Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej
Czwartek, 26 czerwca 2008
Polska Filharmonia Bałtycka
Sesja plenarna I
9:30 - 11.30

Część I – Otwarcie konferencji „Ekonomia Solidarności”


Otwarcie konferencji. Wystąpienia gospodarzy i organizatorów



Wystąpienie przedstawiciela Funduszu Współpracy. Podsumowanie IW EQUAL
w Polsce. Prezentacja najwaŜniejszych rezultatów projektu



Prezentacja rekomendacji dotyczących warunków rozwoju ekonomii społecznej
w Polsce



UŜyteczność ekonomii społecznej w polityce publicznej. Plany rządu
dotyczące ekonomii społecznej w Polsce

11.30 -11.45

Przerwa

11.45 – 13.00

Część II - Europejski wymiar ekonomii społecznej
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich (poszczególnych
Dyrekcji Komisji Europejskiej oraz europejskich sieci ekonomii społecznej)

13.00 – 14.30

Obiad dla uczestników / Równolegle spotkanie połączone z obiadem dla
przedstawicieli mediów

14.30 - 18.30

Równoległe sesje tematyczne:

SESJA A – AKTUALNE REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE I
POSTULATY DOTYCZĄCE ICH ZMIAN

Prezentacja przygotowanej w ramach IW EQUAL Białej Księgi zagadnień prawnych ekonomii społecznej w Polsce.
Dyskusja na temat postulowanych zmian prawnych i uzupełnianie ich listy w oparciu o wkład uczestników sesji. Reakcje
ze strony przedstawicieli parlamentu, rządu oraz ekspertów zagranicznych.
Biała Księga zawiera zbiór najczęściej występujących barier prawnych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
przedsiębiorczości społecznej w Polsce wraz z najwaŜniejszym rekomendacjami dotyczącymi tego, co naleŜałoby
zrobić, aby te bariery likwidować. Wśród najwaŜniejszych, poruszanych w trakcie sesji kwestii, których dotyczą
rekomendacje prawne znajdą się: aktywizacja zawodowa i zatrudnienie grup defaworyzowanych; prowadzenie
działalności ekonomicznej przez podmioty nie nastawione na zysk (w tym organizacje pozarządowe, spółki); pomoc
publiczna; klauzule społeczne przy procedurach zamówień publicznych.
Prowadzenie: Anna Sienicka (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych)

SESJA B – M IEJSCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013
Ekonomia społeczna obecna jest w szeregu dokumentów strategicznych i programów operacyjnych nowego okresu
programowania. Celem sesji będzie pomoc w „nawigacji” w skomplikowanej strukturze programów (regionalnych,
krajowych, w tym równieŜ systemowych oraz europejskich). Zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia
związane z korzystaniem z funduszy. Przedyskutowane zostaną równieŜ postulaty zmierzające do zwiększenia
obecności ekonomii społecznej w projektach finansowanych ze środków europejskich oraz usprawnienia procedur
dostępu do funduszy. Omówiona zostanie rola i zadania róŜnego rodzaju ciał kolegialnych (w szczególności Komitetów

Monitorujących) z punktu widzenia dostępności środków na działania z zakresu ekonomii społecznej. Zaprezentowane
zostaną takŜe mniej znane w środowisku ekonomii społecznej w Polsce programy dostępne z poziomu europejskiego.
Prowadzenie: Joanna Brzozowska (Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy) oraz Cezary MiŜejewski (Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego)

