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KURZPROFIL / KRÓTKO O PROFILU
Fachowe doradztwo ds. projektów dla przedsiębiorstw w zakresie pracy sp. z o. o. (FAF
GmbH) koncentruje się z dużą siłą nad


tworzeniem nowych i utrzymaniem już istniejących miejsc pracy



dla osób niepełnosprawnych i innych grup docelowych



zarówno w przedsiębiorstwach integracyjnych jak i zorientowanych na rynek i jakość
przedsiębiorstwach socjalnych

Niezbędny profesjonalizm wymaga od managerów (socjalnego) przedsiębiorczego sposobu
myślenia i inteligentnego korzystania z ekonomicznych metod.
FAF radzi, wykształca i wspiera socjalne przedsiębiorstwa w fazach zakładania działalności,
konsolidacji lub jej poszerzania. Sieci i projekty poprawiają warunki ogólne i zabezpieczają
transfer kompetencji.
Oferta naszych usług jest kierowana do:


Przedsięwzięć socjalnych



Warsztatów dla osób niepełnosprawnych



Przedsiębiorstw integracyjnych



Ogólnodostępnych organizacji i instytucji



Małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych



Biur integracyjnych i ministerstw

Sygnały z innych krajów:


We Włoszech od 1980 r. powstało ponad 40.000 miejsc pracy w socjalnych
kooperatywach.



W Anglii powstała „Social Enterprise Coalition”.



Brytyjskie Ministerstwo Gospodarki opracowuje strategie dla socjalnych przedsiębiorstw
− „Social enterprise – a strategy for sucess“ można pobrać w dziale „pliki do pobrania”.

[FAF / FAF]
GESCHICHTE DER FAF / HISTORIA FAF
Od 1979 roku powstawały w Niemczech tak zwane „firmy wzajemnej pomocy” mające na
celu zawodowe zintegrowanie osób z doświadczeniem psychiatrycznym.
Wzorem były włoskie „Cooperative Sociale”, które tworzyły stałe miejsca pracy dla byłych
pacjentów klinik psychiatrycznych.
W Niemczech do pierwszych takich firm należały: Dalke w Güterslohu, Rümpelfix w
Münsterze i Integra w Wiesloch. Szybko pojawiły się kolejne.
Potrzeba profesjonalnego ekonomicznego doradztwa i utworzenia sieci wzrastała. FAF
powstało w 1985 roku na podstawie finansowego wsparcia Fundacji Freudenberga w
Weinheimie (Freudenberg Stiftung, Weinheim). Pierwszym prezesem był pełniący funkcje do
1995 roku Meto Salijevic.
W 1995 roku dział doradztwa przekształcił się w samodzielną spółkę dobroczynną z o.o. Tym
samym profesjonalne usługi FAF uniezależniły się od wspólnika przekształconego w „BAG
Integrationsfirmen”, który jest czynny w polityce i w związkach.
Punkty zwrotne w rozwoju


1985 r. pierwsze seminaria tworzące FAF



1987 r. założenie CEFEC (Konfederacja Europejskich Firm Społecznych, Inicjatyw
Zatrudnieniowych oraz Spółdzielni Społecznych)



W latach 1992 - 94 studia na temat „Ekonomiczności firm wzajemnej pomocy”



1995 r. Początek fachowego doradztwa w Saksonii



W latach 1996 - 2000 projekt „Marienthal” w Nadrenii Westfalii



2000 r. definicja firm integracyjnych w niemieckim prawie socjalnym (Sozialgesetzbuch
IX)



2002 r. wsparcie „Aktion Mensch” (akcji człowiek)



