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Ekonomia społeczna i TBL 

• Przedsiębiorstwo społeczne to coś więcej niż 
zysk i linia bazowa TBL… 
– Zysk: działalnośd komercyjna ale i reinwestycja. 

– Ludzie: odpowiadanie na potrzeby i rozwój 
społeczności.  

– Planeta: zrównoważony rozwój. 

– Nacisk na potrzebę społeczną i powrót do 
społeczności. 
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Rozmiar sektora przedsiębiorczości społecznej.  

 

• Trudno o dokładne statystyki, ale: 

 

– 1000+ przedsiębiorstw społecznych 

– £350 milionów obrotu 

– Prawie 5% lokalnej aktywności biznesowej 

– Ponad 20,000 zatrudnionych pracowników 
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Fundusz Inwestycyjny Ulster Community 
Investment Trust 

 

• Główne źródło pożyczek dla 
trzeciego sektora (organizacje 
społecznościowe, wolontaryjne, 
charytatywne) w Irlandii Północnej.  

• Aktualnie 100+ pożyczek 

• Wartośd portfela kredytowego 
£14.5 miliona 

• Kredyty dla różnego 
rodzaju projektów 

• kapitał; podwójna hipoteka 
krótkoterminowa; zastępowanie 
bankowych usług pożyczkowych. 
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Fundusz Inwestycyjny Ulster Community 
Investment trust 
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Umiejscowienie pożyczkobiorców UCIT 

Republika Irlandii 

(pożyczki udzielane od 2007 r.) 

Irlandia Północna 

(pożyczki udzielane od 2001 r.) 



Podział geograficzny pokazuje siłę III sektora na 
terenie Irlandii Północnej 
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Podział geograficzny – XII 2010 

SUMA: 14 363 104 £ (103 pożyczki) 



Rodzaje i wartośd pożyczek udzielanych w III 
sektorze 

Konferencja  „EKONOMIZACJA III  sektora w perspektywie tworzenia i rozwoju Domów Sąsiedzkich” organizowana w ramach projektu „CEAL – nowe spojrzenie na 
ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeo”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Republika Irlandii 
Zaplecze 

lokalowe/biura/wynajem 

Infrastruktura komunalna 

Sport/Sztuka/rekreacja 

Opieka nad dziećmi/opieka społeczna 

Projekty – 

turystyka/zakwaterowanie/restauracje 

Ponad 

Podział Sektora – XII 2010 

SUMA: 14 363 104 £ (103 pożyczki) Rozmiar Sektora – XII 2010 

SUMA: 14 363 104 £ (103 pożyczki) 



Zróżnicowane z natury – wybitne w rezultacie 
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Kiedy przedsiębiorczośd społeczna jest 
najbardziej efektywna 

• Kiedy rynek zawiódł. 

• Kiedy prywatny sektor nie angażuje się. 

• Kiedy społecznośd wie czego potrzebuje. 

• Kiedy organizacja dostarcza usługi bardziej efektywnie niż sektor 
publiczny, czy prywatny.  

• W społecznościach, do których „trudno dotrzed”.  

• Kiedy w dostarczaniu produktu czy usługi chodzi o coś więcej, niż 
tylko o zysk.  

• Kiedy istnieje potrzeba większego wpływu społecznego.  

• Kiedy konieczna jest odpowiedź na problem.  
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Ortus – Agencja Rozwoju Biznesu. 

• Ortus ustanowiono w 1988 roku, aby wspierad proces rewitalizacji ekonomicznej w Belfaście.,  
• poprzez: 

– Zapewnienie, w przystępnej cenie, przestrzeni dla handlu detalicznego, produkcji 
oraz powierzchni biurowych i magazynowych. 

– Tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.  
– Tworzenie dostępu źródeł finansowania. 

• Znaczący rozwój Ortus do momentu powstania – teraz Agencja jest 
właścicielem 60.000m ²  mienia; zarządza dodatkowym obszarem 100.000m²  i jest 
zaangażowana w zakresie w licznych programów biznesowych. 
 

• Obecnie Ortus jest innowacyjną i dynamiczną firmą budującą ukierunkowane na rezultaty 
programy rozwoju biznesu, niektóre uzyskały uznanie w skali kraju i zdobyły Krajowe Nagrody 
Szkoleniowe. Jakośd Gwarantowana przez ISO 9001 i ISO 14000.  
 

• To nie zawsze było łatwe i Ortus był poddawany dywersyfikacji i zmianom zgodnie z 
trendami rynku, ale to jest jednym z jego kluczowych atutów.  Elastycznośd  firmy i możliwośd 
zarządzania poprzez zmiany jest kluczowym elementem obecnego odrodzenia w ciągu 
ostatnich pięciu lat. 
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Jak to się wszystko zaczęło? 

 
 Ortus został założony przez grupę podobnie myślących osób (z obu gmin) oddanych 

pracy z kwestiami takimi jak:  wysoki poziom bezrobocia, niski poziom rozwoju biznesu 
i ograniczona działalnośd gospodarcza w Belfaście Zachodnim i Shankill. 

 
 Funkcjonowanie rynku na tym obszarze było porażką, a sektor prywatny nie był 

skuteczny. 
 
 Odnowienie opuszczonych i pół-opuszczonych budynków przyległych do sąsiadujących - 

granicznych rejonów w dzielnicach Falls i Shankill. 
 
 Wniosek dotyczący rozwoju w Twin Spires z bazą lokalową, które byłyby odpowiednie 

na biura/jednostki przemysłowe/ handlowe.  
 
 Otrzymaliśmy granty na rozpoczęcie działalności ze środków LEDU i IFY. 
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Gdzie jesteśmy teraz? 

