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PARTRONAT NAD WYZWANIEM OBJĄŁ OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA ORAZ
OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

____________________________________________________________
WYZWANIE:
Ekonomia społeczna dla młodych – zarabiaj i pomagaj!
W oparciu o zasoby (zainteresowania, umiejętności) Waszego zespołu projektowego/klasy stwórzcie
przedsiębiorstwo społeczne, lub firmę odpowiedzialną społecznie, którego usługi lub produkty będą
skierowane do młodzieży.

OPIS MERYTORYCZNY:
Słyszeliście o ekonomii społecznej?
Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele
ekonomiczne i społeczne. Bywa ona określana również przedsiębiorczością społeczną.
Przedsiębiorstwa społeczne to takie firmy, które w swoich celach mają nie tylko - zysk finansowy, ale też zysk
społeczny – wspieranie różnych inicjatyw społecznych, ekologicznych, wspólnotowych, czy kulturalnych.
Wśród kryteriów, którymi charakteryzują się takie przedsiębiorstwa wyróżniamy ekonomiczne i społeczne.
Kryteria ekonomiczne:
– prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
– niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
– ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
– istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
– wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
– oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
– specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
– możliwie wspólnotowy charakter działania;
– ograniczona dystrybucja zysków, zyski reinwestowane w cele społeczne i wspólnotę
Co ekonomia społeczna oznacza w praktyce?
Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje:
Integracja społeczna i działalność na rynku pracy – np.: integracja społeczna osób z autyzmem
Dostarczanie usług publicznych – usługi społeczne (edukacyjne, socjalne, opiekuńcze) i usługi technicznie (np.
utrzymywanie zieleni miejskiej, inne prace porządkowe związane z mieniem publicznym)
Usługi na otwartym rynku – np.: obsługa hotelowa i cateringowa zatrudniająca osoby po kryzysach
psychicznych, przeznaczająca zyski ze swojej działalności również na rehabilitację osób z niepełnosprawnością
Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych – np.: stworzenie parku tematycznego lub atrakcji
turystycznej
Działalność handlowa i produkcyjna – sad ze starymi odmianami polskich drzew owocowych oraz hodowla
królików i kur.

Lokalnymi przykładami są:
- kawiarnia Ciekawa https://www.facebook.com/groups/327894940967002/ , która oprócz oferowania
zdrowych, naturalnych produktów zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dając im szansę na
podjęcie pracy
- So Stay Hotel https://www.facebook.com/sostayhotel/ – 3 gwiazdkowy hotel w którym, w przyjaznych
warunkach, mają możliwość podjęcia pracy absolwenci domów dziecka
- Gdańscy Kurierzy Rowerowi https://www.facebook.com/gdanscykurierzy/, których misją obok bycia
ekologiczną alternatywą w branży kurierskiej jest również zatrudnianie osób po różnego rodzaju przejściach.
Na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jest też wiele innych organizacji społecznych,
ekologicznych i kulturalnych, które finansują swoją działalność z sprzedaży różnego rodzaju usług i produktów.
Ich przykłady znajdziesz tu://dobrarobota.org/baza-podmiotow/

OGRANICZENIA:
Mierząc się z problemem i przygotowując Waszą propozycję jego rozwiązania skupcie się na elementach takich,
jak:
 Opis projektu – na czym projekt polega i jaki problem rozwiązuje, wartości projektu
 Odbiorcy projektu – do kogo projekt jest kierowany, segmenty, relacje z klientami
 Struktura zespołu – opis członków zespołu i podział prac
 Opis zadań w projekcie z uwzględnieniem harmonogramu
 Budżet projektu – struktura kosztów i przychodów
 Inne elementy, które mogą wpłynąć na ocenę projektu [patrz „Karta oceny”]

Wykorzystajcie wiedzę, jaką zdobędziecie analizując model biznesowy Canvas.

ROZWAŻCIE TO!
Waszą grupą odbiorców są Wasi rówieśnicy. Warto z nimi porozmawiać i zobaczyć co mogłoby ich
zainteresować.
Zastanówcie się jaki pilotaż moglibyście wdrożyć w Waszej szkole? Czego byście potrzebowali, żeby to zrobić?
Jeśli macie pytania piszcie: kurant@dobrarobota.org

POZNAJCIE PARTNERA MERYTORYCZNEGO WYZWANIA:
https://dobrarobota.org/

POWODZENIA!