W 2006 r. istnieje 700 firm z ok. 20.000 miejsc pracy



29.9.2005 r. jubileusz dwudziestolecia FAF

INTEGRATIONSFIRMEN – WAS IST DAS? / FIRMY INTEGRACYJNE – CO TO
JEST?
Firmy integracyjne lub przedsiębiorstwa integracyjne zatrudniają od 25 do 50%
pracowników ze znacznym upośledzeniem. Przez ustawodawcę definiowane są jako
przedsiębiorstwa szczególne (zakłady pracy chronionej) na ogólnym rynku pracy.
Oferują one stałe miejsca pracy za stawkę zgodną z normalną taryfą płatniczą w danym
regionie. Dzięki udziałowi w normalnym życiu gospodarczym i tym samym niezbędnym
obrotom na rynku ogólnym osiągają pokrycie kosztów.
Jak w przedsiębiorstwach działających na ogólnym rynku pracy, odpowiedzialność prawną
ponoszą wspólnicy. Istnieje finansowe wsparcie publiczne w formie ulg i przywilejów z
tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nie mają one na celu pokrycia
przedsiębiorczego ryzyka, tylko wyrównania ekonomicznych niekorzyści wynikających z
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jako przedsiębiorstwa socjalne w sensie ogólnym rozumiane są wszystkie przedsiębiorstwa
zorientowane na rynek i jakość, które w dużym stopniu zatrudniają osoby z różnych grup
docelowych na rynku pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne, imigranci, byli narkomani,
osoby niepełnosprawne).

W niemieckim prawie socjalnym (§ 132 Sozialgesetzbuch IX) zawarta jest definicja
następujących typów projektów integracyjnych:


Przedsiębiorstwa integracyjne działające jako samodzielne podmioty prawne (np. spółki z
o. o. i inne spółki kapitałowe)



Zakłady integracyjne lub ich pojedyncze działy działające jako niesamodzielne prawne
części prywatnych przedsiębiorstw gospodarczych lub publicznych punktów obsługi.

Poza tym:
Wszyscy pracodawcy mogą korzystać z ulg i przywilejów! Dalsze informacje

REFERENZEN / REFERENCJE
Doradztwo ekonomiczne
od 1986 r.
Stałe doradztwo fachowe dla przedsiębiorstw i projektów integracyjnych oraz instytucji w
zakresie zdrowia, rehabilitacji i kwalifikacji (założenie, rozwój, kryzysy, plany biznesowe,
ekspertyzy)
„Doradztwo fachowe w Saksonii” − doradztwo przy projektach integracyjnych w całym
landzie Saksonii
od 1996 r.
Z polecenia Saksońskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Urzędu ds. Rodzinnych i
Socjalnych landu Saksonii − Urząd ds. Integracji
Partnerstwo na rzecz Rozwoju „INCUBE“ Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
w latach 2005-2007
Rozwój franczyzy i przekazywanie modeli (Replication) w celu przyspieszonego założenia
nowych przedsiębiorstw integracyjnych − zob. usługi
Projekt modelowy „Monitoring heskich projektów integracyjnych”
w latach 2003-2006
Projekt jest wspierany przez LWV Hessen (Związek Charytatywny Landu Hesji), Urząd ds.
Integracji. Celem jest polepszenie instrumentów operatywnych i strategicznych w
controllingu, aby zapobiec kryzysom, korzystanie z elementów kształcenia i benchmarkingu.
Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Strategie rozwoju przedsiębiorstw socjalnych w
Nadrenii Północnej-Westfalii“ Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
w latach 2002-2005
Połączenie przedsiębiorstw integracyjnych z firmami gospodarki prywatnej, polepszenie
warunków ogólnych, opracowanie propozycji do zmiany prawa w zakresie zamówień
publicznych, benchmark − zob. usługi
Monitoring okresu przejściowego projektów modelowych
w latach 2002-2005
Z polecenia Ministerstwa Federalnego ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych

