, że całkowite koszty
wyniosły 2 648 927,67 zł).
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Monitoring WPRES wykazał, że w
2016 r. na terenie województwa podlaskiego
funkcjonowało 25 warsztatów terapii
zajęciowej. Analiza danych liczbowych
wskazuje na fakt, iż sytuacja WTZ na terenie
województwa podlaskiego jest stabilna.
Liczba warsztatów terapii
zajęciowej
utrzymuje się od kilku lat na tym samym
poziomie – 25.
Z badań ogólnopolskich pn. „Badanie
sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport
końcowy z badania” przeprowadzonych w
2014 r. przez Laboratorium Badań
Społecznych na zlecenie Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych wynika, iż liczba
funkcjonujących warsztatów w skali kraju
wzrastała nieprzerwanie od momentu ich
powołania. Warto zauważyć, że szczególnie
dynamicznie rośnie liczba WTZ na terenach
wiejskich. Z roku na rok WTZ przyjmują
również przeciętnie coraz więcej uczestników.
Dane z badania ogólnopolskiego informują, iż

nasze województwie znajduje się w czołówce
województw z największą dostępnością WTZ
dla
osób
niepełnosprawnych.
Sześć
województw o największej dostępności WTZ
dla osób niepełnosprawnych to kolejno:
lubelskie,
małopolskie,
podlaskie,
świętokrzyskie,
wielkopolskie
oraz
podkarpackie. W skali ogólnopolskiej na 1
WTZ przypada średnio ponad 36 osób,
podczas gdy w początkowym okresie
powstawania WTZ wskaźnik ten nie
przekraczał 30 osób. Pomimo rosnącej liczby
WTZ obserwujemy niemal niezmniejszające
się zainteresowanie uczestnictwem w tego
typu placówkach. Jednocześnie jednak
podkreślić należy, iż tylko cześć WTZ boryka
się z długą kolejką oczekujących, podczas gdy
w przypadku pozostałych możemy mówić o
jedynie umiarkowanym zainteresowaniu.
Wskaźnik
zainteresowania
WTZ
pokazuje, że w przypadku ponad połowy WTZ
(52%) w ogóle nie ma oczekujących lub ich
liczba nie przewyższa liczby miejsc o więcej
niż 10%. Z drugiej zaś strony, mniej więcej co
czwarty warsztat boryka się z dużą liczbą
oczekujących. Szacuje się, iż liczba
oczekujących na miejsce we wszystkich WTZ
w kraju mieści się w przedziale od 3 511 do 3
697 osób. Średni czas oczekiwania na miejsce
to 8,4 miesiąca. Badanie jakościowe pokazało,
że tam, gdzie WTZ jest jedyną lub jedną z
nielicznych
instytucji
wsparcia
dla
niepełnosprawnych
osób
dorosłych,
zainteresowanie dostępem do warsztatów
bywa bardzo duże i w praktyce niemożliwe do
zaspokojenia przy obecnym poziomie rotacji i
dostępnego wsparcia.
Dane
raportu
ogólnopolskiego
informują, że najbardziej dynamicznie
rozwijają się WTZ prowadzone przez
organizacje sektora pozarządowego.
Jednostki samorządu terytorialnego
natomiast zdecydowanie rzadziej tworzą
WTZ. Zdecydowana większość WTZ w kraju
to placówki mogące pochwalić się
kilkunastoletnim doświadczeniem.
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1. Zakład Aktywności
Zawodowej SOWA
w Lipniaku
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Mapka. Zakłady Aktywności Zawodowej w województwie podlaskim w 2016 r.
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jeden podmiot prowadzony był przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Dane
OZPS informują, że uczestnikami warsztatów
terapii zajęciowej z terenu województwa
podlaskiego w 2016 r. było 898 osób, o 13
osób więcej niż w roku 2015 i 46 więcej niż w
roku 2014.
Centra Integracji Społecznej
Dane Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku pozyskane
z rozpoznania telefonicznego informują, że na
terenie województwa podlaskiego w 2016 r.
aktywnie działało 7 Centrów Integracji
Społecznej (według rejestru Wojewody - 10).
W porównaniu do roku 2015 liczba ta spadła o
2 placówki, gdyż dwa centra zawiesiły swoją
działalność. Były to CIS w Łomży i w
Białymstoku (oba prowadzone przez Fundację
Edukacji i Twórczości w Białymstoku). Warto
zauważyć, iż liczba CIS w skali województwa
sukcesywnie spada. W roku 2015 również
zanotowano likwidacje 2 centrów. Był to CIS
w Bielsku Podlaskim prowadzony przez
Fundację Edukacji i Twórczości w
Białymstoku oraz CIS w Krasnopolu
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Krasnopol Charyzma.
Dane Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej za rok 2016 informują, że w 7
centrach integracji społecznej zatrudnionych
było łącznie 29 osób, o 15 mniej niż w roku
2015 i 43 osoby mniej niż w roku 2014. Spadek
liczby osób zatrudnionych nie przyczynił się
jednak do zauważalnego spadku liczby
uczestników CIS. Dane OZPS informują, iż w
roku 2016 uczestnikami zajęć CIS były łącznie
234 osoby. Było to o 4 osoby mniej niż w roku
2015 i 26 osób więcej niż w roku 2014.
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania CISów w 2016 r. wyniósł łącznie 1 808 770 zł, zaś
w roku poprzednim 1 840 557 (spadek o
31 787 zł).

