Spółdzielcy i Spółdzielczynie,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wdrożenie nowego instrumentu podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych – czyli także dla spółdzielni socjalnych, na rzecz walki z pandemią
COVID-19 (pismo DZF-VI.7610.28.2020.ŁM z 19.04.2020).
Instrument finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO). Będzie wdrażany przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
Ale uwaga: jego rzeczywiste uruchomienie przez OWES zależy od dostępności środków w poszczególnych RPO i
tym samym w poszczególnych OWES. Ponadto, wiele zależeć będzie także od otwartości i sprawności działania
nie tylko OWES, ale też nadzorujących je Instytucji Zarządzających RPO.
KONTAKTUJCIE SIĘ ZE SWOIMI OWES - czy i kiedy uruchomią ten instrument.
Kontakty do akredytowanych OWES: https://wykazowes.ekonomiaspoleczna.gov.pl

OPIS INSTRUMENTU

Dla kogo instrument: podmioty ekonomii społecznej (PES)/przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym spółdzielnie
socjalne.
Operator instrumentu: OWES, który powinien znać aktualną ofertę PES/PS, w tym spółdzielni socjalnych,
związaną z przeciwdziałaniem skutków pandemii COVID-19.
Na czym polega instrument: na dokonywaniu przez OWES zamówień u PES/PS (w tym spółdzielni socjalnych) na
rzecz podmiotów będących w potrzebie z powodu pandemii COVID-19 i w zakresie służącym przeciwdziałaniu
skutkom pandemii COVID-19.
Przykładowy schemat realizacji instrumentu:
W praktyce przedstawiony poniżej schemat może różnić się w zależności od ustaleń OWES, który ma być
płatnikiem i zamawiającym usługę/towar.

UWAGA:
●

Działania dotyczące zapewnienia sprawnego i skoordynowanego zamawiania produktów i usług oraz ich
realizacji powinny leżeć w gestii OWES jako instytucji znającej możliwości i potencjał PES/PS, osadzonej
w środowisku lokalnym (subregionie), ale także współpracującej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej.

●

To OWES ustala szczegółowe zasady funkcjonowania instrumentu. Ale co do zasady spółdzielnia socjalna
otrzymuje zlecenie od OWES (a nie od podmiotu w potrzebie). To samo dotyczy zapłaty za realizację
zamówienia. Głównym punktem kontaktu jest więc OWES i od niego spółdzielnia musi dostać “zielone
światło” do działania. Ale warto, żeby to spółdzielnia socjalna uzgadniała bezpośrednio z podmiotem w
potrzebie szczegółową specyfikację towarów/usług i warunki zamówienia. A po tych uzgodnieniach
uzyskiwała ostateczną akceptację OWES.

●

Należy pamiętać, że w zależności od charakteru zamówienia powinno być ono realizowane w ścisłym
kontakcie i porozumieniu z podmiotem potrzebującym wsparcia (np. realizacja usług opiekuńczych dla
klientów tego podmiotu) lub/i z ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej (np. uzgadnianie zasad i
kosztów dostarczenia danych produktów do podmiotu będącego w potrzebie).

●

Spółdzielnia socjalna dostaje zapłatę za realizację zamówienia od OWES, a podmioty będące w
potrzebie, które zgłaszają zapotrzebowanie, otrzymują je bezpłatnie. Rozliczenie następuje pomiędzy
OWES, a spółdzielnią socjalną realizującą zamówienie.
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Podmioty w potrzebie z powodu COVID-19:

Zamawiane produkty i usługi (skierowanych do podmiotów będących w potrzebie) mogą być skierowane do:
●

personelu podmiotów potrzebujących wsparcia,

●

osób, na rzecz których te podmioty działają (m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w
kryzysie bezdomności, dzieci w pieczy zastępczej, dzieci korzystające z darmowych posiłków w szkołach i
inne grupy w zależności od potrzeb), przy czym korzystać mogą:
o

dotychczasowi klienci tych podmiotów

o

nowi klienci, czyli osoby, które dotychczas nie były objęte pomocą, ale - w związku z pandemią
COVID-19 - potrzebują wsparcia.

Czego mogą dotyczyć zamówienia: produkty i usługi, które mają służyć przeciwdziałaniu skutkom wystąpienia
COVID-19, są to w szczególności:
●

środki ochrony osobistej (np. maseczki ochronne, przyłbice) i środki higieniczne (np. dezynfekujące),

●

usługi cateringowe (przygotowanie i dostarczenie posiłków) do instytucji, miejsc izolacji, kwarantanny,
ewakuacji, ale też do domów osób wymagających wsparcia z powodu sytuacji związanej z pandemią,

●

organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także
na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych, albo z przeznaczeniem na czasowe
zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych,

●

usługi czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych,

●

wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić
się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie
nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Możliwa wielkość zamówienia: zależna od potrzeb podmiotów w potrzebie i możliwości finansowych OWES.
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