Warsztaty przyszłościowe dla klinik nadreńskich
w latach 1999-2003
Przeprowadzone dla zarządzania kierowniczego 9-iu klinik nadreńskich (dyrektorów
placówek medycznych, kierowników administracji, pielęgniarstwa), rady landu i
kierowników odpowiedzialnego oddziału związku regionu Nadrenii
Doradztwo w procesie rozwoju strukturalnego kliniki Palatynatu (Pfalzklinik)
w latach 1999-2003
Projekt doradczy w zakresie serwisu w celu utrzymania miejsc pracy, wsparty przez
Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej Nadrenii-Palatynatu, z polecenia Kliniki
Palatynatu (Pfalzklinik) w Klingenmünster
Naukowa współpraca przy projektach modelowych „Projekty integracyjne”
w latach 1999-2002
Z polecenia Ministerstwa Federalnego do Spraw Pracy; Badanie faz utworzenia 16 projektów
modelowych i ich doświadczeń, opracowanie propozycji do polepszenia warunków prawnych
i ustawowych
Ewaluacja projektu modelowego „Godzinowe zatrudnienie“
w latach 1999-2001
Z polecenia związku regionu Nadrenii
Koordynacja współpracy „Rozwój strukturalny firm integracyjnych”
w latach 1998-2002
Projekt został wsparty przez Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej landu Nadrenii
Północnej-Westfalii i Inicjatywę Wspólnotową HORIZON
W Marienthalu: Założenie firm integracyjnych w Nadrenii Północnej-Westfalii
w latach 1995-1998
Projekt został wsparty przez Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej landu Nadrenii
Północnej-Westfalii i Inicjatywę Wspólnotową HORIZON
AIDA – rozwój struktur w Westfalskiej klinice w Güterslohu
w latach 1998-2000
Projekt został wsparty przez Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej landu Nadrenii
Północnej-Westfalii i Inicjatywę Wspólnotową ADAPT
Konsorcjum berlińskich firm integracyjnych
w latach 1998-2000
Projekt został wsparty przez Senatorstwo ds. Zdrowia i Opieki Społecznej landu Berlina −
Urząd ds. Integracji, „Aktion Mensch“ (akcję Człowiek) i Inicjatywę Wspólnotową
HORIZON

Sieć Zdrowia
w latach 1999-2000
dla spółki z o. o. REGE w Bielefeld, Koordynacja
Bawarski projekt modelowy ds. integracji osób zatrudnionych w krótkim wymiarze
pracy
w latach 1997-2000
Ewaluacja projektu modelowego, sfinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej
HORIZON
Badanie zasobów przedsiębiorstw szczególnych (zakładów pracy chronionej) pod kątem
integracji osób ciężko upośledzonych
w latach 1994-1995
Z polecenia Ministerstwa Federalnego do Spraw Pracy i Opieki Społecznej
Analiza ekonomiczna firm integracyjnych w Nadrenii Północnej-Westfalii
w latach 1994-1995
Z polecenia Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej oraz Urzędów ds. Integracji w
Nadrenii i Westfalii-Lippe
Badanie bawarskich firm wzajemnej pomocy
w latach 1992-1993
Z polecenia Bawarskiego Ministerstwo ds. Pracy i Opieki Społecznej

BEISPIELE FÜR SEMINARE / PRZYKŁADY SEMINARIÓW
Ustawy socjalne SGB II i SGB XII (Sozialgesetzbuch II i Sozialgesetzbuch XII) - wpływ
ustaw na możliwości dodatkowego zarobkowania
Pierwsze doświadczenia po wejściu ustawy w życie i dyskusja na temat aktualnych
problemów
Data: 11 maja 2006 r.
Miejscowość: Berlin
Docent: Prof. Peter Mrozynski, Prawo Społeczne, Wyższej Szkoły Zawodowej w Monachium
(Fachhochschule München)
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Seminarium dla osób zamierzających założyć przedsiębiorstwo
Stworzenie projektu integracyjnego wg § 132 SGB IX o zakładach pracy chronionej na
ogólnym rynku pracy
Data: od 17 do 19 maja 2006 r.
Miejscowość: Bensberg koło Kolonii
Docent: Erika Hülshoff FAF gGmbH
Michael Weiß FAF gGmbH
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Choroby psychiczne i ich wpływ w miejscu pracy
Poszerzenie wiedzy podstawowej o chorobach psychicznych i wynikających z nich
zaburzeń w miejscu pracy. Poprawa kompetencji w obcowaniu z osobami z
psychiatrycznym doświadczeniem i powierzaniu im funkcji w miejscu pracy.
Data: od 11 do 13 września 2006 r.
Miejscowość: Bensberg koło Kolonii
Docent: Beate Kubny-Lüke, ergoterapeutka, LVR Nadrenia (Związek Regionu Nadrenii)
Christian Gredig, pielęgniarz-pedagog, FAF gGmbH
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————