SESJA C – INFRASTRUKTURA EKONOMII SPOŁECZNEJ. WSPARCIE TECHNICZNE I MECHANIZMY REPREZENTACJI
INTERESÓW ŚRODOWISKA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? Kto powinien je organizować? Na ile infrastruktura
powinna mieć charakter oddolny, a na ile powinna być budowana i wspierana przez sektor publiczny. Jaki jest obecny
stan nasycenia infrastruktury ekonomii społecznej (spółdzielnie, małe średnie przedsiębiorstwa, sektor pozarządowy)?
Czy potrzeba specyficznej infrastruktury dla przedsiębiorstw społecznych? Jak zapewnić skuteczne mechanizmy
reprezentowania środowiska ekonomii społecznej? Jak integrować środowisko ekonomii społecznej? Na ile sprawdzają
się dotychczasowe mechanizmy (SKES, Sieci Tematyczne EQUAL, federacje poszczególnych typów organizacji
ekonomii społecznej)? Prezentacja krajowych i zagranicznych przykładów wspierania, integrowania i reprezentowania
podmiotów ekonomii społecznej.
Prowadzenie: Piotr Frączak (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

SESJA D – RELACJE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA POZIOMIE I LOKALNYM , REGIONALNYM , KRAJOWYM I
EUROPEJSKIM
W czasie sesji omówiony zostanie aktualny stan współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
i poŜądane zmiany, jakim relacje te powinny podlegać. W pierwszej części sesji rozwaŜany będzie lokalny (gminny oraz
powiatowy) wymiar relacji. Współpraca na tym najniŜszym poziomie ma jak się wydaje najbardziej praktyczny wymiar
i jest kluczowa do rozwoju ekonomii społecznej. W czasie sesji omówione zostaną wybrane dobre przykłady współpracy
oraz sformułowane zostaną zasadnicze postulaty dotyczące poŜądanego otoczenia dla działań lokalnych, jakie zaistnieć
powinny na poziomach regionalnym oraz krajowym. Zaprezentowane zostaną ciekawe rozwiązania wdraŜane na
poziomie regionalnym (m.in. Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Andaluzyjski Pakt Ekonomii
Społecznej) oraz przykłady polityk krajowych, których celem jest wspieranie ekonomii społecznej (na przykładzie
brytyjskiej strategii promocji przedsiębiorczości społecznej). Uczestnicy wspólnie zastanawiać się będą na tym, jakie są
w Polsce szanse na wypromowanie ekonomii społecznej, jako moŜliwości rozwoju.
Prowadzenie: Michał Guć (V-ce Prezydent Gdyni), prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

19.00-21.00

Kolacja

Piątek, 27 czerwca 2008
Polska Filharmonia Bałtycka
9.30-12.30

Równoległe sesje tematyczne:

SESJA E – CZY I JAK REGULOWAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ W POLSCE?
Przedsiębiorczość społeczna moŜe być realizowana w róŜnych formach prawnych. W niektórych krajach (np. Włochy,
Finlandia) przedsiębiorstwa społeczne doczekały się odrębnych regulacji prawnych. W Polsce trwa dyskusja czy
regulacja taka jest potrzebna i jaki powinna mieć kształt. Pojawiają się konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych.
W trakcie sesji zaprezentowany zostanie katalog podstawowych rozstrzygnięć, jakie towarzyszyć muszą tego rodzaju
decyzji. Zaprezentowany zostanie przegląd rozwiązań międzynarodowych (ilustrowany konkretnymi przykładami).
Uczestnicy sesji dyskutować będą na temat oczekiwań dotyczących regulowania przedsiębiorczości społecznej
formułowanych przez róŜne środowiska szerokiej grupy podmiotów ekonomii społecznej.
Prowadzenie: Tomek Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz Anna Sienicka (Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych)