Na poniższej mapce przedstawiono dane
dotyczące CIS funkcjonujących na terenie
województwa podlaskiego w 2016 r.
Kluby Integracji Społecznej
Według rejestru prowadzonego przez Podlaski
Urząd Wojewódzki w roku 2016 roku na
terenie
województwa
podlaskiego
zarejestrowanych było 6 klubów integracji
społecznej. Rok wcześniej liczba KIS była taka
sama. Analiza danych pozyskanych z Oceny
Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016
dowodzi, że w 2016 r. na terenie województwa
podlaskiego aktywnie działał tylko jeden klub
integracji społecznej. Był to Klub Integracji
Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach
prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Rozpoczął on swoją działalność
w styczniu 2013 roku.
Podmioty działające w sferze pożytku
publicznego
Organizacje pozarządowe
Według danych z badania „Potrzeby i
możliwości
organizacji
pozarządowych
województwa podlaskiego. Raport z badania”,
przeprowadzonego w 2016 r. przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, podlaski sektor pozarządowy to
niemal 3 tys. zarejestrowanych podmiotów.
Gdyby definicję sektora poszerzyć o
Ochotnicze Straże Pożarne, których w
województwie
jest
723,
to
liczba
zarejestrowanych
w
województwie
podmiotów społecznych wyniesie 3684.
Przykładając tę liczbę do ogółu organizacji
pozarządowych w całej Polsce możemy
obliczyć, że podlaski sektor pozarządowy
stanowi 3% polskiego sektora pozarządowego:
w całej Polsce jest zarejestrowanych 132 tys.
organizacji pozarządowych, w tym niemal 17
tys. OSP.
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Mapka. Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim działające w 2016 r.

CIS w Suwałkach
(Stowarzyszenie dla
Rozwoju w Suwałkach)

1

CIS w Grajewie
(Urząd
Miasta Grajewo)

CIS w Augustowie
(Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych im.
króla Zygmunta Augusta)

1

• CIS w Białymstoku (Caritas
Archidiecezji Białostockiej)
• CIS „Przystań” w Łapach
(Fundacja VITA FAMILIAE)

1

2

2

• CIS „Żelazna” w Białymstoku
(Ku Dobrej Nadziei)
• CIS w Białymstoku
(Holos)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych ROPS

Z badania „Potrzeby i możliwości
organizacji pozarządowych województwa
podlaskiego. Raport z badania” wynika, że
organizacje pozarządowe działają zazwyczaj
w kilku obszarach jednocześnie. Sytuacja, w
której organizacja prowadzi działania tylko

i wyłącznie w jednym obszarze dotyczy 26%
organizacji z województwa podlaskiego.
Oznacza to, że pozostałe 74% podlaskich
stowarzyszeń i fundacji w swojej aktywności
łączy kilka obszarów tematycznych.
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Tabela. Liczba organizacji pozarządowych w województwie podlaskim, podregionach
województwa podlaskiego i w całej Polsce
Podlaskie

podregiony
białostocki
łomżyński

suwalski

Polska

fundacja

475

338

70

67

20602

stowarzyszenie rejestrowe (bez OSP)

1442

722

384

336

53675

stowarzyszenie kultury fizycznej

671

302

215

154

26615

stowarzyszenie ogrodowe
stowarzyszenie zwykłe (bez OSP)
jednostka terenowa stowarzyszenia
posiadająca osobowość prawną
jednostka terenowa stowarzyszenia
nieposiadająca osobowości prawnej
związek sportowy

1

1

28

167

69

38

60

8607

76

43

18

15

2145

83

41

26

16

2279

36

23

9

4

670

federacja, związek stowarzyszeń

10

6

2

2

513

OSP (działają w formie stowarzyszeń
rejestrowych lub stowarzyszeń
zwykłych)

