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Spółdzielnie socjalne muszą skutecznie 
walczyć na rynku, by spełniać swoje 
społeczne funkcje

Banalne stwierdzenie: Pieniądze to nie wszystko…, 
jak żadne inne doskonale wpisuje się w filozofię 
funkcjonowania spółdzielni socjalnych, o których 
społecznych zadaniach i korzyściach mówi się wiele, 
a w euforii pomija gospodarczy aspekt ich działal-
ności, bardziej ważny od sztandarowego hasła walki 
z wykluczeniem społecznym.
Pierwszy błąd w myśleniu pojawia się tam, gdzie 
rodzi się przekonanie, że podmioty gospodarki spo-
łecznej nie muszą przejmować się zanadto regułami 
wolnego rynku. Tymczasem jest odwrotnie. Jakość 
produktów, usług, zarządzania czy dobry system mo-
tywacyjny dla pracowników muszą stać na wysokim 
poziomie, by skutecznie rywalizować i osiągać zyski, 
bo te będą przekładały się na efekt społeczny. 
Mówiąc wprost: w chwili tworzenia czy przekształ-
cania podmiotu gospodarki społecznej błędnym jest 
nacisk na efekt społeczny i zapominanie o gospo-
darczym wymiarze jego przyszłej egzystencji. Naj-
ważniejszy jest pomysł na biznes i skuteczny sposób 
jego realizacji czyli pozyskiwania pieniędzy. Im bo-
wiem lepiej spółdzielnia socjalna będzie radziła sobie 
na rynku, tym większe możliwości zyska na polu po-
większania liczby osób wyrywanych z kręgu wyklu-
czenia społecznego.

Słowem, trzeba zacząć od dobrego pomysłu, bo tylko 
wtedy jest szansa na sukces. Obecnie najwięcej pod-
miotów ekonomii społecznej funkcjonuje w branży 
porządkowo –pielęgnacyjnej, w sferze usług komu-
nalnych, gdyż na tego typu działalność najłatwiej po-
zyskać pieniądze i właśnie w tej części sektora pod-
mioty te upadają najczęściej. 
Prostym byłoby podpowiadać, że najtrwalsze miej-
sca pracy tworzy się tam, gdzie prowadzona jest 
produkcja, ale produkt także trzeba sprzedać. Może 
więc należałoby spróbować wpisać się w rynek tak, 
jak to uczynił Allozaur, produkując pamiątki dla Jura 
Parków. Fundacja Cieszyn być razem poszła jeszcze 
krok dalej i produkuje pamiątki użytkowe na najwyż-
szym jakościowym poziomie przeznaczonym dla 
klienta o grubszym portfelu. Jakąś drogą są wioski 
tematyczne, by przywołać ciekawy przykład wioski 
garncarskiej z Warmii i Mazur. Są spółdzielnie socjal-
ne, które specjalizują się w remontach starych do-
mów, organizacji turystki dla dzieci i młodzieży czy 
prowadzeniem placówek wychowawczych. Robić 
można niemal wszystko, co w danym czasie, miejscu 
ma szansę przynieść wymierne korzyści, bo pieniądz 
to nie wszystko, ale….

Autor: Jarosław Kuba

Nie dla zysku...  ale z zyskiem
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W poszukiwaniu 
kierunków rozwoju 
ekonomii społecznej

Fundacja „żyć z POMPĄ”, powołana przez aktora 
teatralnego i filmowego Mirosława Bakę działa na 
rzecz przewlekle chorych dzieci, których leczenie 
wymaga stałego lub czasowego podłączenia 
do pomp żywieniowych czy innego sprzętu 
medycznego.

Nasz biuletyn KOOWES ma upowszechniać „dobre praktyki”. Pozostawiając na boku 
dyskusję, co jest, a co nie jest (i dla kogo) dobrą praktyką, proponuję popchnąć nasze 
rozważania w stronę praktyk, które bezwzględnie są DOBRĄ INSPIRACJĄ dla ekonomii 
społecznej (ES). Nurtem, który wydaje się wymarzony, jest sfera usług unikalnych, 
niszowych i takich, których bez wrażliwości społecznej nie sposób dobrze realizować. 
Szukając takich przykładów, pierwszy podmiot, który mi przyszedł do głowy to 
„Fundacja żyć z POMPĄ”. O działalności fundacji poniżej opowiada jej współzałożycielka 
Beata Stawicka, ja chcę się krótko wytłumaczyć jedynie z wyboru tej praktyki. 

Dobry przykład Przedsiębiorstwa Ekonomii 
Społecznej
Ekonomia społeczna to kolorowa krajka pleciona 
z tego, co osobiste i publiczne, z tego, co przeliczalne 
na pieniądze i tego, co mierzyć można tylko uśmie-
chem człowieka. ES to doświadczenie powrotów ze 

Autor: Jacek Gralczyk

społecznych marginesów, ale także twardych zde-
rzeń z rynkiem i pieniądzem.  
,„Fundacja żyć z POMPĄ” została założona z inicjaty-
wy Beaty i Andrzeja – rodziców dotkniętych drama-
tem przewlekłej choroby ich dziecka. Oni nie szukali 
pieniędzy, zatrudnienia, nie chcieli „,przytulić unijnej 
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kasy”. Szukali pomocy dla syna, i szybko okazało się, 
że zdani są przede wszystkim na siebie. Dali radę! 
Wygrali swoją życiową bitwę. Zostały im normalne 
rodzicielskie potyczki i ogrom nabytej wiedzy,  którą 
postanowili się podzielić, aby im podobni nie musieli 
wyważać przez nich otwartych drzwi. Czy można so-
bie wyobrazić piękniejszy przykład zmiany 
paradygmatu aktywności z problemu na 
zasoby? To pierwszy argument za moim 
wyborem, bo jestem przekonany, że praw-
dziwe sukcesy w ES można odnieść tam, 
gdzie koncentrujemy się na zasobach jakie 
istnieją we WSZYSTKICH ludziach.
Fundacja zajmuje się przypadkami tak zróż-
nicowanymi i złożonymi, że wymaga ona 
współpracy wielu fachowców, organizacji i instytucji 
– kilka szczegółów w tekście Beaty poniżej. To ko-
lejny argument – warto patrzeć na PES zbudowane 
na szerokiej i REALNEJ współpracy. Podmioty zbu-
dowane na synergii i gotowości dzielenia się wiedzą, 
doświadczeniem i swoimi zasobami. 
Gdy prosiłem Andrzeja o pomoc w przygotowaniu 
tego materiału, zadzwonił do mnie z wątpliwością czy 
oni rzeczywiście są podmiotem ekonomii społecznej, 
bo sami nigdy tak o sobie nie myśleli? Tak mnie tym 
zaskoczył, że na chwilę zaniemówiłem… ale tylko na 
chwilę! Przypomniałem sobie moją wizytę w ich sie-
dzibie, dyskusję o potrzebach finansowych, opłatach 
zabiegów i sesji terapeutycznych, skomplikowanych 
montażach organizacyjno-finansowych, aby rodzice 
i dzieci mogły zanocować i skorzystać z usług Funda-
cji i np. szpitala jednocześnie… Tak! To jest klasyczny 
PES, nawet jeśli do tej pory nie skorzystał ze złotówki 
wsparcia na rozwój ES, czy nie wypełnia wymogów 
wobec podmiotów, które o takie wsparcie mogą się 
ubiegać. Przykład Fundacji jest dlatego taki dobry, 

bo odrzuca stereotyp myślenia o PES jako podmio-
cie powołanym w ramach programów realizowanych 
przez ten czy inny OWES.  
Końcowa wisienka na torcie – fundatorem i twarzą 
Fundacji jest znakomity aktor Mirosław Baka. Poza 
pięknym przykładem „społecznie zaangażowanej 
kultury”, jest to dla mnie także zwrócenie uwagi na 
słaby punkt dotychczasowego rozwoju ES w Polsce. 
Nie zadbaliśmy bowiem do tej pory o to, żeby za ES 
stanęły poważne autorytety naukowe, społeczne, re-
ligijne czy artystyczne. Wyznacza to nam pewną lek-
cję do odrobienia… ale to już zupełnie inna historia.
Poczytajcie kilka słów od Beaty, zajrzyjcie na stronę 
Fundacji i poszukajcie wokół siebie problemów a na-
wet nieszczęść, które mają siłę tworzenia. Tworzenia 
nowych podmiotów ekonomii społecznej.

