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❑ „Social Entrepreneurship Programme in Aragon” (Hiszpania);

❑ „SAE project – Solutions and Support to the Environment” (Castilla y León,

Hiszpania);

❑ FuturEnSAP –z Eurasanté (Francja);

❑ Przedsiębiorstwo Cuidamos w prowincji Burgos (Hiszpanii);

❑ Spółdzielnia „Envejece en tu pueblo” („Starzenie się w mojej własnej wsi” -

Hiszpania).

Przede wszystkim przykłady dobrych praktyk:
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Lubuski Program Rozwoju Ekonomii

Społecznej na lata 2021-2023

Nazwa dokumentu strategicznego:

LPRES daje szanse na rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i adekwatnie do potrzeb, w odpowiedzi na rozmaite 
potrzeby i wyzwania w regionie. Jednym z najważniejszych z nich jest problem starzenia 
się społeczeństwa i niedoboru usług dedykowanych seniorom.
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LPRES jest powiązany z innymi programami i dokumentami strategicznymi:

a) Krajowymi:

-Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) z 2014 roku (z późniejszymi

nowelizacjami); Strategia Rozwoju Kraju; Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego; Strategii

Rozwoju Kapitału Społecznego; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Krajowy Program

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej

integracji; Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; Strategia Sprawne Państwo;

Strategia Deinstytucjonalizacji (dokument jest w przygotowaniu, w LPRES odniesiono się do

niego jedynie w zakresie głównego kierunku postulowanych zmian).

b) Regionalnymi:

Regionalny Program Operacyjny; Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020;

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030; Strategia Polityki Społecznej

Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020; Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych

(2017).
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LPRES jest programem w kontekście, którego

podkreślana jest rola ekonomii społecznej

w zakresie:

• tworzenia miejsc pracy 
oraz reintegracji 
zawodowej i społecznej;

Miejsca 
pracy

• rozwoju usług 
społecznych 
użyteczności publicznej.

Usługi 
społeczne



8

F
in

a
n
s
o
w

a
n
ie

 
d

z
ia

ła
ń

 

w
 r

a
m

a
c
h
 L

P
R

E
S

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
SPOŁECZNY

ŚRODKI KRAJOWE PUBLICZNE 

(budżet państwa, w tym fundusze 
celowe, m. in. Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Fundusz Pracy, środki własne jednostek 

samorządu terytorialnego),

ŚRODKI PRYWATNE 

(wkład własny do projektów).
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Rozwój srebrnej 
gospodarki w 
woj.lubuskim

DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1

Wsparcie finansowe na 
tworzenie miejsc pracy 

dla przedsiebiorców 
społecznych 

świadczących 
usługi/wytwarzających 
produkty dla seniorów 

DZIAŁANIE 2

Oferta usług 
doradczych

i szkoleniowych dla 
przedsiębiorców 

społecznych 
rozwijających lub 

tworzących 
produkty/usługi dla 

seniorów.

DZIAŁANIE 3

Opracowanie modelu 
tworzenia gospodarstw 

opiekuńczych
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„Social Entrepreneurship Programme

in Aragon”

Program dot. przedsiębiorczości społecznej

(Aragon, Hiszpania)

Inspiracje z dobrych praktyk:
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„SAE project – Solutions and Support

to the Environment” (Castilla y León, Hiszpania)

tworzenie zatrudnienia poprzez szkolenia dla osób, które

są w stanie realizować dobrej jakości usługi dla seniorów.

Przede wszystkim przykłady dobrych praktyk:



12

DZIAŁANIE 1

WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI

I WYTWARZAJĄCYCH PRODUKTY DLA SENIORÓW
▪ CHARAKTER DZIAŁANIA 1

Zapoznanie potencjalnych przedsiębiorców 
społecznych lub przedsiębiorców już działających 
z zasadami dofinansowania.

Udzielenie wsparcia szkoleniowego dla 
kandydatów na przedsiębiorców.

