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Debata o rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży w ramach projektu  

“BSR youth social entrepreneurship development”   
 
 

Debata odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności - 01.06.2016. Uczestniczyło 16 ekspertów 
działających w środowisku ekonomii społecznej  (lista w załączeniu). 
 
Obrady otworzyła po przedstawieniu się uczestników dr Magda Leszczyna-Rzucidło. Zaprezentowany 
został cel projektu, komponenty oraz cztery tezy do dyskusji. 
 
Tezy 

1. SPOŁECZNE I INSTYTUCJONALNE BARIERY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ? 

2. JAKIE FORMY I ŚRODKI MOGĄ NAJSKUTECZNIEJ POBUDZAC DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻ? 

3. JAKĄ ROLĘ POWINNY ODGRYWAĆ INSTYTUCJE I ŚRODOWISKA (STAKEHOLDERSÓW) W MOBILIZOWANIU KU 
SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ? 

4.  JAK TWORZYĆ SIECI WSPÓŁPRACY DLA PROMOCJI POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH MŁODZIEZY W REGIONIE 
BAŁTYCKIM 

 
Wnioski debaty 
 

 Brak rozwiązań prawnych spółdzielczości uczniowskiej powoduje, że utworzenie spółdzielni wiąże się 
koniecznością uregulowania w statucie szkoły. Ponadto dyrektor musi przyjąć odpowiedzialność, co 
zniechęca do takich inicjatyw (M. Kowalik); 

 Bariera są też przepisy SANEPID-u i PIP-u, które traktują spółdzielnie na ogólnych zasadach, które 
oparte są na surowych ograniczeniach, wymagana też jest zgoda rodziców (M. Kowalik); 

 Bariera świadomościowa. Wolontariat młodzieży jest punktowany i jest słabo związany z 
propagowaniem i praktykowaniem działalności ekonomicznej w środowisku szkolnym i w miejscu 
zamieszkania. Aktywność społeczna (wolontariat) nie ma kontekstu praktycznych działań, które 
wdrażałyby młodych do myślenia o ekonomicznej naturze życia. Przyznawane punkty za wolontariat nie 
uwzględniają wystarczająco korzystnych dla dobra wspólnego w wymiarze gospodarczym angażowania 
młodzieży.  Brak jest odpowiednich ścieżek (modeli) innowacyjnego podejścia młodych w ramach 
społeczno-ekonomicznej aktywności. (A. Chomiuk); 

 Brak skutecznego mechanizmu budowania KOMPETENCJI. Rośnie wpływ rówieśniczego środowiska, 
przy malejącym wpływie rodziny. Dlatego niewykorzystany jest element pracy w grupie, co mogłoby 
budować uzyskanie różnych kompetencji, które będą przydatne w przyjętej ścieżce rozwoju 
zawodowego. Brak jest zdolności do partnerskiego, grupowego budowania inicjatyw, które korzystnie 
mogłyby wpłynąć na ducha przedsiębiorczości (A. Niemkiewicz); 
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 Włączenie przedsiębiorców. Organizowanie wspólnych spotkań uczniów z przedsiębiorcami może w 
ramach tego mentoringu zmobilizować młodych do myślenia o sukcesie ekonomicznym (A. Chomiuk); 

 Certyfikacja kompetencji. Można wdrożyć system udzielania odpowiednich certyfikatów, których 
zdobycie będzie wymagało zdobycie pewnych umiejętność (A. Chomiuk); 

 Uelastycznienie systemów rozliczania projektów. Chodzi o złagodzenie działania surowych przepisów 
rozliczeń niektórych kosztów poprzez zdobycie odpowiedniej faktury, co nie zawsze jest adekwatne do 
działania. Stworzenie ryczałtowego rozliczania (J. Boczoń); 

 Regulacje ustawowe. Senat jest zainteresowany podjęciem inicjatywy kolejnej próby stworzenia 
odrębnych przepisów dla przedsiębiorczości młodzieżowej, choćby w formie spółdzielczości 
uczniowskiej. (A. Szymański); 

 Rosnące znaczenie nowych form komunikacji. Mamy do czynienia z wzbierająca falą nowych 
technologii przekazywania i zdobywania wiedzy, np. webinarium (M. Kowalik); 

 Oddziaływanie funduszy wsparcia. Mikro fundusze (500 zł) wywołały wśród uczniów nowe uzdolnienia 
do efektywnego działania w grupie. Wytwarzały się innowacyjne pomysły ekonomicznego działania, 
które dawały nowe kompetencje (A. Niemkiewicz); 

 Karta kompetencji. Doświadczenia projektów „Moreny” wskazują wielkie znaczenie tworzenia karty 
kompetencji (A. Niemkiewicz);  

 Koła naukowe. Duzy potencjał aktywnej młodzieży ulokowany jest w środowiskach ambitnych 
studentów w kołach naukowych. Również 30 edycji szkoleń młodych managerów realizowanych przez 
TNOiK stworzyło liczne grupy młodych, którzy uzyskali ważne kompetencji budujące przedsiębiorczość 
(M. Grzybowski); 

 Doświadczenia ISEC i Startera. To środowiska mające duże doświadczenia warte przeanalizowania (M. 
Kowalik); 

 Rola liderów młodzieżowych. Podkreślono duże znaczenie liderów młodzieżowych – to właśnie 
młodzież dociera do młodzieży, więc dla nich warto tworzyć szkolenia typu „train the trainers”, aby np. 
studenci mogli przekazywać gimnazjalistom wiedzę nt. przedsiębiorczości społecznej(A.Drygas); 

 Wsparcie JST i innych podmiotów. Istotne jest wsparcie oraz dobry klimat. Przedstawiciele JST nie 
muszą być ekspertami przedsiębiorczości społecznej, ale powinni być otwarci na inicjatywy, zwłaszcza te 
skierowane do uczniów (B.Mejsner).  

 