Akwizycja - czy to konieczne?
Seminarium na temat zarządzania dla zarządów i pracowników firm integracyjnych
Data: od 18 do 19 września 2006 r.
Miejscowość: Bergisch Gladbach
Docent: Dietrich von Mirbach
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Aktualny rozwój prawa pracy
Umowy o pracę - wymówienia i terminowe zatrudnianie w odniesieniu do prac
dodatkowych, TVÖD (zgodnie z taryfikatorem służb publicznych)
Data: 25 września 2006 r.
Miejscowość: Berlin
Docent: Klaus-Peter Gürtler, prawnik
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Dotacje projektów dotyczących pracy Aktion Mensch e.V. (akcji Człowiek)
Możliwości otrzymania dotacji od Niemieckiej Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w
celu zawodowego zintegrowania tych osób
Data: 24 października 2006 r.
Miejscowość: Hamburg
Docent: Irene Gemein, Stefan Burkardt, Aktion Mensch e.V
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Stosunek do ryzyka w przedsiębiorstwach integracyjnych
Seminarium na temat zarządzania dla zarządów i pracowników firm integracyjnych
Data: od 10 do 17 listopada 2006 r.
Miejscowość: Stuttgart
Docent: Frank Nebe, ekonomista i doradca podatkowy
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————

Ryzyko poniesienie odpowiedzialności i podstawy prawne dla zarządów sp. z o.o. i
związków
Podstawy prawne działalności zarządu
Data: 2 listopada 2006 r.
Miejscowość: Berlin
Docent: Prof. Dr Jürgen Keßler
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————
Seminarium dla osób zamierzających założyć przedsiębiorstwo - planowanie i tworzenie
projektów integracyjnych
Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i osób z innych grup docelowych w
projektach integracyjnych na ogólnym rynku pracy
Data: od 29 listopada do 1 grudnia 2006 r.
Miejscowość: Berlin
Docent: Erika Hülshoff FAF gGmbH
Michael Weiß FAF gGmbH
Pobierz formularz zgłoszeniowy
—————————————

[Leistungen / usługi]
BERATUNG BEI GRÜNDUNG, WACHSTUM UND REORGANISATION /
DORADZTWO PRZY ZAKŁADANIU, POWIĘKSZANIU LUB REORGANIZACJI
FAF doradza socjalnym przedsiębiorcom jak również założycielom i wspólnikom firm
integracyjnych i socjalnych. Doradztwo obejmuje wszystkie fazy rozwojowe
przedsiębiorstwa.
Oferta FAF
1. Fachowe doradztwo na temat:


Określenia produktu/ usługi, szans na rynku, optymalizacji dochodu



Planowania, wykorzystywania i pozyskiwania personelu



Konceptu rozwoju personelu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym



Stworzenia konceptu marketingowego



Wykonywania planów osiągania dochodów i zdolności płatniczej



Wprowadzenia i rozwoju instrumentów controllingu



Wsparcia przy korzystaniu ze sprzyjających sukcesowi warunków ogólnych (zob. po
prawej)

2. Doradztwo odnośnie finansowego wsparcia ze środków publicznych lub innych
3. Doradztwo w zakresie przebiegu procesów i aktywna pomoc w czasie zakładania
przedsiębiorstwa, jego rozszerzania lub reorganizacji
Przykłady warunków ogólnych sprzyjających sukcesowi:


