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Nowym graczem w staraniach o zrównoważony 
rozwój społeczny rozwój społeczny staje się Te-
rytorium Społecznie Odpowiedzialne, czyli obszar 
współpracy międzysektorowej oparty na zasadach 
ekonomii społecznej.
O ekonomii społecznej postrzeganej jako biznes 
z ludzką twarzą, czyli tej, która obok zysku finanso-
wego dostrzega także potrzeby społeczne i zwra-
ca uwagę nie tyle na tych, co odnoszą sukcesy, ale 
wspiera tych, którym zagraża wykluczenie społeczne, 
napisaliśmy już dużo. Czy można zatem zrobić w tej 
dziedzinie krok kolejny ku tym bardziej skutecznemu 
rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności? 
Można jeśli na zagadnienie popatrzymy przestrzen-
nie czyli w 3D. Można, jeśli obok ekonomii społecznej 
zaczniemy mówić o Terytorium Społecznie Odpowie-
dzialnym.
Ekonomia społeczna w Świętokrzyskiem
Głównym celem Świętokrzyskiego Programu Roz-
woju Ekonomii Społecznej jest zaspokojenie potrzeb 
społecznych połączonych ze stabilnym udziałem 
w grze rynkowej przy udziale jednostek samorządu 
terytorialnego, które odpowiadają za obszary objęte 
ekonomią społeczną. Za podstawowe uznaliśmy trzy 
priorytety:

• wzmocnienie kapitału ludzkiego jako fundamentu 
ES

• tworzenie trwałych mechanizmów wsparcia i ko-
ordynacji ES

• edukację i promocję ES.
Aby skutecznie je realizować niezbędna jest współ-
praca trzech sektorów: biznesowego, samorządowe-

go i pozarządowego w powiązaniu z zadaniami służb 
na co dzień zajmujących się pomocą społeczną czy 
instytucjami rynku pracy.
Świętokrzyski Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 
Miarą realizacji ŚPRES jest osiąganie pewnych 
wskaźników. Jednym z nich jest funkcjonowanie Rad 
Pożytku Publicznego czyli ciał opiniujących doku-
menty decydujące o kierunkach rozwoju i prioryte-
tach zadań władz lokalnych. Do roku 2020 na terenie 
województwa świętokrzyskiego takie Rady Pożyt-
ku Publicznego mają funkcjonować w 62 gminach 
(60%) i 14 powiatach (100%). Obecnie podobne ciało 
funkcjonuje zaledwie w 10 gminach. Poziomem, który 
samorządy będą musiały osiągnąć jest także wskaź-
nik realizacji przynajmniej jednej inicjatywy lokalnej 
w roku czy zaistnienie podmiotu reintegracyjnego 
CIS, KIS, ZAZ czy WTZ. To wszystko są zadania dla 
samorządów, z których jednostki te będą rozliczane.
Nowy wymiar działań
Nową inicjatywą, która dopiero wkracza do nasze-
go kraju jest budowanie terytorium Społecznie Od-
powiedzialnego. Istotną rolę w jego kształtowaniu 
odgrywa ekonomia społeczna, jako czynnik rozwoju 
lokalnego i partner dla samorządów i ich jednostek 
w realizacji usług społecznych, który jednocześnie 
daje szansę na zatrudnienie osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym.
Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej proponuje połączyć wysiłki, by w re-
gionie powstało autentycznie Społecznie Odpowie-
dzialne Terytorium.

Autor: 
Jarosław KubaLudzka ekonomia w 3D
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Regionalny Program 
Operacyjny dla 
ekonomii społecznej

Dla wielu Podmiotów Ekonomii Społecznej, dotacja 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego jest szansą, aby pozyskać środki na 
finansowanie działań statutowych. 

Pomimo, że generalnie nie pochwalamy koncepcji finansowania swojej działalności 
wyłącznie ze środków grantowych, w tym roku warto zwrócić uwagę, jakie konkursy będą 
ogłaszane. W ramach środków z EFS, Podmioty Ekonomii Społecznej będą bowiem mogły 
pozyskać środki na uruchomienie działań w pewnych obszarach merytorycznych, które 
mogą stanowić po zakończeniu projektu źródło generowania przychodów dla organizacji. 
Nie bez znaczenia będzie też realizowanie usług społecznych, które są generalnie dobrze 
oceniane przez mieszkańców – a to wpływa na odbiór naszej organizacji.

