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Drogi Czytelniku!
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Trzymasz w ręku pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Kielecko – Ostrowieckiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wierzymy, że jest to publikacja, która będzie
pogłębiać i systematyzować problematykę przedsiębiorczości społecznej czyli biznesu
z ludzką twarzą. Jeżeli interesują Cię nie tylko kategorie czysto ekonomiczne, ale
również skuteczne środki „przywracania” wykluczonych grup obywateli społeczeństwu,
to w biuletynie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Życzymy miłej lektury!
Wydawcą Biuletynu, który będzie ukazywał się w cyklach półrocznych, jest Lokalna Grupa Działania „,Krzemienny Krąg”, będąca obok Fundacji „,PEStka” i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL partnerem projektu. Jego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.
Obszarem działania KOOWES jest subregion kielecko – ostrowiecki, który obejmuje północną część województwa świętokrzyskiego: miasto Kielce i Powiat
Kielecki oraz obszar powiatów zlokalizowanych wzdłuż
Kamiennej od Koneckiego, poprzez Skarżyski i Starachowicki po Ostrowiecki.
Postaramy się wyjaśnić, czemu służy ekonomia społeczna, jakie przynosi korzyści i dlaczego warto ją rozwijać.
Będziemy pisać o podmiotach realizujących założenia ekonomii społecznej: spółdzelniach socjalnych,
stowarzyszeniach, fundacjach, spółkach non-profit,
ośrodkach reintegracyjnych (tj. CIS, KIS, WTZ) i instytucjach zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych.
Wskażemy obszary, na które można pozytywnie oddziaływać poprzez podmioty ekonomii społecznej:
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne, powracające po leczeniu czy odby-

ciu kary pozbawienia wolności.
Będziemy prezentować innowacyjne pomysły, pionierskie rozwiązania, skuteczne działania i przedsięwzięcia
z zakresu biznesu społecznego, które odniosły sukces.
Każdy pozytywny przykład wykorzystamy do zachęty,
promocji i postawimy jako wzór do naśladowania. Nie
umknie nam żadna dobra praktyka ani żadna grupa
ludzi, której działania odmieniły za sprawą ekonomii
społecznej oblicze lokalnej społeczności.
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Pieniądze to nie
wszystko
Autor: Jarosław Kuba

Jak rodziła się ekonomia społeczna w Polsce
Czy możliwy jest biznes z ludzką twarzą? Kiedy zysk to nie tylko liczba cyfr na koncie?
W jakich okolicznościach prowadzenia działalności gospodarczej można powiedzieć
banalnie, że pieniądze to nie wszystko? Przyjrzyjmy się nieco bliżej bałtowskiej
ekonomii społecznej, a zobaczymy cały proces narodzin tego zjawiska w Polsce.
Najpierw trochę historii
Kiedy w kwietniu 2002 roku Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Bałtów BAŁT rozpoczęło swoją działalność , celem był nie tylko gospodarczy, ale nade
wszystko społeczny rozwój regionu położonego wokół urokliwego przełomu Kamiennej. Poszukiwanie
narzędzi objęło zarówno te
walory, na których można
by było zbudować lokalny
biznes, jak i metody zarządzania zasobami ludzkimi,
by zmiany dotknęły także
sfery świadomości. Badania i analizy potencjału
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wskazały
turystykę jako obszar działania, natomiast w kwestii
organizacji, zarządzania czy formy stowarzyszenia wyłoniła się podstawowa zasada funkcjonowania- jego
dwupoziomowa struktura oparta o społeczny zarząd,
będący ciałem uchwałodawczym, odpowiedzialnym
za wytyczanie kierunków rozwoju i kadra wykonawcza
na umowach o pracę, zajmująca się realizacją celów
statutowych. Wówczas nikt jeszcze w Polsce nie mó-

„

wił o przedsiębiorczości społecznej, ale jak przyjrzymy
się przyświecającej działalności Stowarzyszenia Bałt
idei, to okaże się, że w zamyśle dominował nie tyle zysk
czysto ekonomiczny, co korzyść społeczna. Związany
emocjonalnie z małą ojczyzną, inspirujący pomysłami
i wizją ogólnego rozwoju zarząd, którego zaangażowanie na rzecz rozwoju
małej ojczyzny miało najczęściej charakter ideowy oraz
wyciągnięci
często
z zawodowego niebytu pracownicy, którzy
odczuwając korzyści
materialne, jednocześnie angażowali się mentalnie
w proces odmieniający oblicze ich bezpośredniego
otoczenia. Już wtedy rozwój ekonomiczny Bałtowa
szedł w parze ze świadomością mieszkańców, budując grunt pod rozwój społeczny.

W zamyśle
dominowała korzyść
społeczna

2

”

Sukces Stowarzyszenia
W październiku 2002 pojawił się projekt wprowadzenia pierwszej usługi turystycznej na rynek, jakim miał

„

był jedyny na Niżu Polskim spływ tratwami po rzece
Kamiennej. Do czerwca roku następnego roku trwały
intensywne prace
związane z pozyskaniem niezbędnych
zezwoleń
wodno – prawnych,
łodzi płaskodennych z odpowiednimi certyfikatami
oraz pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami. W tym okresie pracę
w Stowarzyszeniu znalazło 18 osób. Byli to pracownicy merytoryczni, obsługujący biuro, prowadzący gastronomię, utrzymujący porządek czy flisacy od tratw.
Jednocześnie rok 2003 udowodnił trafność wyboru
kierunków rozwoju. Bałtów odwiedziło 14 tysięcy gości, a pracujący na rzecz rozwoju turystyki mieli świadomość, że robią coś dla siebie ale i u siebie. Dlatego
też w procesie promocji tych wszystkich, bałtowskich
zmian podkreślaliśmy, że inicjatywa ma charakter oddolny, a jej korzyści mają wymiar przede wszystkim
społeczny i obywatelski. Przekonywaliśmy również, iż
rozwój gospodarczy pewnego obszaru można osiągnąć dość szybko i z niezłym wynikiem. To wszystko
czyniła nas dobrym przykładem sukcesu i media samoczynnie zainteresowały się naszymi przedsięwzięciami. Artykuły o nas ukazywały się w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, więc w efekcie
połowa marketingu przyszła za darmo na zasadzie
medialnej ciekawostki, co tylko ugruntowało pozytywny przekaz wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia i społecznymi skutkami przemian: zaangażowania mieszkańców, uczciwości i otwartości.

wywać do tych środków. Jednocześnie pojawiły się
pierwsze informacje i dyskusje o ekonomii społecznej
czyli aktywnej polityce
społecznej w środowiskach
odczuwających
pewne deficyty, ale nie
nastawionej na prostą
pomoc finansową, tylko
aktywizację, na przykład
poprzez tworzenie miejsc
pracy i budowania systemu motywacyjnego dla ludzi wykluczonych. Wówczas
postanowiliśmy zobaczyć z bliska, jak wygląda ekonomia społeczna w krajach „Starej” Europy. Uczestniczyliśmy w wyjazdach do Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, by „dotknąć” zagadnienia. Wtedy też dotarło do
nas, że to, co robimy w ramach Stowarzyszenia BAŁT,
a potem również DELTA, a co dotyczyło chociażby budowania Jura Parku, nie jest niczym innym, jak ekonomia społeczną. Tyle tylko, że w Polsce, która jeszcze
nie należała do Unii Europejskiej, nie było programów
i systemu wspierania tego typu przedsiębiorczości
społecznej. Niemniej idea trafiła na podatny grunt
i zaczęliśmy myśleć, jak wrócić do zagadnienia.

Rozwój ekonomiczny
Bałtowa szedł w parze
ze świadomością
mieszkańców

Partnerstwo trójsektorowe
Wraz z dwuwymiarowym czyli ekonomiczno – społecznym sukcesem pojawiło się wzmożone zainteresowanie partnerstwem trójsektorowym - powiązaniem organizacji pozarządowych, z samorządem i biznesem,
które także stało się modelowe i do dziś doskonale
funkcjonuje w formie Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Jej siedziba początkowo znajdowała
się w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale już w następnym, czyli 2004 roku została przeniesiona do Bałtowa, gdyż zaczęło się mówić w Polsce o Programie
Leader+ i my postanowiliśmy się dobrze przygoto-

”

Ekonomia społeczna w Polsce
Sygnał dał prof. Jerzy Hausner, który zaczął „głośno”
mówić o przedsiębiorczości społecznej. Jednocześnie
w ramach Programu Przedakcesyjnego EQUOL rozpoczęło się testowanie polskiego modelu ekonomii społecznej. Ponieważ funkcjonując aktywnie w różnych
programach, chociażby jako Lokalna Grupa Działania
„Krzemienny Krąg”, która zawsze była jednym z liderów, mieliśmy kontakty z różnymi ciekawymi organizacjami z całej Polski, które wyprzedzały rzeczywistość
o kilka lat i już tworzyły podwaliny pod ekonomię społeczną, postanowiliśmy z nich skorzystać. Zbudowaliśmy partnerstwo świętokrzysko- małopolsko – podkarpackie na bazie dwunastu partnerów z Lokalnych
Grup Działania, które eksperymentowały już z podob-

