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SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NOWEJ ERY 
 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie Ekonomii 
Społecznej 

 
 

Na czym polega projekt? 
 
Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości społecznej wśród osób fizycznych zagrożonych 
wykluczeniem z terenu województwa śląskiego. Wsparcie polegało będzie na utworzeniu 6 spółdzielni 
socjalnych, których założycielami, w każdym przypadku, będą po dwie osoby prawne. W ramach Spółdzielni 
zatrudnionych zostanie średnio sześć osób fizycznych a Spółdzielnia otrzyma wsparcie w postaci min.: 
przyznania dotacji w wysokości do 120.000 złotych oraz zapewnienia finansowania pierwszego etapu jej 
działalności do kwoty 8.316zł./m-c przez okres 6 lub 12 miesięcy. 

 
 

Dla kogo projekt? 
 

PROJEKT JEST DLA CIEBIE JEŚLI JESTEŚ: 
 

• Osobą prawną zainteresowaną utworzeniem Spółdzielni socjalnej (podmioty wymienione w art. 4 ust. 2 
pkt. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych – jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, kościelne osoby prawne)  

LUB 
• Osobą fizyczną zainteresowaną przystąpieniem lub zatrudnieniem w Spółdzielni socjalnej i jesteś osobą 

bezrobotną i/lub niepełnosprawną i/lub posiadasz status wskazany w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 oraz 7 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym:  
o osoba bezdomna 
o osoba uzależniona od alkoholu 
o osoba uzależniona od narkotyków 
o osoba chora psychicznie 
o osoba zwolniona z zakładu karnego 
o uchodźca 

 
 

Jakie wsparcie przed założeniem Spółdzielni socjalnej oferowane jest osobom prawnym? 
 
Szkolenie z zakresu Spółdzielni socjalnej (łącznie 32h szkolenia na grupę) obejmujące 4 tematy:  
• Tworzenie Spółdzielni socjalnych – kwestie formalne  

• Tworzenie Spółdzielni socjalnych – kwestie interpersonalne  

• Bieżące wsparcie Spółdzielni socjalnych  

• Możliwości finansowania Spółdzielni socjalnych  
 
Doradztwo prawne (średnio 30h doradztwa na grupę) obejmujące pomoc specjalisty w przygotowaniu statutu i 
dokumentacji rejestracyjnej do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
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Doradztwo eksperta ds. spółdzielczości socjalnej (średnio 30h doradztwa na grupę) obejmujące pomoc 
specjalisty w zakresie tworzenia Planu założenia i działania Spółdzielni socjalnej/Planu wykorzystania środków 
finansowych.  

 
 

Jakie wsparcie przed założeniem Spółdzielni socjalnej oferowane jest osobom fizycznym? 
 
Szkolenie dot. prowadzenia Spółdzielni socjalnej (łącznie 80h szkolenia) obejmuje 8 tematów: 
• ABC Spółdzielni socjalnej  
• Prowadzenie Spółdzielni socjalnej – kwestie formalne  
• Prowadzenie Spółdzielni socjalnej – kwestie interpersonalne  
• Księgowość w Spółdzielni socjalnej  
• Odpowiedzialność materialna członków Spółdzielni socjalnej 

 
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (łącznie 20h szkolenia na grupę). 
 
Doradztwo psychologiczne (średnio 7h doradztwa na osobę) obejmujące pomoc w rozwiązaniu problemów 
osobistych i interpersonalnych.  
 
Doradztwo zawodowe (średnio 20h doradztwa na grupę) obejmujące pomoc w zakresie zdiagnozowania roli 
danej osoby w strukturze Spółdzielni socjalnej, wykazanie luk kompetencyjnych i sposobów ich przezwyciężania.  
 
 

Co jeszcze będzie się działo przez zarejestrowaniem Spółdzielni socjalnej? 
 
W projekcie przewiduje się jeszcze: 
 
Wizyty studyjne – wyjazd dwudniowy dla kandydatów na pracowników Spółdzielni do dobrze działających 
Spółdzielni socjalnych w celu pokazania jak działa Spółdzielnia. 
 
Intertutoring – spotkanie (5h) grup założycielskich Spółdzielni socjalnej w celu przedstawienia  
i wyjaśnienia ewentualnych problemów, wątpliwości itp. 

 
 

Co będzie się działo po zarejestrowaniu Spółdzielni socjalnej? 
 
Już po zarejestrowaniu w Sądzie Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o wsparcie finansowe: dotacja oraz 
wsparcie pomostowe.   
 
 
Dotacja na założenie i/lub przystąpienie i/lub zatrudnienie pracowników do Spółdzielni socjalnej w wysokości 
do 20.000zł. na jedną osobę, ale nie więcej niż 120 tys. zł dla Spółdzielni socjalnej 
 
Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1.386zł. na miesiąc na osobę fizyczną przez 
okres do 6 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy. 
 
Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1.386zł. na miesiąc na osobę fizyczną przez 
okres od 7 do 12 miesiąca od dnia podpisania stosownej umowy. 
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Na co można jeszcze liczyć w ramach projektu? 
 
Nie zostajesz sam przez pierwsze 12 miesięcy. W ramach projektu oferujemy:  
 
Doradztwo opiekuna – bieżąca pomoc w problemach pojawiających się w działaniu Spółdzielni przez okres 12 
miesięcy od momentu utworzenia Spółdzielni. 
 
Doradztwo prawne – pomoc specjalisty w kwestiach prawnych pojawiające się w działaniu Spółdzielni. Średnio 
20h doradztwa przez 6 miesięcy na Spółdzielnię. 
 
Usługi zewnętrznego biura rachunkowego – pomoc w kwestiach księgowych i rachunkowych przez okres 12 
miesięcy od momentu utworzenia Spółdzielni. 
 
Doradztwo psychologiczne – pomoc specjalisty w rozwiązywaniu problemów osobistych i interpersonalnych 
przez okres 12 miesięcy od momentu utworzenia Spółdzielni. 
 
 

Dane kontaktowe 
 
 
Lider projektu:      Partner projektu:  
Fundacja Regionalnej Agencji    ETC Group Sp. z o. o. 
Promocji Zatrudnienia      ul. Stalowa 3 
ul. Sienkiewicza 6a     41 – 200 Sosnowiec 
41 – 300 Dąbrowa Górnicza     tel./fax: (32) 292-13-09 
 
Asystent - Michał Łaczmański    Koordynatorka Merytoryczna - Monika Gawrońska 
tel.: (32) 764-22-98 w. 56     kom.: 695-699-179, email: m.gawronska@etcgroup.pl 
 

Specjalistka ds. rekrutacji - Albina Pindak 
kom.: 782-365-255, email: a.pindak@etcgroup.pl 

 
 

 

Szczegółowe informacje i regulaminy dostępne na: 

www.spsnowejery.frapz.org.pl 

 

UWAGA! Od kwietnia do maja 2013r. do projektu prowadzona będzie rekrutacja zainteresowanych osób 
prawnych 

 
 