Przeprowadzenie procedur dotyczących 
przyznania wsparcia finansowego 
przedsiębiorcom, którzy spełnili kryteria formalne.

Wsparcie informacyjne przedsiębiorców na temat 
prawidłowego wydatkowania środków
i monitorowanie wydatkowania.

Rozliczenie przedsiębiorców ze wsparcia 
finansowego.
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FuturEnSAP – z Eurasanté (Francja); 

stworzenie programu, który ma na celu podnoszenie 

umiejętności i kwalifikacji osób realizujących usługi 

opiekuńcze dla seniorów. Przygotowano szkolenia dla 

pracowników: 

(a) koordynator usług opiekuńczych;

(b) asystent e-zdrowia;

(c) ewaluator domowy.

Kolejny przykład ciekawej dobrej praktyki:
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DZIAŁANIE 2

OFERTA USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
SPOŁECZNYCH ROZWIJAJĄCYCH LUB TWORZĄCYCH PRODUKTY/USŁUGI DLA 

SENIORÓW

CHARAKTER DZIAŁANIA

Działanie to polega na promowaniu i wspieraniu tworzenia przedsiębiorstw
społecznych poprzez udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

a) Doradczego - oferta usług doradczych polega na udzieleniu niezbędnych

informacji dla przyszłych przedsiębiorców społecznych zainteresowanych

założeniem przedsiębiorstwa społecznego (w sektorze srebrnej gospodarki).

b) Szkoleniowego – oferta bonów szkoleniowych umożliwiających im zdobycie

umiejętności oraz uprawnień potrzebnych do świadczenia usług lub wytwarzania

produktów.
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Cuidamos Burgos (Hiszpania) – małe przedsiębiorstwo

- potencjał świadczenia usług pomocowych i asystenckich

dla seniorów w miejscu zamieszkania.

- zapewnia wysokiej jakości opiekę wspierającą dla osób

niepełnosprawnych (przede wszystkim seniorów);

- pomoc seniorom w przystosowaniu mieszkań do ich

aktualnych potrzeb.

Kolejny przykład ciekawej dobrej praktyki:
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Spółdzielnia „Envejece en tu pueblo”

(„Starzenie się w mojej własnej wsi” - Hiszpania)

- oferowanie indywidualnego podejścia do osób starszych

mieszkających na obszarach górskich

i wiejskich przez spółdzielnię młodych ludzi, dla których ten

rodzaj pracy jest także szansą na możliwość życia w

społecznościach wiejskich z dala od zgiełku miast.

Kolejny przykład ciekawej dobrej praktyki:



17

DZIAŁANIE 3

OPRACOWANIE MODELU TWORZENIA GOSPODARSTW 

OPIEKUŃCZYCH

Jednym z planowanych w ramach LPRES działań jest wypracowanie
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przy udziale
interesariuszy z kilku instytucji i organizacji, modelu tworzenia
gospodarstwa opiekuńczego. Gospodarstwo opiekuńcze jest
miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby
tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Głównym celem jest
aktywizacja osób starszych, walka z samotnością i poprawa ich stanu
zdrowia. Realizacja tych działań w środowisku seniora, w jego
lokalnej społeczności daje większe szanse na dłuższe utrzymanie
sprawności i choćby częściowej samodzielności.
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Praca nad modelem w ramach zespołu roboczego, którego celem jest 
wymiana wiedzy, doświadczeń, monitorowanie postępów w zakresie 
popularyzacji idei gospodarstw opiekuńczych.

Przygotowanie w modelu-przejrzystego materiału pokazującego krok 
po kroku, jak stworzyć gospodarstwo opiekuńcze.

Pokazanie w modelu możliwych dróg finansowania gospodarstwa 
opiekuńczego (granty, pożyczki, finansowanie przez gminy itp.).

Rozpowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk 
w zakresie prowadzenia gospodarstw opiekuńczych w instytucjach i 
organizacjach lokalnych.

Publikowanie informacji na temat gospodarstw opiekuńczych na 
stronach internetowych i profilach społecznościowych.
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