„

Dotarło do nas,
że to, co robimy, jest
ekonomią społeczną

”
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„

Bałtów stał
się „żywym
laboratorium”
ekonomii społecznej

”

nymi przedsięwzięciami, przekładającymi zysk ekonomiczny na rozwój społeczny i stworzyliśmy Program
Gospodarka Sołeczna na Bursztynowym Szlaku. Pięciu partnerów testowych: Bałtów, Lanckorona, Gorlice, Babia Góra, Lesko miało różne doświadczenia,
ale wspólne chęci, by ekonomizować swoje działania,
więc postanowiło stworzyć przedsiębiorstwa społeczne. Napisaliśmy projekt, którego liderem była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, zarządzająca Bursztynowym Szlakiem, i pięciu wymienionych partnerów
stało się „żywym laboratorium” ekonomii społecznej.
To były początki.
Czas na Allozaura
Etap wdrożeniowy, poprzedzony szeregiem wyjazdów studyjnych, opracowań i przygotowań, rozpoczął
się w 2005 roku. Każdy z pięciu partnerów określił
sobie zakres działalności gospodarczej, potrzeby kadrowe, szkoleniowe i doradcze, by z określonym typem usługi czy produkcji wejść na rynek. W Bałtowie
do ogłoszonego projektu zgłosiło się ponad 70 osób
spełniających kryteria udziału, a kilkuetapowy nabór
miał wyjątkowo wszechstronny (szkolenia, badania,
tworzenie profilu psychologiczne i zawodowego) oraz
niełatwy dla samych uczestników charakter. Zależało
nam jednak na wyborze takich osób, które widzą się
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w turystce i chcą w niej pracować z pełnym oddaniem.
Te trzynaście, starannie wyselekcjonowanych osób
miało znaleźć zatrudnienie i zająć się marketingiem,
gastronomią czy utrzymaniem zieleni. Jednocześnie
uczyliśmy się formalnego prowadzenia tego typu
przedsięwzięcia, odwiedzając zagranicznych partnerów i szukając formuły prawnej. Wybór padł na spółkę
z o.o. o charakterze społecznościowym czyli non profit,
ale ministerstwo nie widziało takiej możliwości, gdyż
w świetle wówczas obowiązującego prawa nie było
stosownych zapisów. Uznaliśmy jednak, że co nie jest
zabronione, pozostaje dozwolone, i 2006 roku została
utworzona notarialnie spółka z o.o. Przedsiębiorstwo
Społeczne Allozaur, a jej cechą wyróżniającą był zapis
w akcie dotyczący sposobu przeznaczania zysków na
reintegrację społeczno - zawodową, co uczyniło z Allozaura przedsiębiorstwo społeczne – absolutnie pionierski podmiot prawa handlowego na polskim rynku.
Dziś to rozwiązanie funkcjonuje, a my jesteśmy jego
prekursorami. Wkład założycielski wyniósł 55 tys. złotych, a przedsiębiorstwo dostało dotację ze Stowarzyszenia Bałt, które było założycielem. Potem posypały
się pytania z całej Polski, jak to zrobiliśmy?

„

Allozaur był
pionierskim
podmiotem prawa
handlowego na
polskim rynku

”

Ekonomia społeczna
w XXI wieku
Autorzy:
Barbara Bąbska, Jacek Gralczyk, Rafał Krenz

Sposób „przywrócenia” wykluczonych grup
obywateli
Ekonomia społeczna i jej narzędzia są powszechnie uważane w naszym kraju za
metodę INTERWENCJI, która ma na celu mniej lub bardziej doraźne rozwiązywanie
problemów społecznych. Samo pojęcie „ekonomia społeczna” jak i nazwy jej
produktów np. „przedsiębiorstwo społeczne” czy „spółdzielnia socjalna” nawiązują
do nomenklatury ekonomicznej. Rodzi to przekonanie, że idea wdrażania
rozwiązań ekonomii społecznej jest niczym innym niż sposobem na „przywrócenie”
wykluczonych grup obywateli „zdrowym” regułom wolnego rynku i fundowanej na niej
demokracji.

Zintegrowana grupa inicjatywna
„,Moją szczególną uwagę zwróciła widoczna w tym badaniu teza, że bardzo dużo zależy od tego, czy w danej
gminie lub miejscowości znajduje się w miarę zintegrowana grupa ludzi zainteresowanych wspólnym
działaniem, aktywnością na rzecz społeczności lokalnej. Bez względu na to, jakie są interesy tej grupy, bo
przecież mogą one być różne, osobiste, a nawet pozostawać w sprzeczności. A jednak taka grupa osób
połączonych wspólną ideą, że razem można coś zrobić, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania małej społeczności i jej rozwoju (...) Istnienie takiej grupy,
która ma ambicję zrobienia czegoś na rzecz społeczności lokalnej, nawet zrobienia kariery osobistej, ale
opartej o działanie na rzecz wspólnoty, ma – moim
zdaniem – kapitalne znaczenie.” (fragment opinii prof.
Ireneusza Krzemińskiego Kierownika Pracowni Teorii
Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii UW dotycząca wyników badań w projekcie innowacyjnym testującym „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój).

Niezbędna edukacja
Jak pokazują badania, poziom wiedzy na temat ekonomii społecznej jest niski. Nawet część respondentów zaangażowanych w prowadzenie lub wspieranie
podmiotów tego sektora dysponuje raczej pobieżną,
ogólnikową wiedzą na temat celów, założeń czy potencjalnych możliwości rozwoju. Wydaje się, że ten
stan rzeczy jest podstawową barierą rozwoju ekonomii społecznej, zatem rekomendowane jest podjęcie
zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych,

„

Konieczne jest
stworzenie polityki
edukacyjnej

”
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które powinny być spójne, skoordynowane i prowadzone na wszystkich szczeblach: lokalnym, regionalnym
i centralnym. Innymi słowy, konieczne jest stworzenie
polityki edukacyjnej w zakresie ekonomii społecznej.
W ramach działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy rekomendowane jest podjęcie kampanii społecznych, promujących ekonomię społeczną.
Jak wynika z naszych badań, dotychczasowa formuła szkoleń z zakresu ekonomii społecznej wymaga
dopracowania. Optymalne szkolenie powinno mieć
formę warsztatową, być zogniskowane wokół praktycznych informacji i umiejętności oraz konkretnych
korzyści płynących z rozwoju tego typu
przedsiębiorczości, pokazywać „,dobre
praktyki” - prawdziwych ludzi i podmioty
działające w sektorze ekonomii społecznej i odnoszące sukcesy rynkowe.

„

Kreowanie marki ekonomii społecznej
Istotnym problemem jest sposób postrzegania ekonomii społecznej. Samo
pojęcie wydaje się zbyt ogólne, budzi
niejednoznaczne, a nawet sprzeczne skojarzenia.
Ponadto istotną barierą jest negatywny wizerunek
podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników,
zwłaszcza stereotypy związane z postrzeganiem ich
jako domeny społecznego marginesu, skojarzenia
z tradycyjnie rozumianą pomocą społeczną i rozdawnictwem publicznych pieniędzy. W związku z powyższym rekomendowane jest podjęcie pracy nad zmianą
tego wizerunku i wykreowaniem marki ekonomii społecznej. Oznacza to m.in. próbę znalezienia odpowiedniego, atrakcyjnego języka, czy – szerzej – zbudowania
strategii komunikacji w zakresie promowania ekonomii społecznej. Te „,marketingowe” zabiegi i praca nad
sposobami „,sprzedawania” ekonomii społecznej będą
sprzyjać skuteczności działań wspierających i animujących przedsięwzięcia wpisujące się w ten sektor
przedsiębiorczości.
Ekonomia społeczna jako funkcja kapitału społecz
nego
Ekonomia społeczna – podobnie jak inne ambitne projekty społeczne – powinna być interpretowana jako
element i funkcja kapitału społecznego. Trudno myśleć
o animowaniu przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej w oderwaniu od takich pojęć, jak współpraca
społeczna, organizowanie się, zaufanie do innych czy
aktywność społeczna. W związku z tym rozwój ekonomii społecznej powinien być integralnym elementem
szerszego projektu aktywizacji danej społeczności.
Taka aktywizacja wiąże się np. z integracją społeczną,
inwestowaniem w lokalnych liderów czy budowaniem
partnerstwa. Innymi słowy, rozwój ekonomii społecznej powinien być wpisany w szerszy kontekst działań
zmierzających do wzmacniania kapitału społecznego.
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Uwikłanie w lokalną politykę
Badania pokazują, że istnieje związek między funkcjonowaniem lokalnej demokracji i polityką lokalnych
władz a szansami, możliwościami i potencjałem rozwoju ekonomii społecznej. Co więcej, podmioty ekonomii społecznej bywają uwikłane w politykę, zdarzają
się przypadki „,rozgrywania” ich w kampaniach wyborczych. W związku z tym wszelkie działania animujące
ekonomię społeczną powinny być poprzedzone rozpoznaniem strategii miejscowych władz, a następnie
– po dokonaniu diagnozy – dostosowane do lokalnej
specyfiki.