„„Żeby żyć, trzeba jeść”
Smak czekolady czy lodów truskawkowych, hmmm… 
to smaki przyjemności, często kojarzone z dzieciń-
stwem. Jednak wśród nas są dzieci, które nie zna-
ją tych przyjemności, bo nie potrafią bądź nie mogą 
jeść. Dlaczego? Na przykład urodziły się chorobą 
układu pokarmowego, która uniemożliwia im jedze-
nie doustne, albo  mają trudności z jedzeniem ze 
względu na urazy psychiczne. 
Dla nich właśnie powstała Fundacja „,żyć z POMPĄ”, 
powołana przez aktora teatralnego i filmowego Miro-
sława Bakę. Fundacja jest organizacją pozarządową 
działającą nieprzerwanie od 2009 roku, w szczegól-
ności na rzecz przewlekle chorych dzieci, których le-
czenie wymaga stałego lub czasowego podłączenia 
do pomp żywieniowych, oddechowych, baklofeno-
wych, insulinowych i innego sprzętu medycznego.
Mając na uwadze nasze doświadczenie i wiedzę 
stworzyliśmy unikatowy w skali Polski program 
SZKOŁA JEDZENIA, realizowany przez interdyscypli-
narny zespół specjalistów: neurologopedów, psycho-

Sukcesy w ES można 
odnieść tam, gdzie 

koncentrujemy się na 
zasobach

„
”
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terapeutów, fizjoterapeutów i dietetyka. 
Tym, co zdecydowanie wyróżnia program SZKOŁA 
JEDZENIA od innych programów jest: wąskie wy-
specjalizowanie - 
w dziedzinie jedzenia. 
Pomagamy zintegro-
waną terapią. Czyli 
kilku specjalistów 
różnych profesjonal-
ności jednocześnie 
pracuje z dzieckiem, 
aby wykształcić bądź 
przywrócić podsta-
wowe funkcje czło-
wieka, szczególnie niezbędne dla dzieci do prawidło-
wego rozwoju. Program Szkoły Jedzenia opiera się 
na dwóch formułach: stacjonarnej, gdzie zajęcia od-
bywają się cyklicznie i turnusowej, kiedy oferujemy 
10 dniowe intensywne cykle zajęć terapeutycznych.
Bezpośrednimi odbiorcami naszych działań są dzieci 
przewlekle chore i ich rodziny, ale również prowadzi-
my działalność edukacyjną w tej wąskiej dziedzinie 
jedzenia dla specjalistów typu: lekarze, personel pie-
lęgniarski, terapeuci, psycholodzy, dietetycy, logope-
dzi i neurologopedzi, studenci wydziałów psycholo-
gii, medycyny i farmacji. Na przykład w grudniu  2016 
wraz z grupą studentów ASP oraz Politechniki wzię-
liśmy udział w kolejnej edycji projektu Open Minds. 

Młodzi ludzie,  z własnej woli i ciekawości, przygo-
towywali projekty innowacji medycznego sprzętu 
dla małych pacjentów. Poznali życie dziecka z pom-
pą i zastanawiali się, jak mu je ułatwić, uprzyjemnić 
i uprościć. Dzięki tej współpracy powstało kilka wy-
śmienitych pomysłów usprawniających życie malu-
chów zależnych od pomp żywieniowych. 
Pracujemy w koalicji z Podmiotem Leczniczym 
COPERNICUS Spółka z o.o. w Gdańsku - Kliniką Pe-

Ekonomia społeczna 
to kolorowa krajka 
pleciona z tego, co 

osobiste i publiczne

„
”

Musimy zadbać 
o to, żeby za ES 
stanęły poważne 

autorytety naukowe, 
społeczne, religijne 

czy artystyczne

„

”

diatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzie-
ci, która jest pierwszym w Polsce północnej ośrod-
kiem, który prowadzi żywienie pozajelitowe dzieci 

w warunkach do-
mowych. Z perso-
nelem medycznym 
tejże kliniki wspólnie 
prowadzimy pacjen-
tów na ich  ścieżce 
powrotu do pełnej 
zdolności funkcjo-
nowania na gruncie 
rodzinnym i w grupie 
rówieśniczej.  

Swoją działalność upowszechniamy w lokalnej spo-
łeczności, biorąc udział w licznych inicjatywach pro-
mujących zdrowie. Mamy za sobą projekty ogólno-
polskie, wojewódzkie i lokalne w zakresie wspierania 
maluchów i ich rodzin w wyspecjalizowanym wąskim 
obszarze  jedzenia. Jesteśmy oparciem dla rodzin, 
w których trudności w jedzeniu spędzają sen z po-
wiek. 

Beata Stawicka

Fundacja „,żyć z POMPĄ” 
Gdańsk 80-803
ul. Nowe Ogrody 35
telefon: 506 042 252

adres e-mail: fundacja@zyczpompa.org
WWW: http://www.zyczpompa.org 
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Rower Power!

Rower postrzegany jest jako znakomity środek 
transportu, styl życia, a w pędzącym świecie jako 
pewne remedium na pośpiech, gonitwę za nie 
wiadomo czym.

Promowanie ekoturystyki i zaktywizowanie  społeczne mieszkańców Ostrowca 
Świętokrzyskiego - to udaje się Stowarzyszeniu Ostrower.  Dzięki nim w 
społeczeństwie rośnie też świadomość korzyści, jakie przynoszą dla zdrowia 
i codziennego funkcjonowania przejażdżki rowerowe.

Autor:  Kamil Stelmasik

Rowerowy Ostrowiec
O rowerowym Ostrowcu można pisać dużo i na pewno 
ciekawie, biorąc pod uwagę liczbę pasjonatów dwóch 
kółek oraz liczbę inicjatyw rowerowych. Właściwie taki 
tekst mógłby być publikowany w odcinkach i może 
wtedy wyczerpałby temat. Śmiało można postawić 
tezę, że wszyscy jesteśmy świadkami boomu rowero-
wego. W ostatnich latach na rodzimym rynku pojawiło 
się kilka nowych sklepów rowerowych, które bez pro-
blemu wytrzymują konkurencję z najstarszymi tego 
typu punktami w branży. Co sezon przybywa cyklistów 
organizujących się w coraz to liczniejsze grupy, chcą-
ce wspólnie spędzać wolne chwile na pokonywaniu 
coraz dłuższych tras. Pojawiają się serwisy rowerowe 
(Lecznica Rowerowa), a nawet lokalni producenci nie-
tuzinkowych bicykli opartych o autorskie konstrukcje 
(BBS Bike) W przestrzeni Internetu znajdziemy rodzi-
mych blogerów, opisujących piękną polszczyzną i zna-

komitymi zdjęciami swoje rowerowe eskapady (rowe-
rowy kRaj, Nasza Rajza). W skali globalnej, znany ze 
swej ogromnej sieci handlowej, szwedzki producent 
mebli wprowadził do sprzedaży linię artykułów dla ro-
werzystów. Zatem jest coś na rzeczy. 
Rower zmienia świat
Rower postrzegany jest jako znakomity środek trans-
portu, styl życia, a w pędzącym świecie jako pewne re-
medium na pośpiech, gonitwę za nie wiadomo czym. 
W miastach sprzyjających świadomemu rozwojowi 

Jesteśmy 
świadkami boomu 

rowerowego

„
”
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infrastruktury rowerowej, rower stał się doskonałą 
alternatywą dla samochodu i komunikacji miejskiej. 
Kultura rowerowa znacząco odmieniła przestrzeń 
miejską, by przytoczyć tu tylko znaną wszystkim Masę 
Krytyczną. Konsekwentnie realizowana idea zmie-
niła już Warszawę, Wrocław czy Gdańsk. Czy szansę 
na taką zmianę mają też mniejsze miasta, chociażby 
takie jak Ostrowiec Świętokrzyski? Członkowie grupy 
Ostrower, która w nazwie znakomicie łączy lokalność 
i aktywność rowerową, na przestrzeni ostatniego roku, 
dali się poznać jako dobrze zorganizowa-
na grupa rowerowych pasjonatów, która 
właśnie do tego zdaje się dążyć. 
 Nie da się ukryć, że tak się właśnie dzie-
je. W wydaniu lokalnym, rower, stał się 
bowiem mocnym ogniwem integracji 
i współpracy lokalnej społeczności. Stało 
się tak za sprawą naszych inicjatyw. 
Stowarzyszenie Ostrower
Dziś Ostrower to już pełnoprawne stowa-
rzyszenie, którego członkami założycielami stały się 
osoby w wieku od dwudziestu kilku do blisko siedem-
dziesięciu lat. To dowód na to jak pasja rowerowa łączy 
pokolenia. Stowarzyszenia współtworzą doświadczeni 

rowerzyści, na co dzień członkowie nieformalnych 
grup rowerowego Ostrowca, którzy podkreślają: -Na-
sze działania mają silny charakter integracyjny, są 
otwarte dla każdego kto podziela naszą pasję lub chce 
wspólnie z nami złapać bakcyla rowerowania i działać 
na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej w Ostrow-
cu. 
Ostrower, jeszcze jako grupa nieformalna pozyska-
ła grant na realizację swoich działań. Był to ważny 
moment dla młodej organizacji. Konkurs na najlep-

szą inicjatywę obywatelską, zorganizowany przez 
Świętokrzyską Federację Organizacji Pozarządowych 
HORYZONT stał się ich łupem. Pozyskane w sumie 
8 tys. zł, pozwoliło organizacji na podjęcie działań pro-

W wydaniu lokalnym 
rower stał się mocnym 

ogniwem integracji 
i współpracy 

„
”
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mocyjnych oraz organizację pikniku rowerowego Na 
Rower z Ostrower!, który w ostatni majowy weekend 
skupił około 400 mieszkańców, w różnym wieku. Za 
sprawą animacji, pokazów najnowszego i klasyczne-
go sprzętu rowerowego, warsztatów mechaniki rowe-
rowej, licznych konkursów, ale także propagowania 
zdrowego trybu życia i partnerstwa lokalnego (Policja, 
Straż Miejska, Biblioteka Publiczna, MCK, PKS Ostro-
wiec, ZHP), miasteczko rowerowe w Parku Miejskim 
przez kilka godzin tętniło życiem. Natomiast drugiego 
dnia, z Rynku miasta, pod eskortą służb munduro-
wych wyruszył 100 osobowy peleton, który udał się na 

wycieczkę po okolicznych lasach i polach, by dotrzeć 
na umówione spotkanie przy ognisku.
Początków wspólnych inicjatyw Stowarzyszenia 
Ostrower należy upatrywać w spotkaniu liderów grupy 
i organizacji wystawy starych rowerów w Parku Miej-
skim, która towarzyszyła Dniom Ostrowca w czerwcu 
2016 r. Zaraz po tym zainicjowany został OstrowerFest 
(www.ostrowerfest.pl), czyli festiwal rowerowy, które-
go pierwsza edycja odbyła się już we wrześniu 2016 r. 
Wydarzenie spotkało się ze znakomitym przyjęciem ze 
strony ostrowiaków, gdzie na starcie wielkiego rajdu 
na Rynku stawiło się 175 
rowerzystów.
Dziś lista członków Sto-
warzyszenia Ostrower, 
jego sympatyków ro-
śnie systematycznie za 
sprawą podejmowa-
nych kolejnych inicjatyw 
jak chociażby zorgani-
zowane już dwukrotnie 
Bajkowe Szlaki, w trak-

cie których rodzimi rowerowi podróżnicy (na razie), 
opowiadają w formie slajdowiska o swych wyprawach. 