Autor: Dariusz Kurcman

Przedszkole – łatwiejsze niż myślisz
Obszarem, w którym spora liczba organizacji pozarzą-
dowych z terenu naszego województwa realizuje swo-
je działania statutowe, jest prowadzenie przedszkola. 
W regionie działa wiele przedszkoli, zarówno samorzą-
dowych, jak i prowadzonych przez firmy prywatne lub 

organizacje pozarządowe. W związku z tym, w wielu 
miejscowościach nie ma potrzeby tworzenia kolej-
nych placówek wychowania przedszkolnego. Nadal 
w wielu gminach istnieje jednak deficyt miejsc przed-
szkolnych a to jest szansa dla podmiotów ekonomii 
społecznej. 
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Na kwiecień tego roku zaplanowany jest nabór wnio-
sków o dofinansowanie z poddziałania 8.3.1 RPO, w 
ramach którego możliwe jest tworzenie nowych pla-
cówek wychowania przedszkolnego lub tworzenie no-
wych miejsc w istniejących przedszkolach. Będzie to 
konkurs ograniczony do tzw. OSI – obszarów wiejskich 
o najgorszym dostępie do usług społecznych. Są to 63 
gminy, których listę możecie Państwo znaleźć w ram-
ce. Warto pamiętać, że dofinansowanie obejmuje nie 
tylko dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu czy 
wyposażenia, ale rów-
nież utrzymanie miejsc 
opieki przez okres reali-
zacji projektu. Oznacza 
to, że w ramach dofinan-
sowania można finan-
sować wszystkie koszty 
związane z funkcjonowa-
niem przedszkola: najem 
pomieszczeń, wynagro-
dzenia personelu przed-
szkola, finansowanie 
zajęć dodatkowych, wyżywienie dzieci, a także koszty 
obsługi projektu. W tej sytuacji nawet obowiązek wnie-
sienia wkładu własnego do projektu nie powinien być 
dla podmiotu ekonomii społecznej problemem – może 
on być finansowany z wpłat od rodziców, korzystają-
cych z opieki. Podmiot który otrzyma dofinansowanie, 
będzie zobowiązany do tzw. trwałości projektu. W tym 
przypadku oznacza to, że po zakończeniu finansowa-
nia projektu, placówka wychowania przedszkolnego 
będzie musiała funkcjonować przez okres 2 lat. W tym 
czasie funkcjonowanie przedszkola może być finan-
sowane z subwencji przekazywanej przez gminę oraz 
z wpłat od rodziców dzieci objętych opieką.

Alternatywa – żłobek
Tematem, który podmioty ekonomii społecznej poru-
szają zdecydowanie rzadziej, jest organizacja opieki 
nad dziećmi młodszymi, czyli w wieku do lat 3. Powo-
dów jest wiele – utworzenie żłobka jest obwarowane 
wieloma przepisami (Sanepid, kwestie przeciwpoża-
rowe, wymogi lokalowe). Z drugiej strony klub dziecię-
cy, jako uproszczona forma opieki dla wielu rodziców 
nie jest wystarczająca – oddając dziecko pod opiekę 
tylko na kilka godzin ciężko jest im wrócić do pracy.
Nie oznacza to jednak, że prowadzenie żłobka czy klu-
bu dziecięcego jest czymś, czego podmioty ekonomii 

społecznej nie mogą robić. W regionie działa wiele 
podmiotów społecznych, które z powodzeniem re-
alizują w swojej działalności prowadzą punkty opieki 
nad dziećmi do lat 3. Zapotrzebowanie na tą usługę 
jest praktycznie wszędzie – nawet w Kielcach istnieje 
deficyt miejsc w żłobkach i wielu rodziców zgadza się 
na korzystanie z całkowicie odpłatnej opieki, realizo-
wanej przez podmioty prywatne. W bardzo wielu gmi-
nach problem jest nadal powszechny, gdyż nie dzia-
ła w nich ani jeden żłobek czy klub dziecięcy. Można 

to sprawdzić na portalu 
Emp@tia (empatia.mpips.
gov.pl) na którym można 
znaleźć aktualny wykaz 
wszystkich działających 
punktów opieki nad dzieć-
mi do lat 3, z podziałem 
na poszczególne gminy, 
formy prawne prowadzo-
nej opieki i dokładne dane 
o działających punktach 
opieki.