Ekonomia społeczna
potrzebuje
wykreowania marki

”

Rola samorządów w zakresie wspierania rozwoju
ekonomii społecznej
Samorządy lokalne i regionalne tworząc polityki rozwoju, na poziomie programowania, jak i realizacji,
powinny w większym stopniu skorzystać z potencjału i zasobów sektora ekonomii społecznej. Podmioty
ekonomii społecznej są ulokowane głównie na poziomie lokalnym kierując swoją ofertę do społeczności
lokalnych, angażując w swoje działania osoby i grupy
wymagające wsparcia, aktywizując je społecznie i zawodowo.
Samorząd regionalny, jak i samorządy lokalne, dysponują możliwościami i narzędziami, które mogą stymulować i wspierać sektor ekonomii społecznej. Należy
mieć na uwadze, że ekonomia społeczna dysponuje
swoistą wartością dodaną – nie tylko dostarcza towary i usługi, ale także wyrównuje szanse i zmniejsza
nierówności w obszarach społecznych.
Rola samorządów we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej może opierać się na m.in.:
• zlecaniu do realizacji zadań publicznych
• udzielaniu pożyczek, poręczeń
• zakupie usług i towarów przy wykorzystaniu tzw.
klauzul społecznych
• tworzeniu partnerstw lokalnych
• stymulowaniu rozwoju i systemu wsparcia ekonomii społecznej (np. poprzez wspieranie powstawania i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej).
Wspieranie ekonomii społecznej
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej wymaga

„

wsparcia instytucji publicznych, ale również innych
partnerów społecznych: organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców czy lokalnych liderów. Jak wynika
z badań, wsparcie udzielane przez instytucje
publiczne może budzić kontrowersje, co –
w konsekwencji – przyczynia się do osłabienia
szans powodzenia tego typu przedsięwzięć.
Wszyscy respondenci są zgodni, że podmioty
ekonomii społecznej wymagają wsparcia na
etapie konceptualizacji, powstawania (np. rejestracji, organizowania się) oraz w początkowej fazie działalności. Wspieranie takich przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie czasowej
pozostaje sprawą otwartą – badani różnią się
w ocenie czasu, zakresu czy sposobów pomagania takim podmiotom. Wydaje się, że kluczową kwestią jest
możliwie precyzyjne określenie punktu dojścia czy
docelowego modelu funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza jego relacji z instytucjami państwa oraz zakresu samodzielności (w jakim stopniu
dany podmiot jest w stanie funkcjonować na wolnym
rynku). W ramach udzielanego wsparcia warto rozważyć możliwość wprowadzenia profesjonalnego managera do podmiotów ekonomii społecznej, który odpowiadałby za zarządzanie, a także kreowanie wizji czy
strategii rozwoju.
Nowe wyzwania przedsiębiorczości społecznej
Dotychczasowe doświadczenia wykazały ogromny
potencjał rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej jako czynnika rozwojowego w społecznościach
lokalnych. Widać, że bez zmiany optyki widzenia funkcji i roli ekonomii społecznej w systemie planowania
rozwoju jesteśmy skazani na kolejne porażki, jakie są
od lat udziałem osób i środowisk zaangażowanych
we wdrażanie idei ekonomii społecznej w Polsce. Ekonomia społeczna nie może być jedynie systemem INTERWENCJI musi się stać trwałym ELEMENTEM polityki społecznej na każdym szczeblu planowania.
Bez tej zmiany niemożliwa będzie redefinicja centralnych wartości społecznych, wokół których organizowany powinien być rozwój zrównoważony w każdej
społeczności.
Ekonomia społeczna a animacja lokalna
Animacja społeczna w wymiarze lokalnym w Polsce,
ma już swoją ugruntowaną tradycję. Wykorzystuje się
to podejście w aktywizacji mieszkańców przy
okazji wielu różnych wyzwań rozwojowych, realizowanych przez społeczności lokalne. Sięga
się po animację i animatora w związku z organizowaniem nowoczesnej
pomocy
społecznej,

„

ożywiania i redefiniowania zadań lokalnych instytucji
takich jak domy kultury, biblioteki, szkoły, czy wreszcie
np. organizując procesy rewitalizacyjne obszarów zde-

Rozwój ekonomii
społecznej elementem
szerszego projektu
aktywizacji

”

gradowanych. Dotyczy to także ekonomii społecznej,
dla której animacja społeczna jest podstawą jej rozwoju.
Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze sukces
ekonomii społecznej to przede wszystkim istnienie
wrażliwości społecznej, w środowiskach, w których
tworzy się jej podmioty. To właśnie świat wartości
związany z tą wrażliwością (np. solidarność, otwartość
na różnorodność, gotowość do kooperacji itd.) stoi
za wyborami, jakich dokonują klienci indywidualni czy
instytucjonalni, sięgający po produkty czy usługi podmiotów ekonomii społecznej.
Po drugie animacja społeczna to podnoszenie jakości lokalnego liderstwa. To czy upodmiotowione grupy
obywateli pod przewodem lokalnych liderów wybiorą
działalność o charakterze charytatywnym, sportowym czy właśnie zaczną realizować swoje aspiracje
poprzez aktywność w obszarze ekonomii społecznej,
jest sprawą drugorzędną. Zawsze na początku jest
nasycenie społeczności obywatelską aktywnością
i sprawne jej zarządzanie. A tym właśnie w swojej istocie zajmuje się animacja.
Po trzecie rozwój ekonomii społecznej z natury swojej
złożoności, wymaga dobrze zorganizowanej współpracy. Ta z kolei zależy od wysokiej kultury zaufania
w danym środowisku i od umiejętności organizowania i prowadzenia działań partnerskich. To także jedna
z głównych domen animacji społecznej.
Kolejny aspekt to obecność partycypacji społecznej.
Ekonomia społeczna wymaga aktywnej obecności
mieszkańców nie tylko na etapie tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej, ale przede wszystkim we włączaniu idei alternatywnego
gospodarowania,
do
praktycznie wszystkich
mechanizmów planowania i realizacji lokalnych polityk publicznych. Partycypacja zaś
to przede wszystkim
uznanie własnej podmiotowości i poczucie

Ekonomia
społeczna wymaga
aktywnej obecności
mieszkańców

”
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„

sprawstwa w zmienianiu otaczającej rzeczywistości.
Animacja zajmuje się także rozwojem partycypacji
i budowaniem kapitału społecznego.
Powodów dla których trudno sobie wyobrazić skuteczny rozwój ekonomii społecznej
bez lokalnej animacji społecznej jest wiele.
Na koniec warto wspomnieć, o nie najważniejszym może, ale istotnym aspekcie.
Zarządzanie animacją społeczną w praktyce jest oparte w dużym stopniu na pracy
metodą projektu. Prowadzenie działalności
gospodarczej uwzględniającej czynniki społeczne to nie tylko proste zarządzanie oparte
o biznesplan i analizę rynku. To konieczność
uwzględniania i wykorzystania istniejących lokalnych
potencjałów i wyzwań społecznych. Odwołanie się
więc do doświadczeń projektów społecznym może
okazać się więc głównym kluczem do sukcesu.