Grupy nieformalne
Cała ta rowerowa energia, zrodzona w ostatnim czasie, 
nie uaktywniłaby się gdyby nie suma rowerowych pa-
sji, działających od lat w Ostrowcu miłośników dwóch 
kółek. W chwili obecnej w Ostrowcu działa kilka nie-
formalnych grup rowerowych, zrzeszających od kilku 
do kilkunastu aktywnych rowerzystów. Do tego grona 
niewątpliwie należy zaliczyć; Grupę OGAR (Ostrowiec-
ka Grupa Aktywnych Rowerzystów), Grupę Niedzielną, 
Grupę Spacerową, Rowerowy Ostrowiec, ,,Towarzyszy 
od pedałów”, Grupy PTTK, Naszą Rajzę czy Rowerem 

by bike. Lista ta zapew-
ne nie jest zamknięta, 
przy czym niektórzy 
jeszcze wciąż nie dali 
się poznać. Zachęca-
my więc do wspólnych 
działań wszystkich za-
interesowanych.

Rower 
postrzegany jest 
jako styl życia

„
”

Liczba członków 
Stowarzyszenia 
Ostrowem i jego 

sympatyków rośnie 
systematycznie

„

”
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Działania animacyjne 
są kluczowe dla 
rozwoju ekonomii 
społecznej
Animacja społeczna może wspierać samorządy 
w zakresie pomocy społecznej, animacji 
i edukacji kulturowej, edukacji nieformalnej, 
rewitalizacji, ekonomizacji czy rozwoju organizacji 
pozarządowych 

Animacja społeczna jest procesem wyróżniającym się złożonym społecznym 
kontekstem. Poprawia klimat społeczny, a w konsekwencji wpływa na efektywniejsze 
zaspokojenie aspiracji zarówno jednostek, jak i grup społecznych (społeczności 
lokalnych). Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zrzesza 
najlepszych animatorów, którzy odpowiadają za pobudzanie i kontrolowanie procesu 
społeczno-lokalnego, w którym pełnią funkcję „katalizatora zmiany”.

Próba definicji
Rozpoczynając rozprawę dotyczącą zjawiska 
animacji społecznej, ustalić należy, czym w ogóle jest 
animacja. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku 
języka polskiego (2013), za animację uznaje się 
,„inicjowanie i pobudzanie jakichś działań”. Nowy 
słownik pedagogiczny z 1996 roku podaje, że 
termin animacja oznacza ,„pobudzanie, zachęcanie 
bądź wsparcie jakiejś osoby czy grupy w pracy 
nad sobą lub nad rozwiązaniem jakichś zadań”. 

Autor: Magdalena Wójtowicz
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Jej istota w tym znaczeniu sprowadza się do tego, 
że społeczeństwo poprzez aktywny udział w życiu 
społeczności sprawia, że w danym otoczeniu podnosi 
się jakość życia, wyższy jest poziom sprawności 
rozwiązywania problemów lokalnych oraz realizacji 
celów rozwojowych. 
Etapy animacji

Animacja, tak jak każdy inny proces może zostać 
podzielona na kilka etapów, wyróżnia się: 
etap przygotowania - obejmuje rozbudowany 
proces nawiązywania relacji pomiędzy animatorem 
a społecznością, podczas którego musi on zdobyć 
zaufanie ludzi i dać się poznać przez nich z jak 
najlepszej strony. W tym czasie ponadto powinien 
zaaklimatyzować się w nowym środowisku, nawiązać 
znajomości oraz zdobyć podstawowe informacje 
niezbędne mu do realizacji powziętego celu.
etap właściwy - to po prostu lub aż realizacja 
projektu animacyjnego w danej społeczności, 
który składa się z szeregu zadań cząstkowych. 
W tym etapie szczególnie ważne jest stworzenie grup 
zadaniowych, które zajmą się realizacją określonych 
zadań, składających się na projekt animacyjny.
etap końcowy - jest prawdopodobnie najtrudniejszym 
z etapów dla animatora, ponieważ polega na 
stopniowym wycofywaniu się ze społeczności 
i wygaszaniu swej obecności po zrealizowaniu celu 

pracy, aby w ten sposób dać szansę wspólnocie na 
samodzielne działanie i współdziałanie.
Warto podkreślić, że tym, co determinuje naturę 
animacji społecznej, jest zjawisko uczestnictwa 
ludzi oraz wzajemne intensyfikowanie aktywizacji, 
ważne jest bowiem, aby wykorzystując potencjał 
społeczny(i kulturowy), przekształcać (lub chronić 
przed niekorzystnymi przeobrażeniami) środowisko. 
Dla animacji społecznej, jako metody działania 
społecznego, bardzo ważne jest usytuowanie 
animatora wewnątrz owego środowiska, jednak 
z wyłączeniem roli owego animatora jako lidera. 
Walory animacji
Od stycznia odbywały się cykle spotkań informacyjno-
diagnozujących, prowadzonych przez mentorów 
rozwoju lokalnego Centrum Aktywności Lokalnej 
z Warszawy. Uświadomili oni  licznie zebranym, że 
ekonomia społeczna to nie tylko świetna metoda 
integracji społecznej, ale także narzędzie, które może 
wspierać takie obszary zadań samorządów lokalnych 
jak pomoc społeczna, animacja i edukacja kulturowa, 
edukacja nieformalna, rewitalizacja, ekonomizacja 
i rozwój organizacji pozarządowych i wiele innych. 
Pozwala także na nowe podejście do kształtowania 
rynku pracy i rynku usług publicznych.
Strategia animacji
17 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło 
się również spotkanie grupy roboczej ds. współpracy 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Tematyka spotkania dotyczyła opracowania strategii 
animacji, określono model jej monitoringu i ewaluacji. 
Jacek Gralczyk – animator Centrum Aktywności 
Lokalnej z Warszawy – przedstawił nowoczesne 
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metody animacji i podejścia do podmiotów ekonomii 
społecznej. 
Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb i zasobów 
środowiska lokalnego każdy z animatorów opracował 
z grupą wstępny projekt inicjowania określonych 
działań, na przykład edukacyjno-kulturalnych, 

których celem było uruchomienie zasobów tkwiących 
w społeczności lokalnej i przygotowanie jej do 
angażowania się w przedsiębiorczość społeczną. 
W trakcie realizacji projekty były wielokrotnie 
modyfikowane, ponieważ w miarę upływu czasu 
animatorzy lepiej poznawali potencjał i ograniczenia 
społeczności lokalnej, zaś mieszkańcy nabierali 
zaufania do animatorów i chętniej przyjmowali ich 
propozycje, a nawet proponowali własne rozwiązania.
Animacja a ekonomia społeczna
W realizacji projektu, tj. Kielecko-Ostrowieckiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, działania 
animacyjne są kluczowe dla powodzenia i sukcesu 
przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy animacja 
pochodzi z zewnątrz (animator spoza środowiska), 

czy od wewnątrz (członek społeczności lokalnej), 
dynamika oddziaływania charakterystyczna dla 
animacji jest nieodzownym elementem wszystkich 
etapów wdrażania, począwszy od zbadania 
potencjału społecznego, poprzez wymyślenie idei 
(tematu), aktywizację wokół tej idei mieszkańców, 
zaprojektowania działań, przeprowadzenie działań 
i podsumowanie wyników, a także w końcu 
zakończenie interwencji i ewentualne przekształcenie 
projektu w jakieś następne działanie.
W tym znaczeniu animator ma do spełnienia rolę, 
określoną przez metodykę, proponowaną przez 
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. Nie 
jest moim celem kompendium wiedzy o animacji, 
lecz pokazanie szerokiego spektrum zastosowań 
i możliwości, jakie daje animacja w dokonywaniu 
zmian. 