723

165

394

164

16911

Razem:

3684
1709
1157
818
132045
Źródło: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.
Raport z badania”, Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

Najpowszechniejszym
obszarem
aktywności
podlaskich
organizacji
pozarządowych jest „sport, turystyka,
rekreacja i hobby”, 61% stowarzyszeń i
fundacji prowadzi działania w tym zakresie.
Drugą co do wielkości branżą podlaskiego
sektora pozarządowego jest „edukacja i
wychowanie” – działaniami edukacyjnymi
zajmuje się 57% organizacji. Trzecia w
rankingu branża to „kultura i sztuka”, 45%
stowarzyszeń i fundacji działa w tym zakresie.
25% zajmuje się „rozwojem lokalnym”, 20% –
„usługami socjalnymi i pomocą społeczną”,
a 18% działa w polu „ochrona zdrowia”. Inne,
mniej
popularne
obszary
aktywności
podlaskich organizacji pozarządowych to
m.in. obszar ekologii i ochrony środowiska,
w którym działa 16% organizacji, 12%
organizacji deklaruje, że wspiera organizacje
pozarządowe, a 10% zajmuje się rynkiem
pracy i zatrudnieniem. Mniej niż co dziesiąta
organizacja z województwa podlaskiego
zajmuje
się
działalnością
badawczorozwojową (8%), prawem i jego ochroną,
prawami człowieka (7%), religią (6%),

działalnością
międzynarodową,
pomocą
rozwojową (6%), ratownictwem (4%),
sprawami pracowniczymi, branżowymi (2%).
Inną, nie dającą się zakwalifikować w
zaproponowane
kategorie
działalność,
prowadzi 6% podlaskich stowarzyszeń i
fundacji.
Wyniki badań wskazują na fakt, iż w
województwie podlaskim, najpowszechniejszą
formą prawną organizacji pozarządowych jest
stowarzyszenie – 78%. Mniej powszechne są
z kolei fundacje, których w województwie
podlaskim funkcjonuje 14%, a w całej Polsce
jest ich 17%. Odsetek stowarzyszeń zwykłych
oraz związków stowarzyszeń jest na
identycznym poziomie – odpowiednio po 7%
oraz 1% w województwie podlaskim i w całej
Polsce.
Na podstawie danych dotyczących
sektora ekonomii społecznej w województwie
podlaskim, zebranych celem opracowania
Monitoringu
Wieloletniego
Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie
podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2016
sformułowano następujące wnioski:

1)

2)

3)

4)

5)

Rozwój ekonomii społecznej w
województwie
podlaskim,
w
porównaniu z innymi regionami kraju
jest na niskim poziomie, świadczy o
tym mała liczba podmiotów ekonomii
społecznej.
Niestabilna sytuacja istniejących
podmiotów (w szczególności dotyczy
to spółdzielni socjalnych). W roku
2015 w województwie aktywnie
działało 37 SS, natomiast w roku
2016 już tylko 23.
Brak
stabilności
finansowej
podmiotów wpływa na ich likwidacje
lub zawieszanie działalności. PES
często uzależnione są od źródeł
zewnętrznego
finansowania,
w szczególności środków publicznych
z różnych poziomów: unijnych,
rządowych
i samorządowych.
W wyniku utraty zewnętrznych źródeł
dochodu ich sytuacja staje się
niestabilna, co zagraża dalszemu
funkcjonowaniu, a w efekcie
powoduje likwidację lub zawieszenie
działalności.
Wśród problemów powodujących
zawieszanie
bądź
zamykanie
działalności podmiotów ekonomii
społecznej
można
wyróżnić
wewnętrzne
(wynikające
z organizacji pracy i sposobu
zarządzania)
oraz
zewnętrzne
(wynikające z systemu finansowania,
koniunktury gospodarczej oraz braku
zaufania społecznego do podmiotów
ekonomii społecznej).
Zasadnicze problemy wewnętrzne to:
brak umiejętności zarządczych, brak
rozeznania rynku, problemy z
pozyskaniem kadry, problemy z
utrzymaniem płynności finansowej
oraz zakończenie projektu, do którego
realizacji
powołano
podmiot).
Natomiast problemy zewnętrzne to:

6)
7)

8)