Nowe firmy 

Dwa kluczowe 
obszary 

Grupa kapitałowa 
(organizacja 

charytatywna) 

West Belfast 
Enterprise  Board 

działający jako 
Ortus 

Ortus – usługi 
związane z 
wynajmem 

Ortus – usługi 
biznesowe 
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Obecna baza lokalowa 

• Kompleks Twin Spires – umiejscowiony 
w obszarze przenikania dzielnic. 
• Ok. 9 km od centrum miasta. 
• Taosze niż komercyjne stawki wynajmu. 

Westlink Enterprise Centre – Centrum 
Przedsiębiorczości 
Ok. 450 metrów od centrum miasta. 
 Na głównej trasie komunikacyjnej w Belfaście. 
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Portfel nieruchomości 

• Nieograniczona wartośd netto ok. 17 mln GBP, z mniej niż 1,5mln 
GBP pożyczki - w sumie 60.000 m² posiadanych nieruchomości w dwóch 
lokalizacjach. 
– 140 przedsiębiorstw. 
– Około 700 pracowników. 
– Aktywnośd biznesowa poza Irlandią Północną– 40+% 

• Zarządzanie trzema dodatkowymi lokalizacjami obejmującymi ok. 130.000m2 
przestrzeni.   

• Zarządzanie projektami bram pokojowych Ministerstwa Sprawiedliwości.  
• Dwa nowe projekty rozwojowe -  linia wodociągu (30.000m2).  
• Facylitacja stworzenia i rozwoju ponad 2000 firm. 
• Wsparcie w utworzeniu około 5000 miejsc pracy od 1988 roku. 
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Usługi Biznesowe Ortus 
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Usługi biznesowe Ortus 

Oferowane usługi biznesowe: 
 

•Specjalistyczne doradztwo i konsultacje.  
•Konsultacje w rozwoju franczyzy.  
•Franczyza społeczna.  
•Specjalizacja w analizie z perspektywy LEAN. 
•Schematy inwestycyjne EIS.  
•Nieskuteczni przedsiębiorcy. 
•Planowanie i mentoring biznesowy. 
•Raporty wejścia na rynek.  
•Europejski program specjalistyczny. 
•Planowanie finansowe. 
•Badania i planowanie rynkowe. 
•Planowanie strategiczne. 
•Szkolenia z rozwoju przedsiębiorczości. 
•Dostęp do alternatywnych źródeł 
finansowania. 
 
 
 
 

Przenosimy Twoją firmę na następny poziom. 
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Dywersyfikacja 

• Zapoczątkowane we wrześniu 2010 

• Firma świadcząca usługi firmom. 

• Usługa online – 24h dostępu za 99£. 

• Zysk już w pierwszym roku 
działalności. 

 

• Zapoczątkowane w październiku 2010 

• Podkreśla zmiany w legislacji. 

• Odpowiedzialnośd właściciela/osoby 
zamieszkującej.  

• Personel certyfikowany przez 
NEBOSH. 

 

 

www.companyregistry.eu 

www.fireriskni.com 
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Nowe przedsięwzięcia: 

 

• Nabyte w 2011 

• Jako pierwsze przedsiębiorstwo 
społeczne w Wlk. Brytanii 
zakupiliśmy uniwersytecki spin 
out. 

• 260 tłumaczy. 

• Usługa dla 60 języków. 

• Kontrakty usługowe z sektorem 
publicznym, prywatnym i 
społecznym.  

• Większa świadomośd marki grupy 
Ortus Group. 
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Wspomaganie gospodarki Irlandii Północnej 

 
• Pierwszy „Franchise Show” – targi 

franczyzowe – w Irlandii Północnej, 
11/12 listopada 2011. 

 
• 40 Franczyzodawców z Wielkiej 

Brytanii i 10 organizacji 
wspierających. 
 

• Rozwój rynku Irlandii Północnej 
poprzez działalnośd w Wielkiej 
Brytanii i Republice Irlandzkiej. 
 

• Wspomaganie sektora wartego 12.5 
miliardów GBP w Wielkiej Brytanii, 
z 520,000 pracowników. 
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Jak reinwestujemy? 

• Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym wspierającym wzrost i rozwój sektora prywatnego i publicznego.  

• Dotowany wynajem (taoszy niż wynajem komercyjny). 

• Minimum 60.000 GBP rocznie przekazywane na rzecz lokalnych 
organizacji/charytatywnych/młodzieżowych/społecznościowych/sportowych.  

• Około 50.000 GBP rocznie w darmowym doradztwie i wsparciu biznesowym.  

• Sponsor licznych stypendiów edukacyjnych. 

• Zachęcamy do lokalnego prowadzenia interesów, aby wspierad przedsiębiorców w naszych 
społecznościach. 

• Zainicjowaliśmy standard ochrony środowiska ISO 14000 i wprowadziliśmy nowe rozwiązania ekologiczne 
we wszystkich naszych budynkach. 

• Dywersyfikacja w kierunku przedsiębiorczośd przyjaznej środowisku.  

• Tworzymy lokalne zatrudnienie. 

• Dobra jakośd za dobrą cenę.  

• Dobry pracodawca – dobre pensje/mała rotacja personelu/nacisk na rozwój zawodowy pracowników. 

• Staże dla młodych.  

• Współpraca ze szkołami - praktyki. 

• Pełna niezależnośd finansowa – bez grantów i dotacji rządowych.  
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Informacje kontaktowe: 

• Strony: 
 

• www.ortus.org 
• www.ortuspropertyservices.com  
• www.flexlanguageservices.com 
• www.fireriskni.com 
• www.franchisingni.com 
• www.nifranchiseshow.com 
• www.companyregistry.com 

 
• Twitter:   ortusni & ortusbusiness 
• Facebook:  ortus 

 
• Tel:   02890311002 
• Email:   soprey@ortus.org  
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