Podsumowując, animacja w naszym projekcie zostaje 
użyta zarówno przy tworzeniu systemów wsparcia, 
do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc 
pracy, do aktywizacji społecznej, do podnoszenia 
potencjału i wzrostu kwalifikacji kadr gospodarki 
społecznej oraz do tworzenia i wykorzystywania 
procedur, narzędzi i wskaźników pomiaru rozwoju 
gospodarki społecznej, do wzmacniania kompetencji 
społecznych, do tworzenia i prowadzenia 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji 
pozarządowych. 
A mówiąc najogólniej, animacja społeczna przyczynia 
się do budowania i wzmacniania potencjału kapitału 
społecznego na skalę lokalną i ponad lokalną.
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zdj. Dreamlights Studio

La Polveriera 
– czyli przedsiębiorczość 
społeczna, rewitalizacja 
i współpraca metodą włoską

Konsorcjum Oscar Romero to zrzeszenie 15 
podmiotów, z których każdy specjalizuje się 
w jakimś obszarze rynku.

Pozwól, drogi Czytelniku, że naszą podróż w świat włoskiej przedsiębiorczości 
społecznej rozpoczniemy geograficzno-historycznie. Od Reggio nell’Emilia, 
a właściwie Reggio Emilia, bo tak powszechnie skraca się nazwę tej miejscowości 
w północnych Włoszech, położonej w Nizinie Padańskiej między Modeną i Parmą, 
około 70 kilometrów na zachód od Bolonii. W mieście tym znajduje się La Polveriera. 
Stara prochownia, jak należy przetłumaczyć tą nazwę. Jest to miejsce, gdzie 
w unikalny sposób splotły się: włoska przedsiębiorczość społeczna, ciekawe podejście 
do tematu rewitalizacji i współpraca tak mocna, że stoi o lata świetlne przed tym, 
co można zaobserwować w naszym kraju. Razem daje to potężną mieszankę, która 
niczym proch strzelniczy, który kiedyś tu składowano, jest w stanie rozsadzić skały 
wykluczenia i problemów społecznych.

Opuszczone koszary
La Polveriera to kompleks pięciu budynków, które do 
roku 1945 były wykorzystywane do celów wojskowych 
- najpierw jako prochownia, a potem magazyny bro-
ni i koszary dla jednostki pancernej. Po zakończeniu II 

Autor: Dariusz Kurcman
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Wojny Światowej, budyn-
ki te zostały opuszczo-
ne i stopniowo popadały 
w ruinę. Można je porów-
nać do dawnych obiektów 
przemysłowych, jakich 
wiele widuje się rów-
nież w naszych polskich 
miastach. Dawne hale 
fabryczne, opuszczone 
i niszczejące. Budynki, które nie tylko wieczorami, ale 
i za dnia lepiej omijać szerokim łukiem. Miejsca, gdzie 
rodzi się wiele problemów społecznych i z których, 
jak często się uważa, nic dobrego nie wyniknie. Taka 
właśnie była La Polveriera w roku 2010, gdy władze 
miasta Reggio Emilia przekazały Konsorcjum Solidar-
ności Społecznej „,OSCAR ROMERO” dwa z tych bu-
dynków w 50-letnią dzierżawę. 
Konsorcjum firm non-profit
Co to za podmiot? Można by go porównać do federa-
cji, zrzeszającej inne organizacje. Konsorcjum „,OSCAR 
ROMERO” (w skrócie C.O.R.) powstało w roku 1990 
i obecnie zrzesza 15 kooperatyw i spółdzielni socjal-
nych. Są to podmioty non-profit, ale takie, które łączą 
działalność społeczną z aktywnością gospodarczą. 
6 z nich prowadzi działalność w obszarach związanych 
z szeroko rozumianymi usługami społeczno-eduka-
cyjnymi, 6 zajmuje się rynkiem pracy i aktywizacją za-
wodową, a 3 łączą działalność w obu tych obszarach. 
O wielkości C.O.R. niech świadczą liczby – poprzez 
swoje organizacje członkowskie, konsorcjum zrzesza 
łącznie 937 członków i zatrudnia 1161 osób. Bardzo 
dużo, ale pamiętajmy, że mówimy o podmiocie, który 
działa od 27 lat w kraju, w którym tradycje spółdziel-
czości są bardzo silne.
Renowacja i działalność społeczna
Kiedy C.O.R. wydzierżawiło te budynki, były one w bar-
dzo złym stanie technicznym, zagrażającym zdrowiu 
i życiu ludzi. Dodatkowo, są to budynki zabytkowe, co 
oznacza, że nie można ich wyburzyć czy gruntownie 
przebudować, zmieniając ich charakter. C.O.R. utwo-
rzyło więc spółkę non-profit „,La Polveriera”, która 
zajęła się renowacją tej nieruchomości, aby można ją 
było wykorzystywać do działalności społecznej. Obec-
nie budynki powierzone C.O.R. w dzierżawę zostały już 
gruntownie odnowione i są wykorzystywane do dzia-
łań realizowanych przez członków konsorcjum.
Oczywiście takie zadanie – gruntowna renowacja 

zabytkowych budynków 
poprzemysłowych wyma-
ga ogromnych nakładów 
finansowych. Do tej pory 
na prace te wydano około 
5 milionów euro. I patrząc 
na nasze krajowe do-
świadczenia mogłoby 
wydawać się oczywiste, 
że skoro mówimy o za-

bytkowych budynkach miejskich, oddanych w dzier-
żawę podmiotowi społecznemu, i o ich rewitalizacji, to 
duże środki publiczne (albo unijne) muszą być zaan-
gażowane w odnowienie tego miejsca. I tutaj ogrom-
ne zaskoczenie – miasto nie przekazało ani jednego 
centa na ten cel. Nie pozyskano też żadnych środków 
unijnych. Całość prac jest finansowana wyłącznie ze 
środków wygospodarowanych przez członków C.O.R., 
którzy nie tylko zainwestowali w to swoje zyski, ale 
również zaciągnęli na ten cel poważne pożyczki. Co 
nawet biorąc pod uwagę skalę tych podmiotów i za-
kres prowadzonej przez nich działalności, jest dla nich 
ogromnym wyzwaniem. Pamiętajmy, o jakiej kwocie 
mówimy – 5 mln euro.
Totalna współpraca
Rodzi się pytanie – dlaczego podmioty społeczne 
zrzeszone w ramach konsorcjum, zdecydowały się na 
zainwestowanie nie tylko swoich oszczędności, ale też 
na zaciągnięcie kredytów, aby wspólnie odnowić to 
miejsce? Odpowiedź jest prosta – wynika to z filozofii 
ich działania i z czegoś, co oni już wypracowali, a cze-
go my w Polsce musimy się jeszcze cały czas uczyć. 
W Konsorcjum Oscar Romero wiedzą, że kluczem 
do przetrwania i rozwoju ich działalności jest współ-
praca. Ale nie fasadowa współpraca, polegająca na 
deklaracjach, listach intencyjnych czy okazjonalnych 
wspólnych działaniach. Współpraca totalna, która po-
lega na codziennej wspólnej pracy, wzajemnym uzu-
pełnianiu swojej oferty i budowaniu marki i silnego 
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produktu, oferowanego na rynku. W C.O.R. doskonale 
zdają sobie sprawę, że ich produkty i usługi są mniej 
konkurencyjne niż te oferowane przez firmy komer-
cyjne. Wiedzą więc, że jeśli nie będą się łączyć i dzia-
łać wspólnie, rynek może ich zniszczyć. Kto jest sam, 
kto nie współpracuje – upadnie prędzej czy później, 
jak szczerze powiedział nam Fabio, który wprowadził 
nas w filozofię działalności C.O.R. Skuteczność ich 
działania i wielkość oraz rozwój podmiotów wchodzą-
cych w skład Konsorcjum pokazuje, że jest to prawda. 
I w tym kontekście dzierżawa i rewitalizacja komplek-
su La Polveriera idealnie wpisuje się w filozofię C.O.R. 
– dzięki temu uzyskują przestrzeń do wspólnej pracy 
i miejsce, które jest ich wspólną własnością.
Nowe życie starych budynków
Jak wykorzystywane są budynki kompleksu La Polve-
riera? Pierwszy z nich, oddany do użytku kilka lat 
temu, jest wykorzystywany na potrzeby osób z niepeł-
nosprawnościami. Na piętrze tego budynku, stworzo-
ne zostały lokale w których osoby z niepełnospraw-
nościami mieszkają, ucząc się samodzielnego życia. 
Na parterze znajdują się natomiast pomieszczenia 
i pracownie, w których prowadzone są warsztaty dla 
osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczą w nich 
zarówno mieszkańcy budynku, jak i inne osoby, dojeż-
dżające na zajęcia z terenu całego miasta. Można po-
wiedzieć, że jest to podmiot reintegracyjny, wyposa-
żony dodatkowo w mieszkania wspomagane. Z punktu 
widzenia Konsorcjum, ważniejszy wydaje się jednak 
drugi budynek, oddany do użytku na początku 2017 
roku. Członkowie C.O.R., którzy sfinansowali odbudo-
wę budynku, korzystają z utworzonej w ten sposób po-
wierzchni. Część budynku została zamieniona na biu-
ra, zorganizowane w formie otwartej, jako przestrzeń 
co-workingowa. Taka organizacja powierzchni znacz-
nie ułatwia i zacieśnia współpracę pomiędzy podmio-
tami – wspólna przestrzeń tworzy naturalną platformę 
komunikacji i wręcz narzuca współdziałanie. Reszta 
budynku jest wykorzystywana jako miejsce zajęć dla 

