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organizowanym w ramach
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Wiedza – kompetencje – finanse

Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

WYKAZ UCZESTNIKÓW
Spółdzielnia Socjalna „Dalba” - prowadzi pierwszy w Polsce i szósty na świecie
browar spółdzielczy, w którym zatrudnienie znajdują osoby z
niepełnosprawnością intelektualną. Produkowane przez Dalbę piwa zyskują
uznanie na międzynarodowych festiwalach a sprzedawane są pod marką Browaru
Spółdzielczego w hurtowniach, sklepach i pubach wyspecjalizowanych w piwie
rzemieślniczym. Jednym z takich miejsc jest prowadzony przez samą
Spółdzielnię Pub w Gdańsku, gdzie szkolenie zawodowe i zatrudnienie znajdują osoby z
niepełnosprawnościami. Ciekawą rzeczą jest wprowadzenie przez założycieli ”Dalby” stałego
elementu programu pracy z beneficjentami - immersioterapii, czyli nurkowania o charakterze
rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Spółdzielnia Socjalna „Fado” - Celem działalności spółdzielni jest
zapewnienie
jak
najszerszego
udziału
osób
z różnymi
niepełnosprawnościami
w życiu
społecznym,
biznesowym
i zawodowym. Wśród produktów i usług są takie, które pomagają
głuchym zrozumieć teksty pisane, słabosłyszącym poznać film, niewidomym i słabowidzącym
skorzystać ze strony internetowej a osobom poruszającym się na wózkach dotrzeć w każde miejsce.
FADO doradza firmom i instytucjom, jak dostosowywać ich produkty, usługi oraz przestrzeń
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. FADO oferuje doradztwo i audyty mające na celu
zbadanie poziomu dostępności usług i produktów dla osób głuchych, niedowidzących i osób z innymi
niepełnosprawnościami. W ramach Społecznego StartUpu FADO stara się rozwijać swoją działalność.

Stowarzyszenie „Wędka” - to nowatorska na terenie miasta Torunia
inicjatywa, której celem jest przygotowywanie dzieci i młodzieży
spędzających większość swojego czasu na ulicach Torunia, przed TV, w
internecie, grach komputerowych do wchodzenia w dorosłość i
samodzielność bez zniekształceń, uprzedzeń, zahamowań i zranień. W
swoich działaniach stowarzyszenie uczy młodych ludzi samodzielności, kreatywności, zaradności,
pracy w grupie poprzez takie działania jak: taniec, śpiew, odrabianie lekcji, wspólne wycieczki,
festyny, pomoc prawna, pomoc terapeutyczna i inne.

Youth Business Poland (YBP) - Fundacja Inkubator
Technologiczny
zajmuje
się
wspieraniem
przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firm. Od
2008 prowadzi Program Youth Business Poland. YBP jest częścią Youth Business International, sieci
programów ufundowanych przez Jego Wysokość Karola księcia Walii, która wspiera przedsiębiorczość
w 52 krajach świata. W każdym z krajów członkowskich, program jest ukierunkowany na rozwijanie
lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości i prowadzenie programów dla osób, które chcą prowadzić
lub rozwinąć swoją firmę. Swoją misję YBP realizuje poprzez:
- udzielanie wsparcia mentoringowego, szkoleniowego i doradczego początkującym przedsiębiorcom;
- prowadzenie projektów inkubacyjnych i akceleracyjnych dla startupów, w ramach których zrzeszani
są najlepsi eksperci i partnerzy na rynku;
- budowanie w Polsce sieci mentorów biznesowych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z
początkującymi przedsiębiorcami i wspierają ich długofalowo w stworzeniu i rozwoju strategii;
- rozwój kompetencji przedsiębiorczych i liderskich uczestników projektów;
- angażowanie sektora państwowego i świata biznesu do wspierania przedsiębiorczości w Polsce;
- promowanie wolontariatu oraz kultury organizacyjnej opartej o Społeczną Odpowiedzialność
Biznesu;
- promowanie przedsiębiorczych postaw i działań w polskim społeczeństwie.

PwC (skrótowiec od PriceWaterhouseCoopers) – globalna sieć przedsiębiorstw
świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, utworzona w 1998 w
wyniku połączenia Price Waterhouse oraz Coopers&Lybrand. Składa się z
formalnie niezależnych przedsiębiorstw funkcjonujących w każdym państwie
działania, które zrzeszone są w przedsiębiorstwie koordynującym
PriceWaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) z siedzibą w Londynie.
Należy do tak zwanej wielkiej czwórki przedsiębiorstw zajmujących się audytem (obok Deloitte, EY i
KPMG). PwC jest długoletnim partnerem Konkursu [eS] Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. J.
Kuronia, które wspiera finansowo, merytorycznie oraz nagrodą w formie mentoringu biznesowego
dla laureatów konkursu. Ponadto prowadzi Akademię BIZnES Class, wspierającą podmioty ekonomii
społecznej do skuteczniejszego funkcjonowania na otwartym rynku oraz do wdrożenia
innowacyjnego produktu lub usługi. PwC angażuje się w promowanie i zachęcanie do poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań dla istniejących wyzwań społecznych. Poprzez partnerstwa w inkubatorach
i programach akceleracyjnych pomaga innowatorom społecznym oraz kreuje środowisko
sprzyjającego pojawieniu się nowych, wartościowych pomysłów.