9)

utrata
finansowania,
niższa
konkurencyjność oraz negatywne
stereotypy
dotyczące
grup
defaworyzowanych zawodowo, które
stanowią trzon podmiotów ekonomii
społecznej.
Nie powstają nowe podmioty, co
przekłada się na słabość sektora.
Niewielka, ale dość stabilna liczba
podmiotów reintegracyjnych.
W
przypadku WTZ nie zanotowano
zmian. Powstał 1 ZAZ oraz
działalność zakończyły dwa CIS-y.
Niestabilność w funkcjonowaniu KISów.
Podmiotami ekonomii społecznej są
również organizacje pozarządowe.
Ogólna ich sytuacja w województwie
podlaskim jest dobra. Chociaż
borykają się one z różnymi
problemami
(finansowymi,
kadrowymi i lokalowymi), to
samodzielnie są w stanie je
rozwiązać. Największym problemem
podlaskich NGO są trudności w
zdobywaniu funduszy oraz sprzętu
niezbędnego
do
prowadzenia
działalności. Pomimo tego, że budżety
organizacji pozarządowych od 2011
systematycznie rosną, to barierą ich
rozwoju wciąż pozostaje mała
płynność finansowa.
Poziom
wiedzy
mieszkańców
województwa podlaskiego na temat
przedsiębiorczości społecznej nadal
pozostaje na niskim poziomie.
Ekonomia społeczna wciąż jest
nowym
zjawiskiem
w
życiu
społecznym i gospodarczym nie tylko
mieszkańców
województwa
podlaskiego, ale również całego
kraju. Pojęcie to jest słabo
zakorzenione
w
świadomości
społecznej, co świadczy o tym, że
ekonomia społeczna jest mało znana
przeciętnemu obywatelowi.
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10) Na terenie województwa podlaskiego
58,8%
JST
(OPS/PCPR)
współpracuje z podmiotami ekonomii
społecznej. Najczęstsze obszary
współpracy to pomoc społeczna i
socjalna, sport, turystyka i rekreacja
oraz kultura i sztuka.
11) Jedynie
niewiele
ponad
3%
podlaskich jednostek samorządu
terytorialnego udziela lokalnym PES
klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych.
12) Suma wydatków JST na działalność
PES w 2016 r. to 7 912 866 zł
(średnio wydatki na gminę stanowiły
4,6% budżetu gminy).
W odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy obszaru ekonomii społecznej
w województwie
podlaskim
rekomenduje się następujące kierunki
działań:
1) Pobudzenie
rozwoju
sektora
ekonomii społecznej w województwie
podlaskim, w szczególności poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych.
2) Zacieśnianie
i
koordynacja
współpracy pomiędzy: podmiotami
ekonomii
społecznej,
przedstawicielami
instytucji
publicznych i biznesu.
3) Podnoszenie wiedzy na temat roli
ekonomii
społecznej
oraz
upowszechnianie jej na różnych
płaszczyznach.
Konieczne
jest
uświadamianie
zbiorowości
mieszkańców
województwa
podlaskiego
ważnej
roli
adaptacyjnej i integracyjnej, jaką
pełnią podmioty ekonomii społecznej.
4) Tworzenie
regionalnych
sieci
współpracy np. klastry PES.

5) Wzmocnienie potencjału podmiotów
ekonomii społecznej poprzez wzrost
kompetencji, wymianę doświadczeń i
dobrych
praktyk
w zakresie
funkcjonowania
PES,
w
tym
podmiotów
o charakterze
reintegracyjnym.
6) Inicjowanie stosowania klauzul
społecznych oraz publicznych zadań
zleconych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Władze samorządowe
powinny wspierać PES poprzez
zlecanie im większej liczby zadań
publicznych. Urzędy pracy natomiast
poprzez
dofinansowywania
wyposażenia
lub
doposażenia
stanowisk
pracy
w podmiotach
ekonomii społecznej.
7) Zwiększanie widoczności PES na
poziomie
regionalnym.
Władze
samorządowe powinny promować
lokalne podmioty w mediach
lokalnych,
w
trakcie
imprez
targowych
i
imprez
okolicznościowych (np. festynów
lokalnych).
8) Inicjowanie działań promocyjnych
np. organizacja Targów Ekonomii
Społecznej czy nadawanie PES Znaku
Jakości „Zakup Prospołeczny”.
9) Realizacja działań edukacyjnych
podnoszących kwalifikacje kadry
specjalizującej się w ekonomii
społecznej.
10) Prowadzenie systematycznych badań
i analiz w obszarze sektora ekonomii
społecznej.
11) Promowanie dobrych praktyk w
obszarze
ekonomii
społecznej,
promocja
produktów
i
usług
wytwarzanych
przez
podmioty
ekonomii
społecznej
oraz
przedsiębiorstwa społeczne zarówno
na poziomie lokalnym jak i innych
regionów.
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