osób z niepełnosprawnościami (są to podopieczni 
spółdzielni L’Ovile, o której kilka słów poniżej) czy jako 
miejsce warsztatów krawieckich dla młodych kobiet 
pochodzenia afrykańskiego, które w ten sposób są 
zachęcane(z bardzo dobrym skutkiem) do porzuce-
nia prostytucji. Na terenie budynku, Konsorcjum uru-
chamia również sklep, w którym sprzedawane będą 
produkty wytworzone przez podopiecznych podmio-
tów zrzeszonych w C.O.R. Na piętrze, planowane jest 
uruchomienie restauracji, która również będzie pro-
wadzona jako inicjatywa społeczna. Cała La Polveriera 
powoli przeradza się więc w centrum rozwoju przed-
siębiorczości społecznej i duży ośrodek wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościami.
Składki, przetargi i konkursy
Z czego utrzymuje się C.O.R? Ponieważ jest to Kon-
sorcjum, jednym ze źródeł przychodów tego podmiotu 
są składki członkowskie. Ich wysokość jest uzależ-
niona od wielkości przychodów, jakie osiąga każdy 
z członków konsorcjum. Poza tym zespół pracowni-
ków C.O.R., oprócz bezpośredniego zarządzania całym 
kompleksem, zajmuje się również składaniem ofert do 
przetargów i konkursów (zarówno w imieniu całego 
konsorcjum, jak i jego członków). Jeśli taki przetarg 
zostanie wygrany, zadania z niego wynikające są reali-
zowane najczęściej przez jednego lub kilku członków 
konsorcjum, którzy część wypracowanego w ten spo-
sób zysku przekazują dla C.O.R.
Na przykład owczarnia
Aby zrozumieć, w jaki sposób działają podmioty zrze-
szone w C.O.R., przyjrzyjmy się bliżej spółdzielni so-
cjalnej L’Ovile (Owczarnia). Jest to duży podmiot, 
jeden z większych w ramach całego konsorcjum. 
Spółdzielnia ta funkcjonuje od 24 lat, co patrząc na 
nasze regionalne spółdzielnie socjalne, zdecydowa-
nie musi budzić szacunek. Jeszcze więcej o skali tego 
podmiotu mówi jednak struktura zatrudnienia oraz 
osiągane przychody. Na koniec 2016 roku, spółdziel-
nia zatrudniała 286 pracowników, z czego aż 83% sta-
nowiły osoby z niepełnosprawnością lub zagrożone 
wykluczeniem społecznym. To bardzo wysoki wskaź-
nik, jeśli weźmie się pod uwagę, że włoskie przepisy 
wymagają tylko 30% takich osób wśród pracowników 
spółdzielni socjalnej. 295 osób jest członkami tej spół-
dzielni, z tego 162 osoby to jej pracownicy, 69 osób 
to członkowie niezatrudnieni w tym podmiocie, a 64 
osoby – członkowie rodzin pracowników. Całym pod-
miotem zatrudnia 8-osobowy zarząd, wybierany w po-
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wszechnych wyborach na 3-letnią kadencję. Za rok 
2016, spółdzielnia L’Ovile osiągnęła przychody rzędu 
9,7 mln euro, a na ten rok spodziewają się przychodów 
na poziomie około 10,9 mln euro. W ciągu ostatnich 
kilku lat, przychody spółdzielni rosną o ponad 1 mln 
euro na rok, co oznacza bardzo dynamiczny rozwój.
Regionalny podwykonawca usług 
Jakie działania pozwalają spółdzielni na wypracowa-
nie tak imponujących przychodów? Ponad 40% środ-
ków, do działalności spółdzielni wnoszą zadania o cha-
rakterze środowiskowym i porządkowym – zbiórka 
surowców wtórnych, głównie papieru i tektury, selek-
tywna zbiórka odpadów i elektroniki, zbieranie i recyc-
ling odzieży, jak również ręczne sprzątanie ulic. Zada-
nia te są oczywiście finansowane z lokalnych środków 
publicznych. W tym miejscu warto jednak wspomnieć 
o bardzo ważnej kwestii, która wyróżnia działalność 
spółdzielni L’Ovile od polskich przedsiębiorstw spo-
łecznych, które próbują działać w tej samej branży. 
Na włoskim rynku, zadania związane z odpadami są 
finansowane przez samorządy w drodze przetargów, 
i stanowią zwykle część większego przetargu, doty-
czącego kompleksowej dostawy różnych usług komu-
nalnych. W związku z tym spółdzielnia socjalna, nie 
zapewniająca pełnego pakietu usług, miałaby duże 
problemy w wygraniu takiego przetargu. Spółdzielnia 
L’Ovile wyspecjalizowała się więc jako regionalny pod-
wykonawca wybranych usług, wykonujący je w imie-
niu dużej ogólnokrajowej firmy, która wygrywa cały 
przetarg. To rozwiązanie na pierwszy rzut oka wygląda 
dość dziwnie, ale ma jedną niezaprzeczalną zaletę – 
działalność spółdzielni nie jest uzależniona od tego, 
czy uda się wygrać kolejny przetarg. Znacznie łatwiej 
jest oferować konkretne usługi firmie, która aktual-
nie zawarła kompleksową umowę na dostarczenie 
pakietu usług komunalnych. To rozwiązanie działa 
dlatego, że spółdzielnia L’Ovile wyspecjalizowała się 
w tych usługach, które stanowią największe wyzwanie 
i problem w realizacji dla dużych przedsiębiorstw pry-
watnych. W ten sposób znalazła swoją niszę rynkową, 
w której się specjalizuje, co zapewnia jej stałe funkcjo-
nowanie i stabilne dochody.
Oprócz tego, spółdzielnia L’Ovile oferuje na rynku usłu-
gi sprzątania biur, magazynów, fabryk i centrów han-
dlowych, co również stanowi ważny element jej dzia-
łalności. Prowadzi również dwa magazyny, w których 
realizuje usługi takie jak: montaż taśm produkcyjnych, 
składanie elementów plastikowych, produkcja podze-

społów i małych elementów maszyn i urządzeń, czy 
produkcja i składanie kartonów i pudełek. Ciekawym 
aspektem działalności jest też stolarnia, uruchomiona 
przy lokalnym areszcie, łącząca działalność odpłatną 
i aktywizację zawodową. Działalność spółdzielni to nie 
tylko usługi typowo komercyjne, ale również działania 
dla osób z niepełnosprawnościami i osób w trudnej 
sytuacji. Spółdzielnia  prowadzi mieszkania chronio-
ne, domy dla osób opuszczających więzienia, realizuje 
warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, prowa-
dzi azyle dla uchodźców i migrantów, czy oferuje usługi 
mediacji dla społeczności lokalnej. Są to zadania nie-
komercyjne, finansowane bezpośrednio ze środków 
publicznych. Uzupełnieniem działalności spółdzielni 
są usługi kulturalne i edukacyjne (L’Ovile ma ofertę za-
jęć, warsztatów i rajdów edukacyjnych dla szkół) oraz 
produkcja rolnicza. Pod koniec 2016 roku spółdzielnia 
uruchomiła również sklep w szpitalu w Reggio Emilia. 

Sprzedawane są tam nie tylko produkty wytworzone 
przez podopiecznych spółdzielni, ale też inne artykuły 
potrzebne pacjentom szpitala. Jest to ciekawe rozsze-
rzenie oferty spółdzielni, jeśli weźmie się po uwagę, że 
jest to sklep ulokowany dokładnie naprzeciwko wej-
ścia do szpitala, w miejscu, w którym ciężko go prze-
gapić. Jest to nowa forma aktywności spółdzielni, ale 
wygląda na dość perspektywiczną.
Patrząc na profil działania spółdzielni L’Ovile, od razu 
widać jej wielobranżowość,  co przy tak dużej liczbie 
osób zatrudnionych jest niejako naturalnym zjawi-
skiem. Warto podkreślić jednak, że główne przychody 
spółdzielni nie pochodzą bezpośrednio od samorządu 
lokalnego. Spółdzielnia jest bowiem przede wszyst-
kim podwykonawcą lub dostawcą towarów i usług dla 
bardzo szerokiej grupy przedsiębiorstw prywatnych, 