Zakładanie socjalnych firm przy współpracy z partnerami z sektora prywatnego



Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w kontekście outsourcingu



Franczyza socjalna



Inteligentna współpraca z warsztatami dla osób niepełnosprawnych



Przejmowanie przedsiębiorstw

[Leistungen / usługi]
KRISEN UND KONSOLODIERUNG / KRYZYSY I KONSOLIDACJA
Kryzysy są fazami w działalności socjalnego przedsiębiorstwa, w których nie zostają
osiągnięte integracyjne cele a wyniki planów ekonomicznych leżą znacznie poniżej
zaplanowanej granicy. Zlecenia się nie pojawiają, wierzyciele nie są spłacani, duże zlecenia
zostały źle obliczone, koszty wymykają się spod kontroli, dobrzy pracownicy opuszczają
firmę.
Nawet dobry controlling operacyjny czy strategiczny nie zawsze potrafi ochronić.
Jeśli kryzys utrzymuje się dłużej, zagrożona jest egzystencja przedsiębiorstwa. Aby
zabezpieczyć istnienie firmy lub usunąć zagrożenie upadłości, konieczne są środki zaradcze w
zakresie konsolidacji i sanacji, ewentualnie wykreowanie nowego wizerunku na rynku.
Oferta FAF


Analiza całego przedsiębiorstwa względnie jego zagrożonej części pod względem
ekonomicznego i integracyjnego potencjału



Hasło „Stop or go”



Strategiczne doradztwo dotyczące wykreowania nowego wizerunku na rynku



Tworzenie planów sanacyjnych i konsolidacyjnych



Czuwanie nad procesem restrukturyzacji lub reorganizacji

Największym błędem w kryzysach jest ich przemilczanie, przeczekiwanie i nie szukanie w
porę pomocy z wewnątrz czy zewnątrz!
Obowiązki zarządu przedsiębiorstwa wg (niemieckiej) ustawy o sp. z o.o.:


Stała kontrola zdolności płatniczej i zasobów finansowych (kapitału).



W przypadku zadłużenia lub stracenia zdolności płatniczej jak również straty połowy
kapitału zakładowego, konieczne jest niezwłoczne podjecie kroków zaradczych.

[Leistungen / Usługi]
BENCHMARKING UND MONITORING / BENCHMARKING I MONITORING
Monitoring oznacza zbieranie i analizowanie wskaźników np. wskaźników dochodu,
wypłacalności i kapitału lub wskaźników integracji, zarządzania personelem, produkcji lub
marketingu. Dane te są analizowane w odniesieniu do firmy i porównywane z innymi danymi
tej samej branży.
Monitoring jest optymalną podstawą dla benchmarkingu, porównania własnego socjalnego
przedsiębiorstwa z innymi firmami.
Benchmarki wyznaczają mierniki działalności przedsiębiorczej i są wyrazem stałego dążenia
do poprawy dochodu i integracji.
Oferta FAF
FAF przejmuje rolę monitora, który przygotowuje dane, je ze sobą porównuje, analizuje i
interpretuje indywidualnie dla zarządu przedsiębiorstwa.
W wyniku tego powstaje system ostrzegawczy (controlling operacyjny), który może być
stopniowo rozbudowywany.
Procesowi benchmarkingu mogą poddać się dwa lub więcej przedsiębiorstw. FAF analizuje
poufnie i przestrzegając ochrony danych ważne procesy przedsiębiorcze i integracyjne jak
również wskaźniki i udziela biorącym udział firmom w anonimowej formie wskazówek do
dalszego rozwoju.
W ramach programu inicjatywy wspólnotowej EQUAL został przez UNITY s.a. w latach
2003-2005 stworzony portal benchmarkowy dla socjalnych przedsiębiorstw. (Informacje zob.
link „Sieci - strategie rozwojowe”)
Wszystkie firmy, które dostarczyły danych mogą korzystać z tego portalu.
(www.equal-benchmark.de)
Więcej informacji w FAF.

