
REFORMA
SPOŁECZEŃSTWO ODPORNE NA
KRYZYS I SPÓJNE SPOŁECZNIE

INWESTYCJA
CENTRA AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ
WZMACNIAJĄCE ODPORNOŚĆ I
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Wolontariusze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
jako pierwsi zaczęli docierać do potrzebujących i do dziś
pełnią funkcję uzupełniającą względem wsparcia kierowanego
przez państwo (pomoc żywnościowa, społeczne szycie
maseczek, pomoc sąsiedzka/seniorom/kom, pomoc dla
szpitali)

gwarancja spójności i odporności społecznej
niezależne ośrodki diagnozy społecznej, mediacji, negocjacji,
rzecznictwa, dialogu obywatelskiego
miejsca mobilizacji potencjału ludzkiego i wolontariatu wokół
lokalnych, ponadlokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych
wyzwań
ośrodki reagowania i interwencji oraz edukacji społeczności do
aktywności 
źródło informacji i kontaktów dla obywateli/lek
źródło więzi społecznych

Centra aktywności społeczno-obywatelskiej prowadzone przez
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, to:



A.4.1.1.
INWESTYCJE WSPIERAJĄCE
REF. INSTYTUCJI RYNKU
PRACY ORAZ ROZWÓJ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

POSZERZENIE SKALI
ODDZIAŁYWANIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ 
 I ZMIANA DEFINICJI
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPOŁECZNEGO

Inwestycja A.4.1.1 nie przewiduje faktycznej inwestycji w
cały sektor ekonomii społecznej, tylko i wyłącznie w
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne, co nie
tworzy równych szans rozwoju wszystkim podmiotom
ekonomii społecznej a wręcz wyklucza je ze wsparcia

Przeregulowanie definicji nie sprzyja utrzymaniu się
przedsiębiorstw społ. na rynku i może pogłębić wykluczenie
pracowników a nie ich reintegrację, tymczasem to ekonomia
społeczna może być alternatywą zatrudnienia dla osób
tracących pracę w wyniku kryzysu

Polska definicja przedsiębiorstwa społecznego jest jedną z
najbardziej skomplikowanych w Europie i nie daje równych
szans w dostępie do funduszy i rozwoju organizacjom
społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność odpłatną prowadzi 36% organizacji (ok. 51 tys.
zgodnie z danymi KLON/Jawor), gdy na liście przedsiębiorstw
społecznych znajduje się tylko 1,5 tys. podmiotów



ROZWÓJ USŁUG POZWALAJĄCYCH
NA POWRÓT NA RYNEK PRACY 
I UTRZYMANIE SIĘ NA NIM

REFORMA
WZMOCNIENIE KOBIET W PEŁNIENIU
RÓL ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH

INWESTYCJA
ROZWÓJ SIATKI USŁUG
SPOŁECZNYCH POZWALAJĄCYCH NA
POWRÓT NA RYNEK PRACY 
I UTRZYMANIE SIĘ NA NIM

Rozwój alternatywnych do szkoły i rodziny form opieki
nad dziećmi powyżej 3 roku życia w tym rozwój świetlic
środowiskowych

Rozwój alternatywnych form szkolnictwa i edukacji

Rozwój środowiskowych usług opiekuńczych i
towarzyszących dla osób starszych

Wprowadzanie kultury gender balance w administracji,
przedsiębiorstwach i organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

W czasach pandemii to kobiety najsilniej odczuły kryzys
związany z załamaniem się systemu edukacji i przejęły
funkcje opiekuńcze nad dziećmi, osłabiając jednocześnie
swoją pozycję na rynku pracy. To kobiety są także grupą,
która opiekuje się rodzicami czy osobami zależnymi.