Pomagają poprzez 
dokształcanie, 
wyrównywanie 

deficytów, 
rozwiązywanie 
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co praktycznie uniezależnia ją od władz lokalnych i za-
pewnia jej stabilność przychodów. Przez szeroki za-
kres świadczonych usług, spółdzielnia L’Ovile to istot-
ny członek Konsorcjum „,Oscar Romero”.
Wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem społecznym
Innym ciekawym podmiotem, wchodzącym w skład 
C.O.R., i prowadzącym swoją działalność w kom-
pleksie La Polveriera, jest Konsorcjum Kooperatyw 
Socjalnych Mestieri, oddział Reggio Emilia. Jest to 
agencja zatrudnienia, specjalizująca się we wsparciu 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspie-
ra między innymi migrantów, i to nie tylko z obecnej 
fali uchodźców, ale również z osób innych narodowo-
ści, od dłuższego czasu przebywających na terenie 
Włoch (specjaliści Mestieri często wspierają „,drugie 
pokolenie migrantów”, czyli osoby z innych narodowo-
ści, ale urodzone już we Włoszech). Pracują również 
z osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnospraw-
nymi, młodzieżą czy osobami starszymi. Trzeba pa-
miętać, że sytuacja osób młodych na włoskim rynku 
pracy jest niezwykle trudna, o wiele gorsza niż w na-
szym kraju. Mestieri specjalizuje się więc we wspar-
ciu osób w naprawdę trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Swoim podopiecznym starają się pomagać poprzez 
dokształcanie, wyrównywanie deficytów, rozwiązywa-
nie ich problemów społecznych, a następnie poprzez 
organizację staży i praktyk. Sama działalność w tym 
zakresie nie jest więc specjalnie innowacyjna. Warto 
natomiast podkreślić, że Mestieri nie kończy swojego 
wsparcia z chwilą podjęcia pracy przez osobę, którą 
mieli zaktywizować. Nawet rok po podjęciu przez nią 
zatrudnienia, nadal ją wspierają, poprzez doradztwo 
i wsparcie w miejscu pracy, pomoc w przystosowaniu 
się oraz wsparcie grupowe. Wynika to z przeświad-
czenia, że przy szeroko rozwiniętej skali kontaktów 
lokalnych i regionalnych, największym problemem nie 
jest znalezienie stanowiska pracy dla swojego klien-
ta, ale utrzymanie przez niego tej pracy lub gotowość 
do zmiany pracy na lepszą. W swojej działalności Me-
stieri opiera się na rynku lokalnym – jego potrzebach, 
lokalnej specyfice i zmianach, jakie w nim zachodzą. 
Co jest ważne i warte podkreślenia, skupia się na roz-
woju swoich podopiecznych, ale z uwzględnieniem 
ich umiejętności „,miękkich”, charakteru i gotowości 
do pracy. Specjaliści Mestieri uważają bowiem, że na 
rynku pracy od twardych umiejętności zawodowych, 
o wiele ważniejsze są cechy charakteru pracownika, 
jego gotowość do pracy i odpowiednie nastawienie. 

O skuteczności takiego podejścia niech świadczą licz-
by – pracując na niezwykle trudnej grupie osób, osią-
gają bardzo dobrą skuteczność zatrudnienia, zbliżoną 
do 50%.
Najważniejsze są predyspozycje klienta                                                                  
Ponieważ w swojej działalności Mestieri skupia się na 
rozwoju umiejętności „,miękkich” i cech charakteru 
swojego klienta, w sposób naturalny musi bazować 
na jego predyspozycjach i umiejętnościach. Bardzo 
ważne jest więc dokładne poznanie osoby, z którą 
się pracuje, tak aby wsparcie miało charakter zindy-
widualizowany. Takie podejście jest typowe dla wielu 
podmiotów, zrzeszonych w Konsorcjum. Widać je cho-
ciażby w warsztacie krawieckim, poprzez który prowa-
dzone są działania aktywizacyjne dla kobiet z Nigerii, 
zarabiające na życie jako prostytutki. Wybór warsz-
tatu, poprzez który specjaliści chcą dotrzeć do tych 
kobiet, nie jest przypadkowy. Szycie i produkcja ubrań 
jest bowiem typowym zachowaniem kobiet w Nigerii, 
i umiejętności w tym zakresie są przekazywane z mat-
ki na córkę. Poprzez tą formę warsztatów, specjaliści 
odnoszą się więc do tradycji z kraju, z którego te osoby 
pochodzą, i bazują na umiejętnościach i zaintereso-
waniach swoich podopiecznych.
Cztery zasady
Działalność całego kompleksu La Polveriera i Kon-
sorcjum, które znalazło tam swoją siedzibę, można 
zawrzeć w kilku prostych hasłach. Pierwszym i naj-
ważniejszym jest bez wątpienia współpraca, reali-
zowana na bardzo wielu płaszczyznach – wspólne 
biuro, startowanie w przetargach, wspólne inicjaty-
wy. Drugim to specjalizacja i profesjonalizacja swo-
jej działalności, ale połączona z wzajemnym uzupeł-
nianiem swojej oferty. Konsorcjum Oscar Romero to 
zrzeszenie 15 podmiotów, z których każdy specjalizuje 
się w jakimś obszarze rynku. Równocześnie w miarę 
potrzeb, podmioty te uzupełniają swoją ofertę. Trzecia 
zasada, również widoczna w działalności podmiotów 
tworzących konsorcjum, to mocno zarysowana kon-
cepcja indywidualizacji wsparcia w odniesieniu do 
klientów, korzystających z oferowanych usług. I po 
czwarte, członkowie Konsorcjum korzystają ze środ-
ków publicznych czy funduszy unijnych, ale łączą to 
z działalnością gospodarczą i współpracą z biznesem 
i społecznością lokalną.
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Organizacje Pożytku 
Publicznego
Kielecko –Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej służy bezpłatną pomocą w uzyskaniu 
statusu Organizacji Pożytku Publicznego

W czasie corocznych rozliczeń z fiskusem wiele osób zastanawia się czy powierzyć 
1% swego podatku organizacji posiadającej status OPP. Z drugiej strony niektóre 
z istniejących podmiotów zastanawiają się, czy posiadanie statusu OPP to tylko 
możliwość otrzymywania przez organizację 1% podatku od osób fizycznych czy może 
coś więcej? Czym jest status OPP, jakie warunki trzeba spełnić by go uzyskać, jakie 
są przywileje i obowiązki organizacji posiadającej status OPP– poniżej postaramy się 
nakreślić odpowiedź.   

Prowadzenie działalności pożytku publicznego 
a posiadanie statusu OPP 
Na wstępie należy zaznaczyć, że samo prowadzenie 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
nie jest równoznaczne z posiadaniem statusu OPP. 
Sfer, w których 
można prowadzić 
działalność pożyt-
ku publicznego jest 
wiele i są one okre-
ślone w art. 4 usta-
wy o działalności 
pożytku publiczne-
go i o wolontaria-
cie (dla przykładu: pomoc publiczna, działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży i szereg innych). Prowadzenie dzia-
łalności pożytku publicznego jest tylko jednym  z wa-
runków jakie musi spełniać podmiot starający się 

o uzyskanie statusu OPP. Potwierdzeniem posiadania 
statusu OPP jest odpowiedni wpis do Krajowego Re-
jestru Sądowego (wówczas na wyciągu z KRS w polu 
,,status opp” jest wpisane słowo ,„TAK”). Organizacja 
która chciałaby uzyskać status OPP, musi więc wy-

stąpić o jego na-
danie do sądu. Bez 
stosownego wpisu 
w KRS organizacja 
nie posiada statu-
su OPP i nie może 
korzystać z żad-
nych przywilejów 
z nim związanych.    

Kto może ubiegać się o status OPP a komu ten sta-
tus nie przysługuje?
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wo-

Autor: Anna Młyńczak-Kuźnia

Organizacji pożytku 
publicznego to pewna 
elit wśród podmiotów 

trzeciego sektora
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lontariacie o uzyskanie szczególnego statusu or-
ganizacji pożytku publicznego (statusu OPP) mogą 
ubiegać się:
- organizacje pozarządowe (z wyjątkami, o czym 
mowa poniżej);
- osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła 
katolickiego, innych kościołów i związków wyznanio-
wych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadze-
nie działalności pożytku publicznego, np. archidie-
cezje, parafie, Caritas diecezji (podmioty te muszą 
działać na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania);
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością oraz kluby sportowe będące spółkami, które: 
- nie działają w celu osiągnięcia zysku, 
- przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych,
- nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowni-
ków. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że o status OPP 
mogą ubiegać się zarówno organizacje pozarządowe 
zarejestrowane w KRS jak np. fundacje czy stowarzy-
szenia, ale również te, które nie podlegają obowiązko-
wemu wpisowi do KRS lecz rejestrowane są w innych 
rejestrach jak np. ewidencja starosty (dla przykładu: 
uczniowskie kluby sportowe), jednakże ubiegając 
się o status OPP organizacje te muszą obowiązkowo 
uzyskać wpis do KRS.
O przyznanie statusu OPP nie mogą obiegać się 
w szczególności:
- podmioty które należą do sektora finansów publicz-
nych (jak np. państwowe szkoły wyższe)
- fundacje utworzone przez partie polityczne
- fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
- spółdzielnie socjalne
- partie polityczne
- związki z zawodowe i organizacje pracodawców
- samorządy zawodowe.
Podmioty te mogą prowadzić działalność pożytku 
publicznego ale nie mogą uzyskać statusu OPP.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się 
o nadanie statusu OPP?