SESJA F – I NFRASTRUKTURA FINANSOWA EKONOMII SPOŁECZNEJ. SZANSE NA ROZWÓJ FINANSÓW
SOLIDARNYCH W POLSCE
Jakiej infrastruktury finansowej potrzebują podmioty ekonomii społecznej? Czy i w jakim stopniu powinna być ona
specyficzna? W czasie sesji zaprezentowana zostanie diagnoza obecnego stanu zaspokojenia potrzeb podmiotów
ekonomii społecznej w dziedzinie infrastruktury finansowej. Omówione zostaną bariery współpracy podmiotów ekonomii
społecznej z sektorem bankowym i pomysły na ich przekraczanie. Zaprezentowane zostaną wybrane zagraniczne
przykłady praktyk w zakresie finansowania zwrotnego i tzw. finansów solidarnych. Prezentacje wybranych krajowych
propozycji w dziedzinie nowych instrumentów finansowych dedykowanych ekonomii społecznej m.in. Regionalnego
Funduszu Ekonomii Społecznej oraz funduszy poŜyczkowo-poręczeniowych ekonomii społecznej wspieranego ze
środków publicznych.

SESJA G – M APA EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE
W trakcie sesji zaprezentowana zostania specjalnie przygotowana publikacja „Mapa Instytucji i Organizacji Ekonomii
Społecznej w Europie”. Opisano w niej sieci działające na poziomie europejskim oraz w poszczególnych krajach UE,
róŜnorodne definicje ekonomii społecznej, rozmiary sektora oraz kluczowe instytucje działające w jego ramach. W
trakcie sesji przedstawiciele wybranych instytucji europejskich i krajowych (takŜe spoza UE) zaprezentują swoje
działania. Dla uczestników z Polski będzie to okazja do poszukiwania inspiracji dla własnych działań oraz poszukiwania
partnerów dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć.
Prowadzenie: Dorotea Daniele (DIESIS)

SESJA H – RELACJE ZE ŚRODOWISKIEM BIZNESU. PARTNERZY CZY KONKURENCI?
Przedsiębiorczość społeczna stanowi zastosowanie mechanizmów biznesowych do realizacji celów o charakterze
społecznym. Jakie są tego konsekwencje? Czy fakt ten oznacza, Ŝe podmioty ekonomii społecznej łatwiej znajdą
wspólny język ze środowiskiem biznesu i zbudują z nim partnerstwo? Czy teŜ moŜe środowisko biznesu uzna je za
konkurencję i naruszenie tradycyjnie wyznaczonych ról? W trakcie sesji przedyskutowane zostaną ciekawe krajowe i
zagraniczne przykłady współpracy międzysektorowej oraz mechanizmy uzgadniania wzajemnych relacji.
Prowadzenie: Kamil Wyszkowski (UNDP Warszawa)

SESJA I – E KONOMIA SPOŁECZNA JAKO MECHANIZM ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCH
Ekonomia społeczna moŜe być czymś więcej niŜ pojedynczym przedsięwzięciem, to równieŜ specyficzny sposób
myślenia o rozwoju lokalnym. Łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę i terytorium, na którym ona Ŝyje. Ma wymiar
indywidualny i zbiorowy. Opiera sie na poczuciu przynaleŜności do grupy, ale i do terytorium, niekoniecznie
wyznaczonego przez ścisłe granice administracyjne. Ekonomia społeczna stanowi swego rodzaju wektor rozwoju
obszarów, bazując na ich zasobach ekonomicznych i społecznych. Takie podejście do rozwoju lokalnego jest
szczególnie istotne dla programów rewitalizacyjnych, w których koniecznie jest harmonizowanie działań inwestycyjnych
z działaniami i aspiracjami mieszkańców. W trakcie sesji panelowej podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, jaka jest
rola ekonomii społecznej w zrównowaŜonym rozwoju terytorium ? Czy procesy budowania aglomeracji sprzyjają
integracji społecznej i rozwojowi ekonomii społecznej ? Jak ekonomia społeczna wspiera budowanie aglomeracji?
Zaprezentowane zostaną równieŜ ciekawe doświadczenia krajowe i zagraniczne obrazujące takie podejście.
Prowadzenie: Jerzy Boczoń (Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych)

