NEWSLETTER LIPIEC 2020
W niniejszym newsletterze m.in.: czym jest reintegracja społeczna, bieżące informacje dot.
tarczy antykryzysowej 4.0. oraz inne ważne wiadomości i komunikaty dotyczące sektora
ekonomii społecznej.
Zapraszamy do lektury !

Informacja dla osób, które utworzyły spółkę i zarejestrowały ją w KRS:

Ministerstwo Finansów przypomina, że 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji
o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
(CRBR). Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS):
- te spółki, które powstały przed 13 października 2019 r. mają czas na wpis do rejestru do 13
lipca 2020 r.
- te spółki, które powstały po 13 października 2019 r. mają czas na wpisanie do rejretru nie
później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Link do informacji: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4607707,Zgloszenia-do-CRBR-do13-lipca.html
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EKONOMIA SPOŁECZNA
Ekonomia społeczna może pełnić wiele funkcji, najważniejszą z nich jest reintegracja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ekonomia społeczna
może jednak przynosić inne korzyści, nie tylko dla osób dotkniętych marginalizacją, ale także
całym społecznościom lokalnym, przyczyniając się do rozwoju społeczno – gospodarczego.

Co to jest reintegracja społeczna?

•

Reintegracja społeczna to działania
mające na celu odbudowanie i
podtrzymanie umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu (dla
dociekliwych: art. 2 ust 2 pkt. 1 ustawy o
spółdzielniach socjalnych).
Za komentarzem do ustawy o pomocy
społecznej możemy wymienić usługi
reintegracji społecznej – będzie to praca
nad kształtowaniem /
rozwojem umiejętności:
•

•
•

•

kierowania własnym życiem (np.
nad procesem uczenia się,
podejmowania decyzji,
rozwiązywania problemów),
społecznych (np. zdolności
komunikacji, współpracy,
rozwiązywania konfliktów),
osiągania satysfakcji życiowej (np.
umiejętności autoprezentacji,
bycia liderem, pozytywnej
samooceny, samodyscypliny),
angażowania się w sprawy
obywatelskie.

Przykładowe działania w ramach
reintegracji społecznej
Komentarz do ustawy o spółdzielniach
socjalnych (str. 22) wymienia przykładowe
kierunki działań w obszarze reintegracji
społecznej. Są wśród nich działania o
charakterze:
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•

obywatelskim, np.:
o organizowanie i
uczestnictwo członków
spółdzielni w spotkaniach z
politykami, urzędnikami na
szczeblu rządowym,
samorządowym,
o organizacja i podpisywanie
petycji,
o edukacja proekologiczna
członków, w tym poprzez
wspieranie różnego typu
akcji ekologicznych (np.
zakup kubłów
pozwalających
segregować w sposób
ekologiczny śmieci),
o działalność lobbingowa i
rzecznicza na rzecz ruchu
spółdzielczego,
pomocowym czy prospołecznym –
polegające na udzielaniu pomocy i
wsparcia osobom
defaworyzowanym, niezależnego
od ich pracy, jak i wsparcia lub
uczestnictwa w pomocy
wzajemnej, np.:
o pomoc w zakupie opału,
o udział w sprzątaniu ulicy,
o pomoc dla pracowników
defaworyzowanych
spółdzielni w bieżących
sprawach, np. zakupy,
sprawy na poczcie, opieka
nad dzieckiem,
sfinansowanie biletów
komunikacji miejskiej (np.
sieciowych), biletów do
kina, opłacenie Internetu,
zakup komputera,

•

kooperacyjnym – mających na
celu rozwój umiejętności
współpracy z innymi, np.:
o wspólne szkolenia i wyjazdy
szkoleniowe na rzecz
budowania zespołu,

o
o

organizacja i uczestnictwo
w rozgrywkach sportowych,
gry zespołowe.

Źródło: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

Tarcza antykryzysowa 4.0 – ważne zmiany i dodatkowe
świadczenia dla przedsiębiorców

Kolejne zmiany w rządowej Tarczy
antykryzysowej obowiązują.
Poniżej najważniejsze zmiany:
•

Wniosek o przyznanie świadczeń
na rzecz ochrony miejsc pracy –
art. 15g ust. 1, art. 15g ust. 1a, art.
15g 1

Nowe podmioty, które mogą ubiegać się
o dofinansowanie to:
- państwowa lub prowadzona wspólnie z
ministrem kultury instytucja kultury;
- kościelna osoba prawna oraz jej
jednostka organizacyjna;
- samorządowa instytucja kultury;
- spółki wodne.
Po nowelizacji odrębnie uregulowano
proporcje dofinansowania w
samorządowych jednostkach kultury. W
tym przypadku dofinansowanie jest w
proporcji: 40% pokrywa Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, 60% organizator, czyli
dana JST.
Przykład: pracownik z wynagrodzeniem
2600 zł brutto, z tego dofinansowane jest
1300 zł w proporcji: 520 zł dopłaci FGŚP,
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780 zł zapłaci JST, reszta to koszt własny
danej jednostki kultury.
Data do obliczenia spadku obrotów, po
nowelizacji przypada po 31.12.2019r. (a nie
jak wcześniej po 01.01.2020r.)
•

Nowość. Wniosek o przyznanie
świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników
nieobjętych przestojem – art. 15gg

Wszystkie podmioty, które mogą składać
wnioski o dofinansowanie z FGŚP – oprócz
samorządowych jednostek kultury i spółek
wodnych – u których wystąpił spadek
obrotów, mogą wystąpić z wnioskiem dla
osób nie objętych przestojem, ani
obniżonym wymiarem czasu pracy i
uzyskać wsparcie.
Kwota wsparcia to połowa pensji, ale nie
więcej niż 40% przeciętnego
wynagrodzenia. Świadczenia te również
przysługują maksymalnie przez 3 miesiące
od miesiąca złożenia wniosku.
Należy jednak pamiętać, że pomoc z art.
15gg można uzyskać wyłącznie, jeżeli
pracodawca nie uzyskał pomocy na tych

samych pracowników i z tego samego
tytułu.

Wniosek można składać wyłącznie
elektronicznie na www.praca.gov.pl
Źródło: dwup.pl

❓ Chodzi Ci po głowie pomysł na utworzenie stowarzyszenia lub fundacji
❓ Chciałbyś dowiedzieć się czym są przedsiębiorstwa społeczne i skąd pozyskać
fundusze na ich funkcjonowanie
❓ Jesteś z subregionu legnicko-głogowskiego
Przyda Ci się bezpłatna (oczywiście zdezynfekowana) pomocna dłoń

Zapraszamy do kontaktu
lsio@lsio.org.pl

Pozdrawiamy serdecznie Zespół LSIO/OWES:

Patryk
patryk@lsio.org.pl
Karolina
karolina@lsio.org.pl
Grzegorz
grzegorz@lsio.org.pl
Dominika
dominika@lsio.org.pl
Katarzyna
katarzyna@lsio.org.pl
Paulina
paulina@lsio.org.pl
Odwiedź nas również

https://www.facebook.com/lsiolegnica/
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