Podmiot, który chce złożyć wniosek do sądu o na-
danie statusu OPP musi spełnić łącznie następujące 
warunki:
- być jednym spośród podmiotów uprawnionych 
o ubieganie się o status OPP (podmioty te zostały 
wskazane w części ,,Kto może ubiegać się o status 
OPP a komu ten status nie przysługuje?”);
- prowadzić działalność pożytku publicznego nie-
przerwanie przez co najmniej 2 lat (organizacja musi 
wykazać się prowadzeniem działalności przez mi-
nimum taki okres, np. poprzez informacje zawarte 
w sprawozdaniach) 

Adresatem działalności pożytku publicznego jest 
ogół społeczności (rozumiany jako całe społeczeń-
stwo lub pewien szeroki krąg odbiorców wyodręb-
niony ze względu na rożne kryteria, np. terytorialne, 
środowiskowe) lub określona grupa, pod warunkiem 
że ta grupa jest wybrana ze względu na szczególnie 
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku 
do społeczeństwa (np. podopieczni domów dziecka). 
W statucie (lub innym akcie wewnętrznym) nie musi 
być napisane wprost na rzecz jakiej społeczności lub 
grupy działa organizacja, ale powinno to jasno wy-
nikać ze sposobu określenia jej celów statutowych 
i sposobów ich realizacji;
- może prowadzić działalność gospodarczą wyłącz-
nie jako dodatkową w stosunku do działalności po-
żytku publicznego;
- działalność statutowa podmiotu nie może ograni-
czać się wyłącznie do działalności na rzecz własnych 
członków (w przypadku stowarzyszeń), przy czym 
należy zauważyć że działanie na rzecz członków nie 
stoi w sprzeczności z wymogiem prowadzenia dzia-
łalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy;
- nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na 

Potwierdzeniem 
posiadania statusu 
OPP jest wpis do 

Krajowego Rejestru 
Sądowego
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działalność pożytku publicznego;
- posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub 
nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie-
podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej lub nadzoru, a każdy członek tego or-
ganu kontroli lub nadzoru musi spełniać jeszcze 
kolejne warunki (tj. w szczególności nie może być 
jednocześnie członkiem organu zarządzającego tym 
podmiotem, bądź pozostawać w związku małżeń-
skim czy być spokrewnionym z członkiem zarządu; 
nie może być i nie mógł w przeszłości być skazany 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe);
- posiadać statut (lub inny akt wewnętrzny), w którym 
przewidziane jest szereg ograniczeń dotyczących 
wykorzystywania majątku organizacji oraz dokony-
wania zakupów od podmiotów związanych z członka-
mi organizacji (np. statut musi zabraniać udzielania 
pożyczek w stosunku 
do członków podmiotu, 
członków organów czy 
pracowników a także 
osób z nimi spokrew-
nionych);
- jeśli organizacja ma 
zamiar prowadzić albo 
prowadzi zarówno 
nieodpłatną jak i od-
płatną działalność po-
żytku publicznego to 
informację o przedmiotach tej działalności powinna 
umieścić w statucie /innym akcie wewnętrznym.
W tym miejscu należy podkreślić, że to do właściwo-
ści sądu rejestrowego należy ocena czy organizacja 
pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działal-
ność pożytku publicznego ubiegający się o status 
organizacji pożytku publicznego spełnia kryteria 
ustawowe pozwalające na nadanie temu podmioto-
wi statusu OPP (kryteria te określa szczegółowo art. 
20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie).
Z jakim przywilejami wiąże się posiadanie statusu 
OPP?
Mówiąc o przywilejach podmiotu posiadającego sta-
tus OPP należy wyraźnie podkreślić, że przywileje te 
mają zastosowanie wyłącznie w części dotyczącej 
prowadzonej przez niego działalności pożytku pu-

blicznego, co oznacza że nie dotyczą one działalności 
gospodarczej jeśli organizacja taka prowadzi.
Do przywilejów podmiotu posiadającego status OPP 
należą w szczególności:
- zwolnienie z podatku dochodowego od osób praw-
nych;
- całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości 
w części zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego, natomiast 
podatek od nieruchomości, na nieruchomości zajęte 
przez organizację na prowadzenie odpłatnej dzia-
łalności statutowej jest płacony na preferencyjnych 
warunkach;
- zwolnienie od opłaty skarbowej (jeżeli podmiot 
składa podania, występuje z wnioskiem o dokona-
nie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie 
zaświadczenia lub zezwolenia - dotyczy to czynności 
związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością 
pożytku publicznego);

- zwolnienie z opłat 
sądowych (w tym 
z opłat z tytułu wpi-
sów w KRS). Zwolnie-
nie, jak wspomniano 
już wyżej, nie obejmu-
je spraw związanych 
z prowadzoną przez 
podmiot działalnością 
gospodarczą;
- zwolnienie z podatku 
od czynności cywil-

noprawnych - tylko wtedy gdy dokonana czynność 
cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności po-
żytku publicznego;
- możliwość zwolnienia z podatku VAT;
- możliwość nabywania prawa użytkowania nieru-
chomości należących do Skarbu Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorialnego na preferencyjnych 
zasadach;
- możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych (warto dodać że otrzymane 
przez organizację środki finansowe pochodzące z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być 
wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalno-
ści pożytku publicznego);
- możliwość korzystania z pomocy poborowych, skie-
rowanych do odbycia służby zastępczej;
- prawo do nieodpłatnego informowania przez radio 

Organizacja, która 
ubiega się o nadanie 

statusu OPP nie 
ponosi żadnych 
opłat sądowych

„

”
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i telewizję publiczną o prowadzonej działalności nie-
odpłatnej;
- bycie jednym z podmiotów uprawnionych do two-
rzenia centrów integracji społecznej.
Należy pamiętać, że z chwilą utraty przez podmiot 
statusu organizacji pożytku publicznego wyżej wska-
zane przywileje wygasają. Mówiąc o uprawnieniach 
organizacji pożytku publicznego należy także pamię-
tać, że podmioty takie mogą na takich samych zasa-
dach, jak organizacje pozarządowe i pozostałe pod-
mioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
- nie posiadające tego statusu, korzystać z innych 
uprawnień jak np. otrzymywać dotacje na zlecone 
zadanie publiczne, korzystać ze świadczeń wolonta-
riuszy itd.

Jakie są obowiązki 
podmiotu i konse-
kwencje związane 
z posiadanym statu-
sem OPP? 
Uzyskanie statusu 
OPP wiąże się z moż-
liwością korzystania 
z wielu przywilejów. 
Z drugiej strony wiąże się to jednocześnie z obowiąz-
kiem nadzoru (obejmującym kontrolę) nad prawidło-
wym korzystaniem z tych przywilejów przez podmiot. 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie nadzór nad działalnością podmio-
tów posiadających status OPP sprawuje minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 
(z pewnym wyjątkiem: nadzór nad działalnością OPP 
działających w zakresie ratownictwa i ochrony lud-
ności sprawuje minister do spraw wewnętrznych).
Organizacja podlega więc nadzorowi i kontroli ze stro-
ny właściwego ministra lub innych organów kontroli 
(np. wojewoda, urząd kontroli skarbowej, urząd skar-
bowy), którym minister może zlecić przeprowadzenie 
kontroli. Celem kontroli może być m.in. sprawdzenie 
sposobu realizacji i rozliczenia zadań ze sfery zadań 
publicznych, zgodności danych wykorzystywanych 
w rocznych sprawozdaniach merytorycznych i finan-
sowych z dokumentacją źródłową posiadaną przez 
podmiot).
Obowiązkiem podmiotu posiadającego status OPP 
jest sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawoz-
dania merytorycznego ze swojej działalności oraz 

sprawozdania finansowego wraz z zamieszczeniem 
zatwierdzonego wyżej sprawozdania na stronie in-
ternetowej urzędu obsługującego ministra właści-
wego do spraw zabezpieczenia społecznego.
W przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
wynikających z posiadanego statusu OPP i/lub jeśli 
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zo-
staną nieprawidłowości, minister ma prawo zasto-
sować odpowiednie sankcje (wezwać do usunięcia 
stwierdzonych uchybień lub nawet wystąpić do sądu 
rejestrowego o wykreślenie z KSR posiadanego przez 
podmiot statusu OPP).
Należy pamiętać, iż ideą organizacji pożytku publicz-
nego jako pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych 
do trzeciego sektora jest ich transparentność, za-

równo w momen-
cie rejestracji, jak 
i w całym okresie 
działania, stąd ko-
nieczność pew-
nych obostrzeń 
i szczególny rodzaj 
nadzoru nad dzia-
łalnością takich 
podmiotów. 

Na zakończenie…
Bezpłatną pomocą w tym jak krok po kroku zare-
jestrować status OPP, jakie dokumenty w związku 
z tym należy przedłożyć do sądu służy Kielecko –
Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Nadmieniamy że organizacja, która ubiega się o na-
danie statusu OPP nie ponosi w związku z tym żad-
nych opłat sądowych. Zachęcamy do kontaktu i już 
dziś zapraszamy na spotkania doradcze! 

Przywileje obejmują 
wyłącznie działalność 

dotyczącą pożytku 
publicznego

„
”
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Małe granty szansą 
rozwoju sektora NGO

Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską 
zorganizowany przez Federację Świętokrzyskich 
Organizacji Pozarządowych „Horyzont” pokazał 
mechanizm wsparcia dla małych organizacji 
pozarządowych

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polce jest niezadowalająca. Świadczy o 
tym słaba skłonność do zrzeszania się, zaangażowania w działalność filantropijną, 
podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, czy ogólnie zainteresowanie życiem 
publicznym, mierzone chociażby frekwencją w wyborach czy referendach. Na tym 
tle również zinstytucjonalizowana część społeczeństwa obywatelskiego, czyli sektor 
pozarządowy, wypada nie najlepiej1. 