12.45 - 15.00

Przejazd do Stoczni Gdańskiej. Zwiedzanie wystawy „Droga do wolności”. Lunch

Sesja plenarna II
15.00 - 17.00

Prezentacja najwaŜniejszych rezultatów poszczególnych sesji i komentarze do nich

17.30 - 18.00

Prezentacja Manifestu Ekonomii Społecznej

18.00 - 20.00

DEBATA W STOCZNI GDAŃSKIEJ (debata otwarta dla publiczności)
Część I – Ekonomia solidarności przeciw ekonomii realnego socjalizmu
Część II – 20 lat później. Ekonomia solidarności – katalog podstawowych wyzwań
Debata z udziałem najwaŜniejszych architektów przemian w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce.
Z jednej strony, jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz „Solidarności” od
ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Ze strony drugiej – refleksja nad
wyzwaniami i korekturami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej
Polsce i – szerzej – w świecie współczesnym.
W debacie udział wezmą pierwszy prezydent, pierwszy premier i pierwszy minister finansów wolnej
Polski: Lech Wałęsa*, Tadeusz Mazowiecki i prof. Leszek Balcerowicz oraz premier Donald Tusk*.
Prowadzenie: Maciej Zięba OP (Europejskie Centrum Solidarności)
*(oczekujemy na potwierdzenia)

21.00

Kolacja

Sobota, 28 czerwca 2008
10.00 - 17.00

T ARGI E KONOMII SPOŁECZNEJ (DŁUGI T ARG)
Prezentacja wybranych produktów i usług ekonomii społecznej w formie targów. WzdłuŜ
historycznego Długiego Targu zostanie ustawionych ok. 20 stoisk handlowych. Wystawcy
zaprezentują zwiedzającym produkty i usługi oferowane przez prowadzone przez nich
przedsięwzięcia ekonomii społecznej – wyroby rękodzieła, Ŝywność ekologiczną i wiele innych.

10.00 - 17.00

K ALEJDOSKOP REZULTATÓW IW EQUAL (DWÓR ARTUSA)
We wnętrzach Dworu Artusa odbędzie się przegląd najciekawszych przedsięwzięć z zakresu
ekonomii społecznej. W szczególności będzie to okazja do krótkiej prezentacji rezultatów
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedsięwzięcie będzie miało charakter przeglądu, w którym
kaŜdej z inicjatyw poświęconych zostanie ok. 10-15 min. Uprzednio przygotowany, szczegółowy
harmonogram prezentacji pozwoli zainteresowanym odwiedzać Dwór Artusa i uczestniczyć w
innych imprezach towarzyszących.

10.00 - 14.00

BUDOWANIE EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY GRUP TEMATYCZNYCH EKONOMII
SPOŁECZNEJ

W spotkaniach uczestniczyć będą osoby reprezentujące wybrane przedsięwzięcia w obszarze
m.in.: społecznie odpowiedzialnej turystyki, recyklingu/utylizacji odpadów, Ŝywności organicznej,
usług

socjalnych

i

zdrowotnych,

przedsiębiorstw

integracyjnych

czy

inkubatorów

przedsiębiorczości społecznej. Celem warsztatów jest zapoznanie się z doświadczeniami
poszczególnych organizacji i stworzenie szansy na zawiązanie współpracy o charakterze
ponadnarodowym. Uczestnictwo za zaproszeniami. Spotkania prowadzone w języku angielskim

PREMIERA FILMU DOKUMENTALNEGO O TRADYCJACH POLSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
ORAZ PRZEGLĄD REKLAMY SPOŁECZNEJ (D OM H ARCERZA)
W ramach projektu „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” powstał dwuczęściowy film
dokumentalny o polskiej ekonomii społecznej. W malowniczy sposób opowiada on historię tradycji i
korzeni ekonomii społecznej, jak równieŜ opisuje wyzwania stojące przed tym sektorem obecnie.

W filmie wypowiadają się współczesne autorytety – m. in. Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec,
Stefan Bratkowski, prof. Jerzy Hausner, Henryka Bochniarz, Michał Boni.

