Ekonomia spo³eczna - inwestycja w cz³owieka
Nie ka¿dy wie co oznacza pojêcie ekonomia spo³eczna i nic w tym dziwnego, gdy¿ nawet znawcy tematu maj¹ trudnoœci
z podaniem jednoznacznej definicji tego terminu. W ogólnym ujêciu jest to taka dzia³alnoœæ gospodarcza, która ³¹czy w sobie cele spo³eczne i ekonomiczne, przy czym wa¿niejsze s¹ dzia³ania na rzecz ludzi, ni¿ maksymalizacja zysku. Brzmi niewiarygodnie? Ale to siê naprawdê dzieje!
Fundamentem ekonomii spo³ecznej s¹ przedsiêbiorstwa spo³eczne, a jednym z nich jest spó³dzielnia socjalna.
Jest to przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z 2006 r. o spó³dzielniach socjalnych, gdzie wskazano, i¿ jego
g³ównym celem jest przywrócenie na rynek pracy osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym o niskiej zatrudnialnoœci
oraz umo¿liwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa. Tym
samym utworzono nowy podmiot prawny, którego g³ównym celem jest nie tylko prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, lecz
równie¿ dzia³alnoœæ na rzecz:
- spo³ecznej reintegracji cz³onków spó³dzielni, przez co nale¿y rozumieæ dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejêtnoœci uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej i pe³nienia ról spo³ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
- zawodowej reintegracji cz³onków spó³dzielni. Nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolnoœci do samodzielnego œwiadczenia pracy na rynku pracy (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo³ecznej, str. 29 - 30).
Odsetek spó³dzielni socjalnych w województwie podkarpackim jest jednym z najwy¿szych w kraju. Do koñca marca 2014
roku zarejestrowanych by³o 93 spó³dzielnie socjalne. Dzia³aj¹ one w ró¿nych bran¿ach, takich jak : gastronomia, us³ugi opiekuñcze, us³ugi budowlane i us³ugi ogrodnicze.
Spó³dzielnie socjalne maj¹ ogromne znaczenie w przywracaniu ludzi zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i zawodowym do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoœci, poniewa¿ podmioty ekonomii spo³ecznej dbaj¹ o zysk w równym
stopniu co o cz³owieka. Czêsto s¹ jedyn¹ szans¹ dla osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych, opuszczaj¹cych zak³ady karne na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy i mo¿liwoœæ zatroszczenia siê o w³asny byt bez pomocy Pañstwa.
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Ekonomia spo³eczna - sektor wype³niaj¹cy lukê
Ekonomia spo³eczna to sfera aktywnoœci obywatelskiej, która poprzez dzia³alnoœæ ekonomiczn¹ i dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego s³u¿y: integracji zawodowej i spo³ecznej osób zagro¿onych spo³eczn¹ marginalizacj¹, tworzeniu miejsc pracy, œwiadczeniu us³ug spo³ecznych u¿ytecznoœci publicznej na rzecz interesu ogólnego (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo³ecznej, str. 23).
Z punktu widzenia relacji ekonomii spo³ecznej do pañstwa i rynku mo¿emy przedstawiæ j¹ w dwóch aspektach. Po pierwsze, jako alternatywê w stosunku do rozwi¹zañ czysto rynkowych. Tak¹ te¿ formê z za³o¿enia maj¹ spe³niaæ spó³dzielnie,
stawiaj¹c na zasadê wspó³dzia³ania i wspó³zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, a nie na zasadê podzia³u zysków pomiêdzy udzia³owców i wyzysku dla maksymalizacji zysków indywidualnych.
Po drugie - ekonomiê spo³eczn¹ mo¿na postrzegaæ jako „wype³nienie luki”. Wszêdzie tam, gdzie ujawniaj¹ siê s³abe
strony rynku i nieskutecznoœæ dzia³añ administracyjnych, ekonomia spo³eczna jest zbiorem metod, które wykorzystuj¹c mo¿liwoœci rynku i prawne rozwi¹zania, przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia udzia³u wspó³dzia³ania i solidarnoœci w ¿yciu spo³ecznym.
Dzia³ania ekonomii spo³ecznej s¹ obecnie uwa¿ane za jedne z najbardziej efektywnych instrumentów w walce
z przeciwdzia³aniem wykluczeniu spo³ecznemu i zawodowemu. Zamiast dzia³añ pasywnych jak wsparcie finansowe
czy rzeczowe, zapewnia dzia³ania aktywizuj¹ce, zmierzaj¹ce do przywrócenia osób zagro¿onych wykluczeniem na
rynek pracy.
Pole dzia³ania dla ekonomii spo³ecznej to sfera realizowana dotychczas przez pañstwo w ramach polityki spo³ecznej. Ekonomia spo³eczna mo¿e stanowiæ istotny element polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wype³nianie przestrzeni lokalnej
w sferze us³ug spo³ecznych oraz umo¿liwienie zatrudnienia grup szczególnie zagro¿onych na rynku (niepe³nosprawni, d³ugotrwale bezrobotni). Nowe formy przedsiêbiorczoœci i rodzaje zatrudnienia, trudne do osi¹gniêcia w innych sektorach ni¿
ekonomia spo³eczna, umo¿liwiaj¹ aktywizowanie osób, które dla publicznych s³u¿b zatrudnienia stanowi¹ najtrudniejsz¹ grupê klientów. Ekonomia spo³eczna to tak¿e jedna z szans dla pomocy spo³ecznej na prawdziwe przekszta³cenie jej
w lokaln¹ instytucjê rozwoju oraz upodmiotowienie uczestników wsparcia.
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