Od co najmniej kilku lat sektor organizacji pozarzą-
dowych zdaje się polaryzować. Z jednej strony mamy 
do czynienia z dużymi organizacjami pozarządowymi, 
których roczne obroty nierzadko przekraczają milion 
złotych. Organizacje te zatrudniają zwykle kilku lub 
kilkunastu pracowników i dysponują poważnym za-
pleczem organizacyjno-technicznym, w tym lokalo-
wym. Znaczna część tego typu organizacji prowadzi 
również działalność gospodarczą. Organizacje te są 
wyspecjalizowane w pozyskiwaniu funduszy europej-
skich, realizując często po kilka projektów jednocze-

W Polsce aktywnie 
działa ok. 70 
tys. fundacji i 
stowarzyszeń

„

”

Autor: Marcin Marzec

 1. A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, In-
stytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 249.
Raport dostępny na stronie http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechanizmyprzeciwdziaaniakorupcji.PDF
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śnie. Przeciętna 
organizacja poza-
rządowa w Polsce 
może pochwalić 
się budżetem na 
poziomie 27 tys. zł. 
Źródłem przycho-
dów polskich orga-
nizacji najczęściej 
są środki od samorządów i administracji centralnej 
oraz składki członkowskie. Szacuje się, że w Polsce 
aktywnie działa ok. 70 tys. fundacji i stowarzyszeń12.
Tylko 21 proc. organizacji miało zagwarantowane po-

nad połowę środków na rok bieżący, zaś ponad po-
łowę budżetu na 2016 r. zapewnione miało jedynie 8 
proc. stowarzyszeń i fundacji3.

2 http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/klon-jawor-przecietny-roczny-budzet-organizacji-pozarzadowej-to-27-tys-zl/
dmt1sl dostęp z dnia 05.06.2017r.
3 Ibidem. 

Na drugim końcu 
osi mamy słabe 
i małe organizacje. 
Ilość organizacji 
p o z a r z ą d o w y c h 
w Polsce, których 
budżet roczny nie 
przekracza 10 tys. 

złotych wynosi ok. 35%, zaś budżet poniżej tysiąca 
złotych ma ok. 15% NGO! Oznacza to, że zwykle je-
dynym ich źródłem utrzymania są składki członkow-
skie. Przy tak skromnych budżetach trudno mówić 
o poważnej skali działalności. Tego typu organizacje 
są więc zwykle bardzo mało aktywne, lub ich działal-
ność ogranicza się do działań wyłącznie dla człon-
ków grupy i bardzo rzadko wychodzi na zewnątrz.
Powyższy stan rzeczy powoduje, że małe i słabe or-
ganizacje nie widzą możliwości szerszego działania. 
Należy podkreślić, że na rynku brakuje instrumentów 
wsparcia finansowego, które pozwoliłyby zaistnieć 
w szerszej świadomości społecznej tego typu pod-
miotom. W tym momencie warto przytoczyć pozy-
tywny przykład z ziemi świętokrzyskiej, którego ini-
cjatorem była Federacja Świętokrzyskich Organizacji 
Pozarządowych ,,Horyzont”. Otóż w ramach projektu 

Budżet roczny ok. 35% 
organizacji pozarządowych 

nie przekracza 10 tys. 
złotych 

„
”

Przy skromnych 
budżetach trudno 

mówić o poważnej skali 
działalności

„
”

Rysunek 1 - źródło http://fakty.ngo.pl/finanse-ngo
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pn. ,,Nowe horyzonty dla NGO z województwa świę-
tokrzyskiego” finansowanego ze środków Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich ogłoszono konkurs na 
najlepszą inicjatywę obywatelską dla organizacji 
pozarządowych/grup inicjatywnych z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Celem konkursu było 
wyłonienie dziesięciu najlepszych świętokrzyskich 
inicjatyw obywatelskich odpowiadających na potrze-
by mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
Ciekawym rozwiązaniem było wspieranie nie tylko 
zarejestrowanych organizacji pozarządowych, ale 
również nieformalnych grup inicjatywnych. Inicjaty-
wę do konkursu  mogła zgłosić każda osoba fizyczna 
reprezentująca organizację pozarządową lub gru-
pę inicjatywną złożoną z co najmniej 5 osób; osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadające 
osobowości prawnej. W konkursie przewidziano trzy 
nagrody główne po 5000 zł dla najlepszych projek-
tów na ich realizację. Bazując na wiedzy o słabości 
organizacyjnej organizacji założono, 
że dodatkową formą wsparcia będzie 
przyznanie 10 nagród po 3000 zł dla 
najwyżej ocenionych inicjatyw, jako 
wsparcie promocyjno-marketingowe 
zwycięskich organizacji. Za te środki 
finansowe organizacje mogły nabyć 
m.in. gadżety promocyjne, stoiska 
wystawiennicze z własnym logoty-
pem, ulotki reklamowe organizacji 
itp. służące promocji ich działalności.
Konkurs był pierwszą tego typu inicjatywą Federacji 
Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych. Nabór 
wniosków cieszył się bardzo dużym powodzeniem. 
Spośród osób składających wnioski konkursowe, 
wielu podkreślało pozytywy tj. możliwość aplikowa-
nia o fundusze przez grupy nieformalne, jak również 
dodatkowe środki finansowe na wsparcie promo-

4 co wymusza naukę myślenia projektowego, naukę konstrukcji wskaźników, budżetu, harmonogramu realizacji po-
szczególnych zadań itp. 

cyjno-marketingowe. Część ze zwycięskich 
organizacji podkreślało fakt, iż pozyskane 
środki stanowią więcej niż ich dotychczaso-
wy roczny budżet, co pozwoli im na zaistnie-
nie w lokalnej społeczności.
Wydaje się, że tego typu mechanizmy gran-
towe wypełniają istniejącą na rynku lukę 
i są doskonałym mechanizmem wspar-

cia dla małych i mniej zasobnych organizacji. Małe 
granty pozwalają nie tylko na realizację ciekawych 
i społecznie użytecznych projektów, ale dają przede 
wszystkim jakże cenne doświadczenie. Aplikowanie 
o środki pozwala organizacji nie tylko zmierzyć się 
z wnioskiem4, ale również nauczyć realizacji zadania 
w praktyce, tj. wdrożenia założeń projektowych, reali-
zacji procedur zakupowych czy też rozliczenia finan-
sowego projektu. Te cenne doświadczenia pozwalają 
małym organizacjom z optymizmem i większą wia-
rą we własne możliwości podejść do aplikowania 
o środki z urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego 
czy też funduszy europejskich.
Konkurs przeprowadzony przez Federację ,,Hory-
zont” okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiąt-
kę, gdyż wpisał się w oczekiwania i zapotrzebowanie 
sektora na tego typu wsparcie. Samorządy i duże or-
ganizacje grantodawcze powinny teraz pomyśleć nad 
wykorzystaniem tych doświadczeń i stworzeniem na 

stałe podobnych mechanizmów wsparcia dla organi-
zacji ze swojego terenu. Takie wsparcie z pewnością 
przełoży się pozytywnie na rozwój trzeciego sektora 
w województwie świętokrzyskim.

Mechanizmy grantowe 
wypełniają istniejącą na 

rynku lukę 

„
”

Federacja „Horyzont” 
pokazała sposób 

wsparcia małych i mniej 
zasobnych organizacji

„

”
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„Oni czują bluESa…”

Poznajmy ludzi ekonomii społecznej…
Zwykli ludzie, którzy chcą coś zrobić dla innych. Jacy są? Co lubią? Co ich denerwuje, 
a co sprawia, że szeroko się uśmiechają? Co ich inspiruje? Jakimi zasadami kierują się 
w swoim życiu? I dlaczego tak mocno „czują bluESa”…?

1. Imię i nazwisko: Karolina Jarosz
2. Pracuję w: Regionalnym Ośrod-
ku Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Kielcach
3. Pierwszy raz z pojęciem „eko-
nomia społeczna” spotkałam się 

na II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej 
w 2004 roku, w Krakowie.
4. Wykluczenie społeczne rozumiem jako brak 
możliwości pełnego udziału w życiu społecznym. 
Z różnych powodów.
5. Moje motto życiowe to: mam dwa: kiedy Bóg 
drzwi zamyka to otwiera okno; Nie będę o tym my-
ślała. Pomyślę o tym jutro (słynna metoda Scarlett 
O’Hara na odegnanie problemów).
6. W wolnym czasie lubię… śpiewać, gotować, 
uprawiać sport, malować, i parę innych rzeczy.
7. Nie lubię, kiedy ludzie nie okazują sobie wzajem-
nego szacunku.
8. Warto pomagać innym, bo dobro wraca. Napraw-
dę!

9. Człowiek powinien… a może nie powinien? od-
kładać wszystkiego na później. „Później” może nie 
nadejść.
10. W swojej pracy staram się… robić wszystko 
z pożytkiem dla innych.
11. Nigdy, nie jest za późno. Na cokolwiek.
12.  Ludziom jest łatwiej, gdy akceptują siebie. 
13. Inspiruje/ą mnie sukcesy innych. W różnych 
dziedzinach.
14. Dlaczego ekonomia społeczna? Ponieważ mam 
ją we krwi – mój dziadek był założycielem spółdziel-
czości na terenie powiatu jędrzejowskiego.
15.  Przykład „,dobrej praktyki” w dziedzinie „eko-
nomii społecznej” – wiadomo – Bałtów!

Rozmawiał: 
Piotr Wójtowicz
www.liderzy.pl/users/piotr-wojtowicz

Autor: Piotr Wójtowicz
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