
Ekonomia społeczna wsparciem dla wszystkich 

 

Ekonomia społeczna jest działalnością gospodarczą, która nie opiera się na zysku. 

Przede wszystkim  skupia się na grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

przykład przez długotrwałe  bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność, izolacje społeczną 

czy też bezdomność . Główną zasadą ekonomii społecznej jest odejście od ‘państwa 

opiekuńczego’ po to, by zamiast zasiłku dać możliwość pracy, a wszelkie wypracowane zyski  

zainwestować w rozwój wspólnoty.  

 Przedsiębiorczość społeczna staje się dobrym narzędziem do rozwijania integracji 

społecznej poprzez angażowanie się w pracę na zasadach, w których nie liczy się rywalizacja 

wśród pracowników. Praca, która daje możliwość kontaktu z innymi buduje wiarę w siebie. 

To z kolei wiąże się z chęcią rozwijania umiejętności oraz mobilnością. Najważniejszym 

punktem jest to, że słabsi rynkowo pracownicy w żaden sposób nie zostają wykluczeni.  Tak 

samo jak w każdej innej dziedzinie tak i w ekonomii społecznej pojawiają się problemy, które 

zakłócają jej skuteczne działanie. W dziele A.Grzybowskiej oraz J.Ruszewskiego „Ekonomia 

społeczna w teorii i praktyce” zostaje zwrócona uwaga na przyczyny takie jak: brak wiedzy o 

ekonomii społecznej wśród pracowników instytucji, brak zweryfikowanych metod wymiany 

informacji pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze ekonomii społecznej. Instytucje 

publiczne  i organizacje pozarządowe – każda we własnym zakresie realizuje usługi  i 

wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Często są to działania nakładające się lub 

pozwalające nawet na unikanie aktywizacji i korzystania ze świadczeń finansowych osobom, 

które są zainteresowane niepodejmowaniem pracy. Zajmuje to czas i środki finansowe, które 

można by przeznaczyć na wsparcie i prace z klientem, który chce zaistnieć zawodowo; brak 

wsparcia instytucjonalnego dla tych, którzy weszli na ścieżkę ekonomii społecznej i założyli 

np. spółdzielnie socjalne. 

 Pomimo spadku bezrobocia, ciągle istnieje grupa osób, która bez pomocy nie 

dostanie się na rynek pracy. To dla nich właśnie często jedyną ofertą pracy stałej lub 

tymczasowej są przedsięwzięcia społeczne i dlatego warto je wspierać. Dlatego tak ważne są 

działania mające na celu rozwijanie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, jak 

również wzmacnianie i pogłębianie wiedzy wśród instytucji otoczenia ekonomii społecznej. 

Żeby wszelkie działania były możliwe potrzebne jest lokalne zakorzenienie się podmiotów 

ekonomii.   
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