ANALIZA SWOT EKONOMII SPOŁECZNEJ (ES) W POWIECIE SKARŻYSKIM

(cechy organizacji)

WEWNĘTRZNE

– wersja robocza opracowana przez uczestników warsztatu z cyklu „Wiedza-działanie – sukces” w dniu 15.11.2012r.

POZYTYWNE

NEGATYWNE

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- chęci;
- ludzie potencjał w ludziach
- projekt „Dobry pomysł”, który skupia osoby
zaangażowane;
- diagnoza, rozpoznane potrzeby;
- wiele inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej na
terenie powiatu;
- wiele podmiotów realizujących dotychczas
projekty z zakresu ekonomii społecznej;
- coraz więcej osób, które posiadają wiedzę nt. ES
- partnerstwo lokalne;
- świadomość , że ES jest skutecznym narzędziem
na drodze rozwiązywania problemu bezrobocia;
- istniejące podmioty: Stowarzyszenie im.
Stanisława Staszica, Skarżyskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorczości i Innowacji, Stowarzyszenie
Przedsiębiorcy Skarżyska, Podkarpacka Agencja
Konsultingowo- Doradcza;
-istniejące podmioty otoczenia ekonomii
społecznej : KIS, CIS,
- Inkubator Przedsiębiorczości- baza;
- instytucje, które mogą pomóc, wesprzeć
podmioty ES (m.in. PUP, ZUS, US);
- życzliwy samorząd (pomoc, wsparcie);
- wypracowane procedury (np. zatrudnienie
wspierane);
- w perspektywie powstanie 2 nowych spółdzielni
socjalnych oraz spółdzielni socjalnej osób
prawnych

(cechy otoczenia)

ZEWNĘTRZNE

SZANSE
- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej;
- strategia na poziomie województwa;
- w opracowaniu: lokalna strategia;
- zielone światło dla ES;
- środki finansowe EFS na lata 2014-2020;
- 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości;
- ogólnopolska kampania informacyjna;
- dostępność publikacji, literatury;
- konsultacje społeczne dot. finansowania ES;
- kryzys;
- zachęcenie/włączenie w temat przedsiębiorców

- brak przekazu informacji (bałagan);
- bojaźń, brak wiary;
- brak dobrego lokalnego doświadczenia;
- brak wsparcia ze strony instytucji (zlecenia,
za mało praktycznego wsparcia);
- marazm, apatia społeczności lokalnej;
- brak spójności działań lokalnych (efekt
konkurencji w pomaganiu, negatywna rywalizacja);
- niewykorzystane przepisy (PZP);
- nie umiemy wykorzystać istniejących przepisów
prawa;
- niska wiedza biznesowa;
- brak liderów;
- brak zaangażowania przedsiębiorców

ZAGROŻENIA
- finansowanie (50:50- nierealne, 15:85- realne);
- brak płynności finansowej;
- ciągle zmieniające się przepisy prawne;
- kryzys;
- brak mechanizmu stymulującego (naprawczego,
finansowego) dającego stabilność podmiotu ES,
np. małe granty;
- słaby III sektor, nie dający miejsc pracy;
- słaby wolontariat osób dorosłych;
- postawa konsumpcyjna;
- niski poziom społeczeństwa obywatelskiego;
- odpływ młodych ludzi