Praca na zasobach – model ABCD
Animacja XXI wieku powinna służyć nie tylko ożywaniu
i podbudzaniu społeczności do działania, ale również,
a może przede wszystkim, wzmacnianiu i/lub budowaniu empowermentu, czyli jej upodmiotawianiu,
poprzez dodawanie siły i mocy sprawczej. A to jest
możliwe poprzez realizację działań opartych o zasoby
danego podmiotu, które po uruchomieniu przekształcają się w kapitały, umożliwiające rzeczywisty rozwój
społeczności, zarówno pod względem społecznym jak
i gospodarczym. W animacji wskazane jest zatem wykorzystywanie podejścia ABCD (Assets Based Community Development), opracowanego przez Johna P.
Kretzmann i Johna L. McKnight1. Opiera się ono na

„

ne zasoby, talenty, umiejętności, które należy odkryć,
pomnażać i wykorzystać w procesie ukierunkowanym
na wywołanie pozytywnych zmian, czyli budowanie

Sukces ekonomii
społecznej to
istnienie wrażliwości
społecznej

Rozwój ekonomii
społecznej wymaga
dobrze zorganizowanej
współpracy

”

uznaniu, że każda społeczność i tworzące ją podmioty,
bez względu na występujące problemy, czy też dysfunkcje, mają mocne strony i są wyposażone w róż1 Assets Based Community Development Rozwój Społeczności w Oparciu o Zasoby Building Communities from the

Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets (1993). By John P. Kretzmann, John L. McKnight: Mike Green, Henry Moore i John O’Brien; Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce.
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”

lepszej przyszłości. W animacji niezbędne jest zatem
szukanie tego, co w ludziach/społeczności jest najlepsze, co ich/je wyróżnia, co stanowi o ich wyjątkowości.
Odkrywanie pozytywów służy bowiem budowaniu i/
lub odbudowywaniu wiary w siebie i swoje możliwości.
A to z kolei umożliwia odzyskanie/wzmacnianie mocy
sprawczej i przejmowanie kontroli zarówno nad własnym życiem, jak i funkcjonowaniem swojej społeczności. Istotą pracy na zasobach jest włączanie ludzi
w proces współrządzenia swoją społecznością, ponieważ to członkowie danej społeczności są najlepszymi
ekspertami w sprawach, które ich dotyczą oraz w proces współtworzenia usług, a nie wyłącznie ich konsumowania. W pracy na zasobach znaczącą rolę odgrywają relacje międzyludzkie, międzyinstytucjonalne.
Jej celem jest zatem budowanie oraz wzmacnianie
sieci współpracy między mieszkańcami i organizacjami, instytucjami, firmami oraz budowanie lokalnych
partnerstw. Współpraca jest bowiem kołem napędowym rozwoju. Podstawą działań winna być
zatem edukacja, mająca na celu zarówno
wyzwalanie istniejących w społeczności
potencjałów, jak i zdolności do współpracy
oraz poszanowania innych. Praca na zasobach jest mocno osadzona na wartościach,
wśród których najważniejsze to: równość,
solidarność, poszanowanie godności każdego podmiotu, spójność, partycypacja oraz
empowerment.

Wyciągnęli pomocną
dłoń
Autor: Karolina Nowak

Pomagają powrócić do pełnego uczestnictwa
w życiu zawodowym, społecznym
„Fundacja Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim została powołana w celu
aktywizacji lokalnego środowiska społecznego, a w głównej mierze do podejmowania
działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

„

Centrum Integracji Społecznej
Założone cele „,Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje
m.in. prowadząc od 6 lat Centrum Integracji Społecznej. -W swojej działalności odnieśliśmy sukces
dzięki temu, że staramy się kierować prostą zasadą: tworzymy miejsce dla ludzi i chociaż działania
skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym to staramy się aby tego nie odczuwali
–mówią skromnie jej członkowie. -Budujemy zaufanie i przełamujemy bariery wśród Uczestników CIS
i na tej bazie tworzymy pozytywne relacje, dzięki
którym zmienia się świat wielu osób.
Działania te możliwe są dzięki zaangażowaniu
wspaniałej ekipy pracowników „,Fundacji Pomocna Dłoń”, którzy zawsze mają czas dla uczestników
i ich problemów - mowa tu o doradcy zawodowym,
pracowniku socjalnym, psychologu, instruktorom,
całej grupie osób zajmujących się stroną finansową
i merytoryczną pod przewodnictwem prezes Karoliny
Nowak.
W obecnej chwili w Centrum Integracji Społecznej praktyczną naukę zawodu odbywa 100 osób. Ich
uczestnictwo finansowane jest z odpłatnej działalno-

ści statutowej Fundacji oraz działalności gospodarczej.

Zrozumienie
i otwartość ze strony
samorządu na oddolne
inicjatywy wspierające
lokalne środowisko

”

Już w połowie stycznia uczestnictwo w zajęcia CIS rozpocznie kolejne 40 osób. Działania finansowane są ze
środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację
zadania publicznego „,Prowadzenie Centrum Integracji
Społecznej (CIS) dla mieszkańców Gminy Ostrowiec
Św.”. Ważne przy prowadzeniu takich działań jest to,
aby występowały zrozumienie i otwartość ze strony
samorządu na oddolne inicjatywy wspierające lokalne

9

„

Tylko dzięki
współpracy
można pomagać
kompleksowo

”

środowisko. Działania w CIS łączą się również ze stałą
współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dobra współpraca, rozmowy, dyskusje, spotkania mają ogromne
znaczenie przy prowadzeniu działań statutowych.
-Pamiętamy, że ludzie, dla na rzecz których jako Fundacja działamy, potrzebują pomocy z różnych instytucji, więc tylko dzięki współpracy można im pomóc
kompleksowo –tłumaczą.
Przygotowanie do pełnego życia zawodowego
Celem uczestnictwo w ofercie Centrum Integracji Społecznej jest przygotowanie do pełnego uczestnictwa
w życiu zawodowym, społecznym i do samodzielnego
świadczenia pracy poprzez reintegrację społeczno –
zawodową. Działania w CIS opierają się na: zajęciach
z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem oraz na zajęciach nauki zawodu w poszczególnych grupach zawodowych. Szczególnym wsparciem obejmuje Uczestników doradca zawodowy, który
przeprowadza diagnozę zawodową i przydziela osoby
do grup zawodowych, pracuje z Uczestnikami na komputerach w celu zapoznania z możliwościami poszukiwania pracy, jakie daje Internet, ucząc jak z takich
możliwości korzystać, pomaga napisać dokumenty
aplikacyjne i końcowo rozsyła je wraz z Uczestnikami
do pracodawców. Z Centrum mogą skorzystać osoby
zamieszkujące teren gminy Ostrowiec, będące w wieku aktywności zawodowej, które spełniają przesłanki
Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca
2003 r Art. 1 ust.2.
W samym Centrum Integracji Społecznej w latach
2011 – 2015 uczestniczyło w zajęciach ponad 600
osób z terenu gminy Ostrowiec. -Od 2016 roku objęliśmy wsparciem, również mieszkańców gminy Kunów
-tłumaczą.
Działania realizowane przez „Fundację Pomocna
Dłoń”
REINTEGRACJA ZAWODOWA (realizowana w ramach
grup):
- krawiecka z elementami rękodzieła
- remontowo – budowlana
- stolarska
- porządkowa
- kucharska
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- pomoc biurowa
- pracownik gospodarczy
- rękodzielnicza
- malarz
- spawalnicza
- cateringowo – cukiernicza
- budowlana (brukarska)
- opiekun osób zależnych
- porządkowa z aranżacją terenów zielonych
REINTEGRACJA SPOŁECZNA:
- zajęcia z psychologiem
- zajęcia z doradcą zawodowym
- zajęcia z pracownikiem socjalnym
- zajęcia ze specjalistą psychoterapii uzależnień
- profilaktyka alkoholowa
- poradnictwo obywatelskie
- obsługa komputera i Internetu
- zajęcia z zakresu treningu dbałości o higienę
i kształtowania wizerunku
- zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- warsztaty z zakresu: samozatrudnienia,
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy,
terapeutyczne z zakresu motywacji z elementami
interwencji kryzysowej, umiejętności
psychospołecznych, wizerunku i pracy.
Każdy absolwent po zakończeniu uczestnictwa nadal
może korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych
w Fundacji. Dodatkowo corocznie organizowane są
dni Absolwenta CIS, ich celem jest zbadanie sytuacji
zawodowej byłych Uczestników oraz pozyskanie informacji służącej wzbogaceniu oferty Centrum oraz
dopasowaniu jej do aktualnych wymogów rynku pracy.

„

Oferta dla osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

”

Wsparcie dla środowiska lokalnego
Fundacja prowadzi również szereg innych działań
wspierających środowisko lokalne m.in.:
- Klub Integracji Społecznej,
- Dzienny Dom „,SENIOR-WIGOR” ,
- Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii,
- nieodpłatna pomoc dla podopiecznych MOPS czy
chorych dzieci.
W grudniu 2016 r. „,Fundacja Pomocna Dłoń” uzyskała
certyfikat jakości dla wytwarzanych w Fundacji i CIS

produktów i usług. Jest to znak jakości ekonomii społecznej tzw. „,Zakup prospołeczny” przyznawany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
„,Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem,
który intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta, że
produkt jest wytworzony w organizacji, która należy
do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się
szczególną dbałością o wysoką jakość towarów.
Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki
spośród podmiotów ekonomii społecznej działających
na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów
ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów
o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii
społecznej w zakresie marketingu i public relations.
Certyfikowane usługi i produkty oferowane przez
Fundację:
- usługi remontowo – budowlane,
- usługi stolarskie,
- usługi rękodzielnicze,
- usługi krawieckie,
- usługi porządkowe z aranżacją terenów zielonych,
- BAR RONDO – cateringi.

