OTOCZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Podmioty ekonomii społecznej (PES) funkcjonują w szeroko pojętym otoczeniu. Można do niego
zaliczyć:
1. Instytucje wsparcia ekonomii społecznej: instytucje wspierające merytorycznie podmioty
ekonomii społecznej, otoczenie finansowe, instytucje grantodawcze, organizacje parasolowe
i rzecznicze, lokalne grupy działania (LGD), samorząd lokalny i regionalny.
2. Otoczenie ekonomii społecznej: samorząd lokalny i regionalny oraz podległe mu instytucje
pomocy społecznej i instytucje rynku pracy; instytucje grantodawcze, media, sektor biznesowy
(przedsiębiorcy).
3. Klientów przedsiębiorstw społecznych: klientów indywidualnych, sektor biznesowy, instytucje
grantodawcze, samorząd lokalny i regionalny.
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES)
Tworzony lokalnie, regionalnie lub centralnie program wsparcia dla podmiotów ekonomii
społecznej, realizowany najczęściej przez organizacje pozarządowe i inne instytucje wspierające
tworzenie i/lub funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie to, realizowane
w sposób kompleksowy i łączny obejmuje: usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo,
szkolenia dot. założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi
wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz tego sektora oraz promocję ekonomii
społecznej.
OŚRODEK WSPARCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (OWSS)
Tworzony lokalnie, regionalnie lub centralnie program wsparcia dla spółdzielni socjalnych
realizowany przez organizacje pozarządowe i inne instytucje wspierające tworzenie i/lub
funkcjonowanie tych podmiotów. OWSS prowadzi działalność informacyjną oraz doradczą
w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni, realizacji zadań w obszarze integracji społecznej
i zawodowej członków spółdzielni, poszukiwania rynków zbytu na oferowane usługi i produkty.
OWSS mogą także oferować pomoc finansową (granty, pożyczki) dla spółdzielni socjalnych.
REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (ROEFS)
Instytucja wspierająca projektodawców w dostępie do środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. ROEFS udziela wsparcia w zakresie aplikowania o środki oraz realizacji projektu. Na
terenie województwa lubelskiego funkcjonują 4 Regionalne Ośrodki EFS, a ich pracę koordynuje
Krajowy Ośrodek EFS.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (LGD)
W jej działania zaangażowani są reprezentanci trzech sektorów: publicznego (samorządu
gminnego, w tym instytucji lokalnych), prywatnego (firmy, spółdzielnie), społecznego (organizacje
pozarządowe, grupy inicjatywne). LGD po akceptacji przez samorząd województwa lokalnej
strategii rozwoju ma prawo korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które są
następie dystrybuowane na wsparcie inicjatyw lokalnych realizowanych zgodnie z tą strategią.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)
Instytucja samorządowa szczebla gminnego utworzona w celu realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej, w tym wspierania osób będących w trudnej sytuacji życiowej. OPS oferuje pomoc
finansową oraz usługową. W miastach na prawach powiatu OPS może realizować równocześnie
zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie, w takiej sytuacji nosi nazwę miejskiego ośrodka
pomocy społecznej.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
Instytucja samorządowa szczebla powiatowego utworzona w celu realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej. PCPR oferuje pomoc m.in. w zakresie integracji społecznej osób
opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne, zakłady
poprawcze, domy dla samotnych matek, cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy. Ponadto
udziela informacji o prawach i uprawnieniach, wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS)
Instytucja samorządowa szczebla wojewódzkiego utworzona w celu realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej. ROPS m.in. opracowuje i realizuje strategie wojewódzkie w zakresie polityki
społecznej, regionalne programy pomocy społecznej wspierające działania gmin i powiatów,
organizuje szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej.
POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP)
Instytucja samorządowa szczebla powiatowego utworzona w celu realizacji zadań na rzecz osób
bezrobotnych. PUP jest instytucją rynku pracy i wchodzi w skład publicznych służb zatrudnienia.
PUP m.in. udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, wypłaca
zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia, prowadzi pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, szkolenia, przyznaje środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w formie
spółdzielni socjalnej, refunduje pracodawcom koszty wyposażenia lub dostosowania stanowisk
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, refunduje koszty składek na ubezpieczenia społeczne
w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP)
Instytucja samorządowa szczebla wojewódzkiego utworzona w celu realizacji regionalnej polityki
rynku pracy. WUP jest instytucją rynku pracy i wchodzi w skład publicznych służb zatrudnienia.
WUP m.in. przygotowuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, inicjuje i realizuje działania
łagodzące problemy związane z planowanymi zwolnieniami grupowymi, realizuje zadania dot.
przepływu pracowników między państwami, prowadzi rejestr agencji zatrudnienia.
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