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Historický přehled 

• Před druhou světovou válkou: především kooperativní a vzájemné 
pojišťovny. Během období komunismu byly tyto instituce zneužity 
pro účely propagandy a důsledkem toho si k nim někteří Poláci 
vytvořili negativní vztah. 

• Po pádu komunismu: různorodost institucí, v rozsahu od bank po 
sociální podniky. 

• Současné sociálně ekonomické instituce v Polsku jsou zahrnuty do 
široké škály aktivit, zaměřují se na různé sociální problémy a často 
podporují specifické sociální skupiny. 

 

 Všechny jsou charakterizovány dvojím cílem – udržují si finanční 
nezávislost a plní sociální mise. 



Sociálně ekonomické prostředí  
– instituce pro sociálně ohrožené skupiny 

Fyzicky a mentálně hendikepovaní lidé 
• Školení zaměstnanecké terapie (Warsztaty Terapii Zajęciowej) – právní a 

finanční subjekt vytvořený buď místní vládou nebo nevládní organizací, 
která pomáhá jednotlivcům, kteří mají problém sehnat práci kvůli 
hendikepu. V rámci školení znovuzískávají jednotlivci pracovní schopnosti, 
které jsou zapotřebí k fungování na pracovišti. 

• Zařízení profesní rehabilitace (Zakład Aktywności Zawodowej) – 
zaměstnanecké příležitosti pro hendikepované. Kvalifikační zařízení – 
alespoň 70 % pracovníků bude hendikepovaných. Záměrem je vytvoření 
dočasných pracovních míst fungujících v období, kdy jednotlivci prochází 
sociální a profesní rehabilitací. Zařízení může být provozováno buď místní 
vládou, nebo nevládní organizací, jejíž primární funkcí a záměrem je 
sociální a profesní rehabilitace pro hendikepované. 



Sociálně ekonomické prostředí  
– instituce pro sociálně ohrožené skupiny 

Dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, nemocní 
• Centrum sociální integrace (Centrum Integracji Społecznej), Klub sociální 

integrace (Klub Integracji Społecznej) 

 Tyto sociální instituce jsou vytvořeny buď místní vládou nebo nevládní 
organizací zaměřenou na pomoc lidem na okraji společnosti. Cílem těchto 
institucí je znovuzačlenění těchto lidí do společnosti, a to jak sociálně, tak  
profesně. Centrum nabízí semináře a školení zaměřené na rozvinutí 
profesních dovedností a na získání kvalifikace pro danou profesi, a na 
rozšíření sociální spolupráce, a rozvinout tak sociálních dovednosti. 
Program má obvykle rozsáhlý studijní plán a může trvat až 11 měsíců. 
Navzdory délce tohoto programu se postavení účastníků nemění, jsou 
stále registrovaní jako dlouhodobě nezaměstnaní nebo hledající práci. CSI 
ani KSI nejsou samostatné právní identity. Fungují pod kontrolou nevládní 
organizace nebo jako odnož místní vlády. 



Sociálně ekonomické podniky 

• Sociální družstva 

 Cílem sociálního družstva je provozovat společný podnik založený na osobních 
potřebách jeho členů. Sociální družstva slouží k sociálnímu a profesnímu 
znovuzačlenění jeho členů. Tato sociální družstva jsou utvářena a provozována 
jednotlivci se sociálními nevýhodami, jako je bezdomovectví, nezaměstnanost, 
nemoc nebo chudoba. Také můžou být vytvořena právním subjektem. 

• Neziskové organizace 

 Společnost s ručením omezením, která není řízena ziskově, je považována za 
neziskovou organizaci. V takové společnosti se veškeré příjmy získané 
jakýmkoliv druhem aktivit nerozdělují mezi akcionáře a pracovníky. Tyto 
prostředky jsou věnovány na sociální účely. Neziskové organizace mají větší 
volnost než zařízení profesní rehabilitace, jako neziskové mají volnou ruku 
investovat jejich zisk do vlastního růstu a rozvoje, což v konečném důsledku 
rozšiřuje jejich podnikatelské schopnosti. 



Sociálně ekonomické podniky  
– nevládní organizace 

• Asociace a nadace, které neprovozují sociální činnosti pro zisk – všechen 
příjem je věnován jejich statutárním aktivitám 

• Nemusí být založeny lidmi ze sociálně ohrožené skupiny, ale lidmi aktivními 
v oblastech obecného zájmu/společného dobra. 