Kupując nasze produkty wspierasz
podopiecznych
„Fundacji Pomocna Dłoń”
„Fundacja Pomocna Dłoń”
Al. 3-go Maja 73,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel. 41 247 12 79 wew. 12
e-mail: cisostrowiec@pomocnadlon.ostrowiec.pl
www.pomocnadlon.ostrowiec.pl
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Szanse i zagrożenia
ekonomizacji sektora
społecznego
Autor: Dariusz Kurcman

Ekonomizacja działalności podmiotu ekonomii
społecznej może przybierać różne formy
prawne i organizacyjne, które mają wady i zalety
Głównym celem, jaki został postawiony przed Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej działającymi w województwie świętokrzyskim, jest ekonomizacja
sektora pozarządowego i rozwój czegoś, co określa się mianem „przedsiębiorczości
społecznej”. Koncepcja ekonomizacji III sektora nie jest nowa i ma wśród osób
działających w sektorze pozarządowym zarówno wielu zwolenników, jak
i przeciwników. Spróbujmy więc dokładniej przyjrzeć się temu zjawisku i określić, jakie
organizacje powinny rozważyć ekonomizację swojej działalności społecznej.

Czy jest dobrze, czy jest źle?
Skupmy swą uwagę najpierw na świętokrzyskim sektorze pozarządowym i zastanówmy się, jaka jest jego
kondycja. Analizując dane statystyczne odkryjemy, że
w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych
jest około 4200 organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji. Liczba aktywnych organizacji jest
szacowana na około 2 700 podmiotów. Duży odsetek organizacji nieaktywnych, istniejących tylko „,na
papierze”, to problem dotykający sektora pozarządowego w całym kraju. Nasz region jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o strukturę sektora – bardzo mało
jest organizacji pożytku publicznego upoważnionych
do zbierania 1% podatku czy fundacji, natomiast dużo
12

„

Na 4200
organizacji
pozarządowych
2700 jest
aktywnych

”

ochotniczych straży pożarnych.
O kondycji świętokrzyskich organizacji pozarządowych można powiedzieć wiele analizując również ich
sytuację finansową. Niestety, dane statystyczne w tej
kwestii są bardzo niepokojące. Sektor pozarządowy
w naszym regionie jest zdominowany przez organizacje o niskich przychodach (do 10 tys. zł), natomiast

„

Sektor
pozarządowy jest
zdominowany
przez organizacje
o niskich
przychodach
do 10 tys. zł

”

odsetek organizacji o przychodach powyżej 100 tys. zł
jest bardzo mały. Wysokość przychodów świętokrzyskich organizacji pozarządowych pokazuje, że pod tym
względem nasze województwo jest niestety na jednym z ostatnich miejsc w kraju.
Przez wiele lat rozwój przedsiębiorczości społecznej
skupiał się na tworzeniu nowych spółdzielni socjalnych, traktując je jako ten segment rynku, w którym
powinny łączyć się cele biznesowe i społeczne. Mimo
podjęcia rozlicznych działań, w tym finansowania
utworzenia wielu nowych spółdzielni, efekty nadal nie
są zadowalające. Zdecydowana większość utworzonych spółdzielni socjalnych nie przetrwała zderzenia
z sytuacją rynkową i nie poradziła sobie bez wsparcia
finansowego ze środków unijnych. Niestety, w naszym
województwie nie powstała ani jedna duża, sprawnie działająca spółdzielnia socjalna,
mimo iż doświadczenia z innych województw pokazują, że jest to możliwe.
Przykładem, że spółdzielnia socjalna
może stać się sprawnie działającym
przedsiębiorstwem dającym stałe zatrudnienie dużej grupie osób, są chociażby Spółdzielnia Socjalna „,Opoka”
czy Spółdzielnia Socjalna „,Rybka”.
W naszym regionie tak sprawnie
działające spółdzielnie socjalne dotychczas nie powstały, a te, które
działają, często bardziej nastawiają
się na utrzymanie obecnej pozycji rynkowej, niż na
dynamiczny rozwój. Niestety, wiele spółdzielni, które

„

w założeniu miały dawać szansę na aktywizację zawodową osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji, nie
tylko nie spełniło swojej roli, ale wręcz zniechęciło do
rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
Przedsiębiorczości społecznej nie należy w żadnym
wypadku utożsamiać wyłącznie ze spółdzielniami
socjalnymi. Spółdzielnia socjalna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na cele
społeczne ma oczywiście pewne zalety, jak chociażby
dobrą reprezentację w obowiązujących przepisach.
Równocześnie, sztywne ramy określające zasady
działania spółdzielni socjalnych czy wymagany minimalny pułap zatrudnienia na poziomie 5 osób (a co za
tym idzie wysokie koszty osobowe) bardzo utrudniają
utrzymanie się spółdzielni socjalnej na rynku. Z tego
względu osoby zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości społecznej powinny pomyśleć również nad
innymi formami prawnymi. Przedsiębiorstwem społecznym może być bowiem również spółka non-profit,
której udziałowcami będą osoby prawne lub fizyczne.
Status przedsiębiorstwa społecznego może uzyskać
również organizacja pozarządowa, taka jak stowarzyszenie czy fundacja. Oczywiście te formy działalności,
podobnie jak spółdzielnie socjalne, również mają swoje wady i zalety. Formę prawną przedsiębiorstwa społecznego zawsze warto dobierać do działalności, jaką
podmiot ma prowadzić, oraz do tego, jakie osoby lub
instytucje będą założycielami nowego przedsiębiorstwa społecznego.
Dlaczego warto się ekonomizować?
Ekonomizacja podmiotu ekonomii społecznej może
przynieść mu wymierne korzyści i pomóc w rozwoju
działalności społecznej. Trzeba oczywiście pamiętać, że taki efekt nie musi wcale nastąpić. Nie każdy
podmiot ekonomii społecznej powinien się ekonomizować, taki krok wymaga dokładnego przemyślenia
i zaplanowania. Może bowiem zdarzyć się tak, że ekonomizacja działalności nie tylko nie zwiększy możliwości podmiotu, ale w skrajnych przypadkach może
utrudnić działalność społeczną. Ekonomizacja dzia-

Większość spółdzielni
socjalnych nie
przetrwała zderzenia
z sytuacją rynkową

”

łalności społecznej nie jest na pewno dla każdego,
o czym szerzej za chwilę.
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„

Ekonomizacja
działalności
społecznej nie jest na
pewno dla każdego

”

Wiele podmiotów ekonomii społecznej w swojej działalności opiera się na środkach finansowych, które
pozyskuje z różnych źródeł. Zbieramy składki członkowskie, które są najczęściej w miarę stałym, chociaż
bardzo niewielkim, źródłem przychodów. Ubiegamy
się o dotacje unijne, granty, środki od samorządu itp.
Są to środki przekazywane w formie konkursowej, co
oznacza, że nigdy nie mamy pewności, czy dostaniemy
kolejne finansowanie w tej formie. Podmioty ekonomii
społecznej, które opierają swoją działalność na dotacjach, często dotyka problem falowości – otrzymują
dotację, realizują duże działania. Jednak, gdy dotacji
zabraknie, ich działalność umiera. Innym problemem
z finansowaniem działań statutowych jest kwestia
wkładu własnego – w większości konkursów jest on
wymagany, a nie zawsze podmioty posiadają wystarczające środki i możliwości, aby go zapewnić. Wiele
organizacji próbuje finansować swoją działalność,
rozwijając sieć darczyńców, sponsorów, osób wpłacających darowizny w ramach mechanizmu 1% – czyli
budując coś, co określa się mianem „,fundraisingu”. To
może być dobre, stabilne źródło finansowania, ale jego
zbudowanie i późniejsze utrzymanie wymaga wiele
pracy i, niestety, często znacznych nakładów finansowych.
Ekonomizacja działalności
może być dla wielu podmiotów
ekonomii społecznej odpowiedzią na „,odwieczny” problem
braku środków na działalność
statutową. Ekonomizując swoją
działalność, wchodzimy na rynek z określonym produktem,
konkretną usługą, ofertą, którą
próbujemy sprzedawać. Naszymi klientami mogą być osoby
prywatne, mieszkańcy regionu,
w którym działamy, inne organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy. Ważnym odbiorcą oferty ekonomicznej podmiotu ekonomii społecznej może być też samorząd lokalny, który w swojej
działalności płaci za bardzo wiele usług kupowanych
na otwartym rynku. Jeśli mamy ofertę komercyjną,
możemy ją sprzedawać administracji publicznej, reali-