Fundacja NESst - Celem programu NESsT Empowers jest wsparcie, w tym
inwestycja, w przedsiębiorstwa społeczne, które szkolą osoby z grup
marginalizowanych do pracy w najszybciej rozwijających się branżach. Program
NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne z krajów rynków wschodzących,
które tworzą godne miejsca pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Stosuje
zaangażowane podejście dopasowane do potrzeb danego biznesu, obejmujące
wsparcie finansowe i merytoryczne, umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa
społecznego. W Polsce NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa społeczne, które wspierają tych
potencjalnych pracowników, oferując im szkolenia i zatrudnienie w rozwijających się sektorach usług
informatycznych, outsourcingu procesów biznesowych czy w usługach opiekuńczych.
- inwestycje - dzięki wsparciu donorów, oferuje dotacje i mechanizmy finansowania
długoterminowego przedsiębiorstwom społecznym, które tworzą miejsca pracy dla osób w
najtrudniejszej sytuacji;
- zaangażowanie - stosuje zaangażowane podejście, dopasowane do potrzeb danego biznesu,
obejmujące wsparcie finansowe i merytoryczne, umożliwiając rozwój przedsiębiorstwa społecznego.
Współpracuje z tymi podmiotami przez okres do 5-7 lat, pomagając im w przejściu od stadium
startupu do skalowalnego biznesu;
- zmiana - przedsiębiorcy społeczni wspierają społeczności lokalne – umożliwiają uzupełnienie
twardych i miękkich kompetencji czy udostępniają technologie, dążąc do poprawy warunków życia
osób zagrożonych marginalizacją.

Ashoka - Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych (“Ashoka
Innowatorzy dla Dobra Publicznego”) jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza
ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów
społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających
się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się “innowatorami dla dobra
ogółu”. Ashoka została założona w 1980 roku przez Billa Draytona, konsultanta w
firmie McKinsey & Company oraz pracownika Narodowej Agencji Ochrony Środowiska w Nowym
Jorku. Ashoka powstała w celu rozwijania i uprawomocniania zawodu przedsiębiorcy społecznego.
Według Billa Draytona Ashoka reprezentuje podejście, którego istotą jest inwestowanie w pomysł
pojedynczej osoby, po to, aby mogła ona zrealizować swoje plany. Inwestycja ta ma w przyszłości
spowodować istotne zmiany w społeczeństwie oraz rozszerzać idee zmian w innych krajach.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych PSIK zrzesza inwestorów private equity/venture capital
aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm
i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private
equity/venture capital w naszym kraju.
Program PSIK Social Business Accelerator - został zainicjowany w 2011 roku przez Polskie
Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, przy współpracy z Ashoką, w odpowiedzi na rosnące

potrzeby organizacji społecznych w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych oraz zarządzania
efektywnością działania. We wrześniu 2019 została uruchomiona ósma edycja programu. Począwszy
od czwartej edycji SBA, program jest prowadzony wspólnie poprzez PSIK i Fundację Valores –
pierwszy polski fundusz filantropii przedsiębiorczej. Ideą programu SBA jest transfer wiedzy i
kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami
private equity / venture capital, a liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje
społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać swoją skuteczność i zakres oddziaływania
społecznego. Program SBA jest realizowany w formule regularnych spotkań jeden-do-jednego
pomiędzy członkami PSIK i liderami organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwiązywania
istotnych problemów społecznych w obszarach takich jak: dzieci, edukacja, wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska, problem uchodźstwa, readaptacja społeczna osób
osadzonych i wiele innych. Od początku programu ponad 45 menedżerów zarządzających funduszami
private equity / venture capital zapewniało mentoring pro-bono ponad 55 organizacjom społecznym
w Polsce.
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
istnieje od 2003 roku, którego kluczowym
zadaniem jest tworzenie nowych i wspieranie
istniejących podmiotów ekonomii społecznej. W skład członków stowarzyszenia wchodzą specjaliści
od pozyskiwania funduszy unijnych, prawa i ekonomii społecznej, marketingu, zarządzania, którzy
prowadzą szkolenia, organizują konferencje, i od kilku lat skutecznie zdobywają środki unijne na
realizację kolejnych projektów. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z
zakresu nowoczesnych metod społecznego gospodarowania. Należą do nich między innymi: model
tworzenia spółdzielni socjalnych przy zakładach poprawczych, model aktywnego wsparcia dla osób
zagrożonych eksmisją, model tworzenia samorządowych spółdzielni socjalnych, model budowania
spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej. Co roku dzięki wsparciu stowarzyszenia
powstaje kilkadziesiąt nowych podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej, którym
zapewniona jest pomoc formalno-merytoryczna oraz doradczo-informacyjna.