GESCHÄFTSKONZEPTE UND BUSINESSPLÄNE / KONZEPTY
PRZEDSIĘBIORSTW I PLANY BIZNESOWE
„Plan biznesowy” jest najważniejszym instrumentem w planowaniu przedsiębiorstwa.
Opisuje on szczegółowo mające powstać przedsiębiorstwo lub mające się zmienić procesy jak
również kształtuje podstawę do podjęcia wewnętrznych decyzji względnie do kierowania
wniosków o zewnętrzne środki finansowe od sponsorów lub pożyczkodawców.
Plan biznesowy jest jednocześnie podstawą do późniejszego controllingu.
Oferta FAF
Na podstawie Państwa wyobrażenia o przedsiębiorstwie FAF tworzy szczegółowy jego
koncept. Jeśli zaistnieje potrzeba FAF współpracuje z renomowanymi ekspertami
branżowymi.
Przed rozpoczęciem działalności stoi ocena możliwości i szans na rynku. Kolejne kroki będą
opierały się na projekcie. Na życzenie Państwa FAF tworzy kompletny plan biznesowy na
podstawie Państwa danych.
Centralne założenia planu biznesowego


Cele integracyjnego lub socjalnego przedsiębiorstwa



Produkt/ usługa



Rynek, konkurencja, aktywność marketingu



Zespół: (socjalni) przedsiębiorcy i pracownicy



System przedsiębiorstwa i organizacja



Planowanie sytuacji dochodowej na rynku



Finansowanie



Wspólnicy i cele zakładania przedsiębiorstwa



Inne istotne informacje

INCUBE 2005 - 2007
Przed założycielami przedsiębiorstw socjalnych stoją kompleksowe zadania. Niektóre z tych
zadań zostały już przez innych założycieli przedsiębiorstw rozwiązane i mogą służyć jako
dobry przykład w praktyce, jak również wykorzystywanie wypróbowanych działań. Inni
założyciele korzystają z sieci i metod franczyzy socjalnej, aby przy zakładaniu i otwieraniu
działalności uzyskać wsparcie.
W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL FAF koordynuje zamierzony projekt
„INCUBE” (nowatorska sieć kooperująca z przedsiębiorstwami w celu przyspieszenia
rozwoju), gdzie mają powstać nowa struktura franczyzy socjalnej, pomoc przy zakładaniu
działalności (replication), moduły kwalifikacyjne i sieci przedsiębiorstw.
Czas trwania projektu: od 1.7.2005 r. do 31.12.2007 r.
Udział biorą:


Towarzystwo Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych (GdW Süd) w Sindelfingen



Przedsiębiorstwo socjalne Nowa Praca sp. z o.o. (Neue Arbeit) w Stuttgarcie



Hotel Stadthaus (Stadthaus-Hotel) w Hamburgu



Federalna Wspólnota Pracy Firm Integracyjnych zarejestrowany związek
(Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen e.V.)

Trwają poszukiwania dwóch kolejnych partnerów, którzy będą w 2006 roku przyjęci do
partnerstwa.

GO! UNLIMITED 2005-2007 / GO! UNLIMITED W LATACH 2005-2007
Siedziba FAF w Kolonii przeprowadza operatywny projekt w ramach Partnerstwa na rzecz
Rozwoju „Go! unlimited“ Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Okres: od 1.7.2005 r. do 31.12.2007 r.
Zadaniem jest poznanie się niepełnosprawnych z ideą założenia własnej działalności
gospodarczej. Celem projektu jest rozpoznanie potencjalnych założycieli, ich kwalifikacja i
doradztwo oraz wsparcie na początku działalności.
Dla wszystkich zainteresowanych osób niepełnosprawnych FAF oferuje w Nadrenii
następujące usługi:


Konsultacja wstępna



Określenie profilu



Ekonomiczne doradztwo i coaching

Działania są finansowane przez EQUAL a korzystanie jest bezpłatne. Potrzebna jest tylko
aktywna współpraca.
Doradztwo wspierają moduły kwalifikacyjne.