„

zując odpłatnie określone usługi społeczne, występując w przetargach czy zapytaniach ofertowych.
Odpowiedź na pytanie, po co się ekonomizować, jest
więc prosta. Podejmujemy takie działania po to, aby
zwiększyć zarówno przychody, jak i zyski swojej organizacji. Zdobyte w ten sposób środki finansowe możemy wykorzystać zarówno do realizacji kolejnych działań biznesowych, jak również do finansowania swojej
działalności statutowej. Ponieważ jesteśmy podmiotem non-profit, zysków z działalności gospodarczej
nie wolno nam podzielić pomiędzy naszych członków,
zarząd czy udziałowców. Możemy te środki wykorzystać natomiast po to, aby sfinansować swoje działania statutowe, dalej rozwijać swój podmiot lub np.
zapewnić wkład własny do projektu finansowanego ze
źródeł zewnętrznych.
Rozwiązanie nie dla każdego?
Wielu przeciwników ekonomizacji podnosi argument,
że organizacje pozarządowe są tworzone po to, aby
realizować działania społeczne, a nie zarabiać pieniądze. Częściowo jest to prawda, chociaż nie do końca.
Na pewno ekonomizacja działalności nie może spowodować, że przestaniemy zajmować się kwestiami społecznymi, do realizacji których zostaliśmy utworzeni.
Ale można też powiedzieć, że organizacje pozarządowe działają po to, aby jak najskuteczniej rozwiązywać
problemy społeczne. Jeśli więc zachowamy dobry balans pomiędzy działalnością biznesową i społeczną,
a dzięki ekonomizacji będziemy posiadać więcej środków na swoje cele statutowe, to działalność odpłatna
nie spowoduje, że stracimy nasz społeczny charakter.
Wiele organizacji pozarządowych zajmuje się takimi
zagadnieniami, które mogą być realizowane nawet
bez dodatkowych środków finansowych. Jeśli więc
organizacja ma zapewnione na tyle stałe
źródła finansowania,
że swoje cele statutowe realizuje skutecznie i w takim zakresie,
w jakim jest to zasadne, ekonomizacja nie
musi być dobrym rozwiązaniem. Przykładem takiej organizacji
może być np. lokalne
stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców
konkretnej wsi. Jeśli
przy pomocy składek członkowskich, wpłat od darczyńców czy okazjonalnych środków z urzędu gminy
taki podmiot jest w stanie realizować swoje działania
skutecznie i w takim zakresie, w jakim potrzebują tego
mieszkańcy, ekonomizacja może nie być uzasadniona.
Trzeba również pamiętać, że ekonomizacja działal-

Ekonomizacja
działalności
podmiotu, który już
istnieje, ma kilka
zalet

14

”

ności to w praktyce rozwój oferty biznesowej. A taka
wymaga znalezienia niszy rynkowej, w której będzie
rynek zbytu i odbiorcy, gotowi zapłacić za dany produkt lub usługę. Podstawą ekonomizacji działalności
jest więc znalezienie i opracowanie produktu, który
możemy wytworzyć, i na który znajdzie się klient. Jeśli
nie mamy pomysłu na taki produkt lub usługę bądź
wytworzymy coś, czego nikt nie będzie chciał kupić,
ekonomizacja jest mało realna. Warto też pomyśleć
o zasobach kadrowych, gdyż działania biznesowe
nastawione na generowanie zysku, wymagają określonych predyspozycji u osób, które będą się zajmowały taką działalnością. Niestety, brak „,myślenia biznesowego” i przynajmniej częściowego przestawienia
się na myślenie o zysku, a nie wyłącznie o kwestiach
społecznych, jest częstą przyczyną niepowodzeń wielu potencjalnie dobrych pomysłów na działalność komercyjną w podmiotach ekonomii społecznej.

cję naszych celów statutowych. W tym modelu mamy
nowy podmiot, wyodrębniony organizacyjnie, księgowo i prawnie. To rozwiązanie nie zmienia więc nic
w podmiocie, który już działa, poza tym, że może on
potencjalnie otrzymywać wsparcie ze strony utworzonego podmiotu realizującego działania biznesowe.
Z drugiej strony nowy podmiot startuje „,od zera” –
brak mu doświadczenia, przychodów, może być gorzej
rozpoznawalny przez potencjalnych klientów.
Ekonomizacja działalności podmiotu ekonomii społecznej może przybierać więc różne formy prawne i organizacyjne. Należy pamiętać, że nie ma rozwiązania
idealnego, każde z nich ma pewne wady i zalety. Mimo
że jest to proces skomplikowany, większość podmiotów ekonomii społecznej powinna zastanowić się, czy
ekonomizacja działalności nie jest przypadkiem rozwiązaniem przynajmniej niektórych problemów, które
ich dotykają.

„

Można, tylko jak?
Najprostszą formą ekonomizacji podmiotu ekonomii społecznej jest rozszerzenie jego oferty
o działania realizowane odpłatnie lub w ramach
działalności gospodarczej. W tej formule ekonomizacji, nasz podmiot nadal realizuje działania
społeczne. Równocześnie uruchamiane są działania komercyjne, realizowane odpłatnie. Jeśli
wygenerują one zysk (a taki jest ich sens), to zysk
ten możemy przeznaczyć np. na sfinansowanie
naszych celów statutowych. Na przykład, gdy
stowarzyszenie prowadzi szkołę, w ramach otrzymywanej subwencji i swojej działalności statutowej, pokrywa bieżące koszty z tym związane. Jeśli
uruchomi równocześnie działalność gospodarczą i wygeneruje ona pewien zysk, może on być
przeznaczony np. na inwestycję czy doposażenie
szkoły lub na inne działania, których nie da się sfinansować w ramach subwencji oświatowej.
Rozwiązanie polegające na ekonomizacji działalności podmiotu, który już istnieje, ma kilka zalet.
Rozwijamy działalność podmiotu, który już jest
obecny na rynku, ma określone doświadczenie,
renomę, odbiorców usług itp. Przychody z działalności ekonomicznej takiego podmiotu wliczają się do
łącznej wartości przychodów podmiotu, co buduje
jego potencjał finansowy. Należy jednak pamiętać, że
w ten sposób zmieniamy działalność całego podmiotu, co może być trudne z przyczyn proceduralnych (np.
w stowarzyszeniu może to wymagać zmiany statutu) czy komplikuje zasady prowadzenia księgowości
(działalność gospodarcza czy odpłatna musi być wydzielona księgowo).
Alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie nowego podmiotu, który niejako w naszym imieniu zajmie
się realizacją działań biznesowych. Zysk, jaki ten nowy
podmiot wypracuje, może być przekazany na realiza-

Podstawą
ekonomizacji
działalności
jest znalezienie
i opracowanie
produktu, na który
znajdzie się klient

”
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Więcej niż miejsca
pracy

Autor: Waldemar Żbik

Dlaczego warto zainteresować się
przedsiębiorczością społeczną?
Jeśli prowadzisz organizację pozarządową i szukasz możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej przy jednoczesnym stworzeniu miejsc pracy, to
rozwiązaniem może być dla Ciebie przedsiębiorczość społeczna. Jeśli z kolei
pracujesz w gminie i widzisz potrzebę rozwiązania problemu lokalnego (np. braku
miejsc w żłobkach), dzięki wprowadzeniu na rynek nowych usług, to również warto
zainteresować się przedsiębiorczością społeczną.

Przedsiębiorstwo społeczne
Co to jest przedsiębiorstwo społeczne? Jest to przedsiębiorstwo, które ma specyficzne cele oraz uregulowania wewnętrzne. Pojęcie to nie jest zdefiniowane
w polskim porządku prawnym, ale z uwagi na możliwość otrzymania dotacji na miejsce pracy, dosyć
szczegółowo określono jego cechy. W tym kontekście
najważniejsza jest definicja wynikająca z Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020.
W myśl powyższych uregulowań przedsiębiorstwo
społeczne (PS) to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) prowadzi działalność gospodarczą, czyli sprzedaje
na rynku swoje produkty lub usługi,
b) jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, tym samym posiada osobowość prawną i wy16

stępuje w obrocie gospodarczym jako niezależny
podmiot,
c) celem działania PS jest pomoc osobom, które z różnych powodów nie odnajdują się na rynku pracy
(tzw. integracja społeczna i zawodowa) poprzez
stworzenie dla nich miejsc pracy, przy czym:
• osoby, które doświadczają trudności na rynku
pracy (np. osoby bezrobotne) mają stanowić co
najmniej 50% pracowników przedsiębiorstwa
społecznego,
• w przypadku zatrudnienia osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
mają one stanowić co najmniej 30% pracowników przedsiębiorstwa,
d) celem działania PS może być też świadczenie usług
społecznych (np. prowadzenie przedszkola lub
żłobka), przy czym w takiej sytuacji co najmniej 30%
pracowników mają stanowić osoby doświadczające
trudności na rynku pracy (np. bezrobotne lub niepełnosprawne),
e) zysk PS nie może być przeznaczony do podziału po-

między pracowników lub udziałowców, ale ma służyć rozwojowi firmy, jej pracowników lub społeczności lokalnej, w której działa PS,
f) PS jest zarządzane na zasadach demokratycznych,
co oznacza, że pracownik będzie miał w tej firmie
więcej do powiedzenia, zwłaszcza w sprawach bezpośrednio go dotyczących; w zależności od przyjętej formuły działania i wybranej formy prawnej
pracownicy mogą być współwłaścicielami firmy lub
po prostu będą brali udział w podejmowaniu decyzji
dot. PS,
g) kadra zarządzająca PS nie może zarabiać miesięcznie więcej niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli
ok. 12 tys. zł,

h) PS zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co
najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w cytowanych pkt. c lub d.
Wśród różnych form prawnych przedsiębiorstwa
społecznego najczęściej występują cztery: fundacja
z działalnością gospodarczą, spółka z o.o. non profit,
spółdzielnia socjalna1 oraz stowarzyszenie z działalnością gospodarczą.