Problem ten jest powszechny, i dlatego już w marcu 
planowane są nabory wniosków o dofinansowanie 
projektu w ramach poddziałania  8.1.1 RPO. Najpierw 
ogłoszone będą nabory dla gmin wiejskich z terenu 
OSI (lista gmin w ramce) oraz dla Skarżyska-Kamien-
nej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie 
będą to jednak duże nabory wniosków, gdyż planowa-
na alokacja w każdym z nich nie będzie przekraczać 
2 mln zł. Nie jest to jednak problem, gdyż w kwietniu 
planowany jest duży nabór wniosków, skierowany do 
całego województwa świętokrzyskiego. Zaplanowana 
alokacja (ponad 15 mln zł) pozwoli najprawdopodob-
niej na dofinansowanie co najmniej kilkunastu projek-
tów – o ile znajdzie się tyle podmiotów zainteresowa-
nych dofinansowaniem.
Podobnie jak w przypadku projektów przedszkolnych, 
dofinansowanie z EFS obejmuje nie tylko prace ada-
ptacyjne i wyposażenie punktu opieki, ale również 
wszystkie koszty związane ze sprawowaną opieką nad 
dziećmi. Co więcej, punkty opieki mogą być finanso-
wane nie tylko z dotacji z EFS, ale również z wpłat od 
rodziców, czy z rządowego programu Maluch+. W ten 
sposób można zapewnić wymagany 15% wkład wła-
sny do projektu. Podobnie jak w przypadku projek-
tu „„przedszkolnego”, wymagane będzie utrzymanie 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi przez okres 2 

W kwietniu 
planowany jest duży 

nabór wniosków 
dla całego 

województwa 

„

”



4

lat od zakończenia finansowania z EFS. Z jednej strony 
może być to trudniejsze, ze względu na wyższe kosz-
ty opieki niż w przypadku przedszkoli. Należy również 
pamiętać, że o ile w przypadku opieki przedszkolnej, 
zasady przyznawania subwencji z gminy są jasno 
określone w przepisach, o tyle w przypadku opieki 
żłobkowej gmina ma możliwość przekazywania sub-
wencji, jednak nie ma takiego obowiązku. Nie ma też 
przepisów regulujących kwestię wysokości ewentual-
nego dofinansowania z tego źródła – jest to decyzja 
gminy. Z drugiej jednak strony możliwe jest dofinan-
sowanie z programu Maluch+ (w roku 2018 wysokość 
dofinansowania to 150 zł / miesiąc na każde dziecko 
objęte opieką). poza tym deficyt miejsc opieki nad 
małymi dziećmi jest tak wyraźny, że wielu rodziców 
jest gotowych ponosić opłaty za opiekę żłobkową nad 
swoimi dziećmi. Alternatywą jest dla nich bowiem albo 
opieka niani (co jest bardzo drogą formą opieki nad 
dzieckiem), albo rezygnacja z aktywności zawodowej 
– na co wiele osób nie może lub nie chce sobie po-
zwolić.

A może będziemy innowacyjni?
Organizacje, które rozważają organizację opieki nad 
dziećmi do lat 3, często rezygnują z tego pomysłu ze 
względu na dwa problemy. Po pierwsze, odstraszają je 
bariery administracyjne, wymogi Sanepidu czy prze-
ciwpożarowe, jakie trzeba spełnić, prowadząc żłobek 
czy klub dziecięcy. I po drugie, w wielu środowiskach, 
szczególnie na terenach wiejskich jest zbyt mało dzie-
ci, aby uruchamiać klasyczny żłobek. W takiej sytuacji 
proponuję jednak zwrócić uwagę na inną formę opie-
ki, którą dopuszczają przepisy (a którą również można 
finansować z dotacji EFS). Jest to tzw. „„dzienny opie-
kun” – nowa forma opieki, w naszym regionie ciągle 
mało popularna.

