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ANIMACJA LOKALNA
Rozwój ekonomii społecznej wymaga pobudzenia aktywności obywatelskiej. Zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie
ekonomii społecznej powinno odbywać się m. in. poprzez działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne. Oznacza to
konieczność podjęcia przez OWES działań o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich,
partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz działań zapewniających wsparcie dla ich
rozwoju.
Usługi animacji lokalnej prowadzone przez OWES to działania zmierzające do:


pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,



ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w
środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Podmioty realizujące te usługi powinny nie tylko prowadzić działania animacyjne, ale także wyszukiwać, przygotowywać i
wspierać lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku.
Elementem działań animacyjnych jest także współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz lokalni przedsiębiorcy, dotycząca rozwoju ES.

Narzędzia animacji lokalnej
Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służyć powinny przede wszystkim:


tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze
edukacyjnym,



zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES,



zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i
usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:


spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub różnych
regionów,



diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych,
pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,



budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy,
kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,



dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i
mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej,



planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej
w rozwoju lokalnym.
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Zadania animatora OWES
Głównymi zadaniami animatora OWES są m. in.:


diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,



inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,



inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES



zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS,



wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,



ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,



animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,



wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,



inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,



motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej,



budowanie lokalnych koalicji,



moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,



stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania między innymi
poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
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