1 Zainteresowanym spółdzielczością socjalną polecam
bezpłatne kursy e-mail dostępne pod tym linkiem: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/szkolenia/.

Możliwości utworzenia przedsiębiorstwa społecznego
Wybrane możliwości założenia przedsiębiorstwa społecznego w zależności od Twojej wyjściowej sytuacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.
1.

2.

3.

Sytuacja wyjściowa

Wybrane możliwości i podstawowe uwarunkowania

Prowadzisz fundację…

możesz:
• rozpocząć działalność gospodarczą w ramach fundacji lub:
• powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością non profit,
• powołać spółdzielnię socjalną, ale potrzebujesz do tego celu
jeszcze jednego partnera (np. innej organizacji pozarządowej
lub jednostki samorządu terytorialnego).

Prowadzisz
nie…

stowarzysze-

możesz:
• rozpocząć działalność gospodarczą w ramach stowarzyszenia
lub:
• powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością non profit
(jeśli jedynym udziałowcem spółki będzie stowarzyszenie, to
dochód spółki będzie zwolniony z podatku, o ile spółka przekaże go na cele statutowe stowarzyszenia wskazane w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych),
• powołać spółdzielnię socjalną, ale potrzebujesz do tego celu
jeszcze jednego partnera (np. innej organizacji pozarządowej
lub jednostki samorządu terytorialnego).

Chcesz
zaangażować
w powołanie przedsiębiorstwa społecznego gminę…

Możesz powołać spółdzielnię socjalną, ale potrzebujesz do tego
celu jeszcze jednego partnera (np. innej organizacji pozarządowej
lub jednostki samorządu terytorialnego).
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4.

Razem ze znajomymi chcesz
prowadzić przedsiębiorstwo
społeczne i stworzyć dla
siebie miejsce pracy…

możesz:
• powołać spółdzielnię socjalną (o ile jest 5 osób, z czego co najmniej połowa to osoby defaworyzowane),
• powołać spółkę z o.o. non profit.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo społeczne z dotacją unijną
Jeśli chcesz założyć przedsiębiorstwo społeczne
z udziałem dotacji unijnej, to pierwszym krokiem jaki
należy wykonać to kontakt z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej z Twojego subregionu. Dowiesz
się tam m.in.:
• Kiedy będą prowadzone nabory pomysłów (aby dostać dotację na miejsce pracy trzeba najpierw uzyskać pozytywną ocenę swojego pomysłu, a potem
po dopracowaniu koncepcji działania pozytywną
ocenę biznes planu)?
• Jakie wymagania stawiane są osobom doświadczającym trudności na rynku pracy, dla których
będą tworzone miejsca pracy?
• Na jakie kwoty wsparcia możemy liczyć (z reguły ok.
20 tys. zł na miejsce pracy + wsparcie pomostowe
na pokrycie bieżących kosztów w kwocie ok. 1 500
zł / osobę / miesiąc)?
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Województwo świętokrzyskie podzielone jest
na dwa subregiony: północny i południowy. W subregionie północnym (powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i miasto Kielce) rolę
OWES pełni konsorcjum, którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc (http://sir.com.pl/,
tel.: 41 361 04 92). W subregionie południowym (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski)
rolę OWES pełni konsorcjum, którego liderem jest Caritas Diecezji Kieleckiej (http://www.kielce.caritas.pl/,
tel.: 41 344 52 82).

Świętokrzyskie
potrzebuje ekonomii
społecznej
Autor: Karolina Jarosz

Ważny instrument w systemie zaspokajania
potrzeb społecznych
Kluczowym dokumentem programowym w zakresie planowania działań w obszarze
ekonomii społecznej jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który
formułuje cel nadrzędny: w 2020 roku ES stanowić będzie ważny czynnik wzrostu
zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Osiągnięcie
tego celu wymaga zaangażowania osób w regionach i dążenia do zwiększenia liczby
działających podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, tworzenia
miejsc pracy, powierzania/ zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii
społecznej.

„

Jednym z najistotniejszych zadań spoczywających
na samorządzie województwa jest kreowanie polityki społecznej służącej rozwiązywaniu oraz łagodzeniu
występujących problemów społecznych. Ekonomia
społeczna stanowi jeden z instrumentów stosowanych w obszarze rozwiązywania problemów
społecznych.
Sektor świętokrzyskiej ekonomii społecznej na
pozór przedstawia się imponująco: ponad 3,5 tys.
instytucji tylko III sektora, jednak kiedy spojrzymy
na te organizacje pod kątem prowadzenia przez nie
działalności gospodarczej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, to pojawia się nam liczba 312 NGO. Statystyki wykazują 47 spółdzielni socjalnych (w tym 3 w likwidacji), 13 spółdzielni pracy,
2 Spółdzielnie Inwalidów, 4 Zakłady Aktywności
Zawodowej (ale już wiemy, że powstanie jeszcze

co najmniej jeden), 6 Centrów Integracji Społecznej,
11 Klubów Integracji Społecznej i 26 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Natomiast realną kondycję sektora
ekonomii społecznej w województwie przedstawia ba-

Realna kondycja
sektora ekonomii
społecznej w
województwie nie
jest imponująca

”
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danie dostępne
na stronie www.
es.umws.pl – niestety, liczby są
mniejsze.

„

Ekonomia społeczna to
stabilny uczestnik gry
rynkowej i partner polityki
publicznej samorządów

D o k u m e n t
szczebla regionalnego, Regionalny Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej,
to narzędzie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynuje i uspójnia działania, włączając
ekonomię społeczną do realizacji celów postawionych
województwu w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.

„

Podmioty ekonomii
społecznej trzeba
wkomponować w
działania samorządu
poprzez zapisy prawa
lokalnego

”

działań na rzecz
aktywnego włączania się partnerów w realizację
lokalnych usług
użyteczności publicznej. Rozwój
ekonomii społecznej odbywać się
będzie tam, gdzie
zawiązywać się
będą partnerstwa.

Tradycje ekonomii społecznej w Polsce wskazują na
konieczność popularyzacji tej idei i jej fundamentalnych zasad, takich jak: solidarność społeczna, wspólnotowość czy przedsiębiorczość. Sektor ekonomii
społecznej w kraju i województwie znajduje się wciąż
w fazie rozwoju, stanowią go w przeważającej mierze podmioty drobne, o niewielkiej skali oddziaływania. Dla skuteczności działania podmiotów ekonomii
społecznej niezwykle ważne jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia oraz zaangażowanie
instytucji i podmiotów innych sektorów na poziomie
regionalnym i lokalnym. Rozwój ekonomii społecznej
wymaga bieżącego zapewniania kompleksowego
doradztwa na różnych poziomach. Niezwykle istotne jest stworzenie warunków formalnych do rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zrozumienie władz
lokalnych jest często podstawą do wprowadzenia
zapisów sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej w strategiach lokalnych. Współpraca z lokalnymi
samorządami, biznesem oraz zakorzenienie w społeczności lokalnej stanowią czynniki tworzące dobry
klimat dla stabilności i rozwoju PES. Mogą stać się
źródłem ich potencjalnego gospodarczego i społecznego sukcesu.

”
„

RPRES wskazuje cel główny: Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim jako
istotnego instrumentu w systemie zaspokajania potrzeb społecznych, stabilnego uczestnika gry rynkowej, ważnego partnera współodpowiedzialnego za polityki publiczne jednostek samorządów terytorialnych,
który realizowany jest przez 10 celów szczegółowych
przyporządkowanych do 3 obszarów priorytetowych.
Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie jest jej trwałe i wielowymiarowe osadzenie i zakorzenienie we wspólnocie samorządowej. System współpracy ekonomii
społecznej i samorządu terytorialnego, aby był
trwały i efektywny, powinien wkomponować podmioty ekonomii społecznej w działania samorządu poprzez odpowiednie zapisy prawa lokalnego.
Dopiero wówczas funkcjonowanie systemu skutkować będzie określonymi rezultatami. Wzajemne
relacje sektora ekonomii społecznej z samorządem niższego szczebla wymagają zintegrowanych
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Znajomość tematyki ekonomii społecznej w społeczeństwie jest niska. Ważne jest zatem popularyzowanie idei ekonomii społecznej, prowadzenie kampanii społecznych, podniesienie świadomości i wiedzy
w zakresie ekonomii społecznej, promowanie dobrych
praktyk w tym sektorze, wykreowanie postaw przed-

Należy popularyzować
solidarność społeczna,
wspólnotowość i
przedsiębiorczość

”

siębiorczych. Dotychczasowe działania edukacyjne koncentrowały się na szkoleniach skierowanych
głównie do pracowników ośrodków pomocy społecznej. Należy zatem włączyć do systemu edukacyjnego
lokalnych polityków, włodarzy, radnych, członków rad
zatrudnienia czy rad działalności pożytku publicznego.
Jedną z podstaw rozwoju sektora ekonomii społecznej jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tego
sektora. Od zbudowania pozytywnie kojarzonej marki
ekonomii społecznej uzależniony jest jej dalszy rozwój.
Największą uwagę powinniśmy zwrócić na wskaźniki
zawarte w RPRES, które posłużą do oceny, w jakim
stopniu udaje się osiągnąć założone cele i rezultaty.
Wskaźniki nie dotyczą tylko i wyłącznie ROPS i OWES,
ale wszystkich instytucji otoczenia sektora ekonomii
społecznej. To od współpracy wszystkich podmiotów
zależy powodzenie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie.
Ekonomia społeczna w znacznym stopniu może przyczyniać się do rozwoju naszych gmin, powiatów i całego regionu, może stać się jednym z narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych, a na pewno do
ich zminimalizowania. Dzięki realizacji tego projektu
uda się rozwinąć sektor ekonomii społecznej poprzez
upowszechnianie i budowanie współpracy wielosektorowej.
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Alfabet Cieszyńskiej
Ekonomii Społecznej
Autor: Magdalena Wójtowicz

Poznajmy dobre praktyki „społecznej
przedsiębiorczości”
Alfabet jest podstawą każdego poznania. Podejmując się opisu zagadnień związanych
z ekonomią społeczną, zaczniemy od alfabetu jej dobrych praktyk z różnych części
regionu i kraju. Alfabet Cieszyńskiej Ekonomii Społecznej powstał na podstawie
obserwacji, rozmów i doświadczeń z wyjazdu studyjnego 1-3 grudnia 2016 r.

A jak Andrukiewicz
Jeden z pierwszych założycieli i pomysłodawców Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem. Obecny
prezes Fundacji „,Być Razem”. Laureat nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii Działalność Społeczna
– 2013.

program odnosi się do zasad i wartości wynikających
z życia we wspólnocie a jego głównym celem jest
wspieranie macierzyństwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy
matką a dzieckiem.

C jak Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii ,,Kon
takt”
Jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i jego pierwszą placówką. Realizowane w nim
programy są wynikiem wieloletnich doświadczeń
Stowarzyszenia w pracy z rodzinami borykającymi
się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia,
przemocy, trudności wychowawczych, bezradności
i wykluczenia społecznego. Są próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocowej uwzględniającej aktywność wszystkich zainteresowanych stron na zasadzie
partnerstwa.

F jak Fundacja Rozwoju Przed
się
bior
czo
ści Spo
łecznej ,,Być Razem”
Organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem
podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjal
nych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawio
nych na działalność o charakterze społecznym, or
ganizacji pozarządowych. Fundacja w ramach swojej
struktury prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo spo
łeczne. Realizuje projekty wspierające osoby powra
cające na rynek pracy.

D jak Dom Matki i Dziecka „,Słonecznik”
Stworzony został dla kobiet w ciąży oraz mam samotnie wychowujących swoje dzieci - znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowany w Domu
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G jak Gmina Cieszyn
Od początku istnienia Stowarzyszenie stało się ważnym partnerem Gminy w kreowaniu polityki społecznej na terenie miasta. Z pomocy Stowarzyszenia
korzysta łącznie około 3000 osób rocznie (schronienie, pomoc żywnościowa, socjalna, psychologicz-

na, prawna, zatrudnienie w ramach robót publicznych,
edukacja). Jednak w kontaktach z instytucjami publicznymi Stowarzyszenie dąży do zawierania partnerstw, nie zaś do pełnienia roli wykonawcy pewnego
rodzaju usług społecznych.
H jak Historia
- We wrześniu 2001 roku rozpoczyna się remont starego dworku– wspomina Mariusz Andrukiewicz, prezes stowarzyszenia – Codziennie zagląda tu bezdomny, Pan Adam. Nie jest przekonany do nas, ale ciekawi
go, co robimy. Po jakimś czasie nawiązujemy kontakt. Oferujemy pomoc, ale taką, która opiera się na
współpracy. Dajemy nocleg i wyżywienie ale w zamian
pomaga nam w remoncie. Ku naszemu zdziwieniu,
zaprasza do noclegowni kilku swoich kolegów. Pracowaliśmy na okrągło, ja tam faktycznie mieszkałem,
czasem spałem. Ale nie wyobrażałem sobie inaczej.
Bałem się, może irracjonalnie, że znikną, zapiją, ukradną, wszystko się rozsypie. A z drugiej strony byłem
przekonany, że potrzebują kogoś, kto będzie im mówił,
o co w tym wszystkim chodzi. Udaje nam się stworzyć klimat domu, gdzie każdy czuje się jak u siebie. Bo
każdy pracuje na swoje. W grudniu, tego samego roku,
powstały trzy duże pokoje dla wielu osób. Przygotowaliśmy Wigilię. Dla wielu z mieszkańców to pierwsza
Wigilia od wielu lat…u siebie. Niektórym nie udało się
ukryć wzruszenia. Pan Adam, mimo iż minęło prawie
20 lat, jest z nami do dzisiaj.
K jak Kadra
Stowarzyszenie założyli młodzi profesjonaliści z doświadczeniem pracy w „,tradycyjnych” instytucjach
pomocowych. Dzięki temu mogli oni niejako „od środka” poznać system, zajmujący się osobami będącymi
w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej. Zdiagnozowali
go jako bierny i zinstytucjonalizowany, nieodpowiadający ich wizji pomagania. Zaowocowało to założeniem stowarzyszenia, które miało zapewnić skuteczną
i systemową pomoc osobom potrzebującym. Nie będącego jednak w stanie wojny z tradycyjnymi, instytucjonalnymi strukturami pomagania, nie odnoszącego się do nich z wrogością, roszczeniowością czy
pogardą lecz nakierowanego na współpracę. Owocem
tej postawy jest dzisiaj bardzo dobre współdziałanie
Stowarzyszenia z samorządem lokalnym, co wywołuje
często zdziwienie ludzi, którzy przyglądają się Stowarzyszeniu z perspektywy zewnętrznej.
P jak Przedsiębiorstwo Społeczne
W 2007 roku Stowarzyszenie powołało Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „,Być Razem”, która od maja 2008 roku prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo socjalno–edukacyjne dla osób bezrobotnych,
bezdomnych, niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo

uruchomione zostało we współpracy z Gminą Cieszyn
dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach ZPORR „,Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych województwa śląskiego”. Przedsiębiorstwo społeczne działa
w kilku różnych branżach, prowadząc: stolarnię, ślu
sarnię, pralnię wodną i chemiczną, stołówkę, catering.
R jak Rewitalizacja
Rewitalizacja przestrzeni zmarginalizowanych i porzuconych. Tworzenie w miejscach opuszczonych i zniszczonych ognisk kapitału ludzkiego.
S jak Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „,Być
Razem”
Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w odpowiedzi
na bierność i instytucjonalizację systemu pomocy
społecznej. Z jego pomocy korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej
pomocy. Ale ta „,wzajemność” zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców
domów) oraz wewnątrz grupy osób – członków i pracowników Stowarzyszenia. Historia Stowarzyszenia,
rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały,
że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna
pomoc i solidarność. Zastosowanie szczególnego rodzaju relacji skutecznej w pomaganiu osobom wykluczonym społecznie – jest to relacja pozioma: partner
– partner czy też ekspert – ekspert. Osoba, której pomagamy jest aktywnym uczestnikiem procesu pomagania i ma często decydujący glos – jest ekspertem
od własnego życia.
W jak WellDone
Produkty WellDone® wytwarzane przez Fundację „,Być
Razem” to wykonane z naturalnych materiałów, proste, dowcipne, inteligentne i użyteczne przedmioty,
doskonałe na prezenty. Zaprojektowane zostały przez
młodych projektantów, a wytwarzane są przez osoby
powracające na rynek pracy, wspierane przez Fundację „,Być Razem”. Nabywca produktu marki WellDone®
otrzymuje przedmiot dobrze zaprojektowany dobrej
jakości, za dobrą cenę, a przy okazji, kupując go, robi
coś dobrego dla innych.
Z jak Zobacz więcej
Alfabet to tylko zachęta do szerszego poznania rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w zakresie
ekonomii społecznej w Cieszynie. Szerzej zainteresowanych zapraszam serdecznie
do odwiedzenia strony Fundacji w Internecie:
http://www.fundacjabycrazem.pl/pl/
A najlepiej odwiedźcie Cieszyn, zobaczcie z bliska co
tam się udało.
A może uda się i u Was? Zresztą.. dlaczego miałoby
się nie udać?
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