Kim jest dzienny opiekun? Tą formę opieki można 
roboczo nazwać „„domowym mini-żłobkiem”. Dzien-
ny opiekun sprawuje opiekę nad grupą maksymalnie 
5 dzieci. Jeśli któreś z dzieci nie ma ukończonych 12 
miesięcy, jest niepełnosprawne lub ma specjalne po-
trzeby związane z opieką, to grupa nie może liczyć wię-
cej niż 3 dzieci. Co jest jednak bardzo ważne – dzien-
ny opiekun pracuje w warunkach domowych – czyli 
w swoim domu lub mieszkaniu, albo ewentualnie w 
miejscu udostępnionym np. przez jednego z rodziców. 
I pomimo, że jest to opieka grupowa, to takie miejsce 
sprawowania opieki nie musi spełniać żadnych wy-
mogów sanitarnych czy przeciwpożarowych. Mają to 
być typowe warunki domowe. Oznacza to, że utworze-
nie punktów opieki w formie dziennego opiekuna nie 
wymaga dużych nakładów finansowych – odchodzą 
bowiem kwestie dostosowania budynku, spełnienia 
wyśrubowanych norm i wymogów. Wystarczy wy-
posażyć lokal (bramki zabezpieczające, łóżeczka lub 
materacyki, krzesełko do karmienia dzieci itp.), kupić 
niezbędne sprzęty, zabawki czy artykuły plastyczne – 
i punkt opieki może rozpocząć działalność. Wszystkie 
te koszty, jak również wynagrodzenie opiekuna, kwe-
stie wyżywienia dzieci i inne uzasadnione wydatki, 
można finansować w ramach dotacji z EFS.
W naszym województwie są obecnie dwa stowarzy-
szenia, które prowadzą punkty opieki nad dziećmi do 
lat 3 w formie dziennego opiekuna. Jednym z nich jest 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – czyli podmiot, 
który prowadzi Kielecko – Ostrowiecki OWES. Autor 
tego artykułu koordynuje funkcjonowanie punktów 
opieki nad dziećmi, prowadzonymi przez Stowarzysze-
nie Integracja i Rozwój. Jeśli jakiś podmiot ekonomii 
społecznej chciałby wiedzieć więcej na temat zasad 
funkcjonowania opieki nad dziećmi w formie dzienne-
go opiekuna, zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością 
odpowiem na wszystkie pytania.

Deficyt miejsc 
przedszkolnych 

to jest szansa dla 
podmiotów ekonomii 

społecznej

„

”

„Domowe 
mini-żłobki” 

w naszym regionie 
ciągle są mało 

popularne

„

”
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Jeśli nie EFS, to co?
Dofinansowanie z EFS na uruchomienie przedszkola 
czy żłobka to z jednej strony środki na uruchomienie 
takiej usługi i finansowanie jej w pierwszym okresie 
funkcjonowania. Z drugiej strony to umowa o dofi-
nansowanie projektu – czyli wymogi formalne, proce-
dury i wskaźniki, które musimy zrealizować. Dlatego 
musimy pamiętać, że podmiot ekonomii społecznej 
może uruchomić punkt opieki nad dziećmi ze środ-
ków innych niż EFS. Dotyczy to zarówno punktu opieki 
nad dziećmi do lat 3, jak i punktu przedszkolnego. Do-
stępne są środki z PUP / PFRON na tworzenie miejsc 

Gminy o najgorszym dostępie do usług społecznych, wchodzące w skład OSI to:
Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Czarnocin, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, 
Fałków, Gnojno, Gowarczów, Imielno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, 
Kunów, Lipnik, Łagów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, Moskorzew, Nagłowice, 
Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Rado-
szyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sadowie, Samborzec, Secemin, Skalbmierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia 
Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wil-
czyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota.

pracy dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych 
– z tych środków można zakupić wyposażenie miejsca 
sprawowania opieki nad dziećmi. W ramach naszego 
OWES przyznawane będą też dotacje na tworzenie 
miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych – i 
z tych środków można również będzie sfinansować 
utworzenie lub uruchomienie przedszkola, żłobka czy 
punktów dziennej opieki, prowadzonych przez pod-
miot ekonomii społecznej.

Adam Jarubas, marszałek województwa święto-
krzyskiego 
- Wśród 30 konkursów na projekty „„miękkie” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, które zostaną ogłoszone w 2018 
r., najbardziej interesującymi propozycjami dla orga-

nizacji pozarządowych wydają się te związane z edu-
kacją oraz sprawami społecznymi, ponieważ zakres 
konkursów jest często zbieżny z celami statutowymi 
fundacji i stowarzyszeń. Departament Wdrażania EFS 
ogłosi dwanaście konkursów związanych z edukacją, 
w których do rozdysponowania będzie ponad 90 mln 
zł. Będziemy dotować  opiekę nad dziećmi w wieku 
do 3 lat, podnoszenie jakości kształcenia w szkołach 
podstawowych, propagowanie technologii cyfrowych 
w szkołach ogólnokształcących i rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Kolejnych dziesięć tegorocznych kon-
kursów będzie dotyczyło kwestii społecznych, takich 
jak aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, pomoc rodzinom z trudnościami wy-
chowawczymi, tworzenie rodzinnych domów dziecka i 
ułatwienia w usamodzielnianiu się ich wychowanków, 
czy też wsparcie rodzin w zakresie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. Przewidywa-
na pula dofinansowania do projektów społecznych to 
ponad 150 mln zł. Jak widać, w tym roku pojawi się 
wiele okazji do zdobycia dofinansowania na ciekawe, 
wartościowe dla mieszkańców naszego regionu dzia-
łania.   
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W imię ludzkich potrzeb

Jak cieszyć się na co dzień witalnością, energią 
i pozytywnym nastawieniem do otaczającej nas 
rzeczywistości?

Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić dobro ludzi i społeczeństw w centrum 
aktywności gospodarczej. Stara się działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 
i bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego 
wykorzystując specjalne instrumenty prawne i ekonomiczne. Instytucje ekonomii 
społecznej umożliwiają realizację ważnych funkcji aktywizujących, integrujących, 
socjalizujących, opiekuńczych lub organizujących społeczności lokalne. 

Najlepiej razem
W dobie kryzysu jednostka ma mniejsze szanse. Dla-
tego warto działać RAZEM! Dzisiaj dobrym pomysłem 
aktywności na rynku pracy może być współpraca 
w ramach przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni 
lub stowarzyszenia. Wpisują się one w katalog pod-
miotów ekonomii społecznej, której istotą jest wspól-
ne działanie dla osiągnięcia celów gospodarczych 
– czyli zysków oraz celów społecznych – dobro wspól-
ne, integracja środowisk lokalnych czy rozwój przed-
siębiorczości. 
Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej wychodzi na wprost tym oczekiwaniom. 
Celem projektu jest wzmacnianie istniejących pod-
miotów ekonomii społecznej oraz pomoc w tworzeniu 
nowych. Niezmiernie cieszy nas współpraca z ludźmi, 
którzy skorzystali już naszej pomocy. Teraz możemy 
się nimi pochwalić! 
Zdrowy styl życia
Fundacja „„Z Serca” jest inspiracją do podjęcia no-
wego życia – życia, za którym tak naprawdę wszyscy 
tęsknimy. Życia bardziej szczęśliwego, zdrowszego, 

Autorzy:  Magdalena Wójtowicz
Marta Kłonica

pogodnego, które daje większe poczucie sensu. Tak 
wielu z nas dało się złapać w pułapkę cywilizacji: pęd 
życia, stres, brak dobrego wypoczynku, zła dieta, na-
łogi i problem wartości przytłaczają nas i niszczą, 
a z czasem powodują różne niedomagania i choroby. 
Istnieje ogromna potrzeba, aby poznać zasady rzą-
dzące naszym zdrowiem. Poznać i zastosować. Nie 
ma innej lepszej recepty. Musimy zaangażować się 
i podjąć wysiłek wypracowania zdrowego stylu życia. 
Ale najlepiej opowie o tym sama założycielka – Prezes 
Fundacji Marta Kłonica.
Bliżej przyrody
Fundacja „„Z Serca” działa od 2016 roku. „„Powstała 
z poziomu Serca i potrzeby Serca”. Głównym celem 
statutowym Fundacji jest integracja środowiska lo-
kalnego poprzez wspólne spędzanie czasu oraz różne 
formy działalności artystycznej, twórczej i terapeu-
tycznej. Istniejemy dla dzieci, dorosłych i seniorów, 
ale najbardziej zależy nam, by te środowiska zinte-
grować. Działaniom fundacji towarzyszy świadomość 
lokalnego bogactwa środowiska naturalnego. Istnieje 
ogromna potrzeba powrotu do natury, która może się 
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stać wspaniałym tłem do spotkań z drugim człowie-
kiem oraz samą w sobie terapią w dzisiejszym zago-
nionym świecie. 
Zależy nam na 
tym by pokazywać 
szczególnie dzie-
ciom ile dobro-
dziejstw ofiaruje 
nam Matka Zie-
mia. Coraz więcej 
rodziców i rodzin 
szuka alternatyw-
nych sposobów 
spędzania wolne-
go czasu, głównie 
blisko przyrody. Często również seniorzy, jako grupa 
społeczna, szukają sposobu i miejsca na przekazanie 
swoich umiejętności. Czują  potrzebę dzielenia się nią 
z innymi.
W urokliwym, brzozowym lesie
Siedziba Fundacji znajduje się w urokliwym brzo-
zowym lesie, dzięki czemu możemy wykorzystywać 
ogólnodostępne zasoby środowiska naturalnego, jako 
formę profilaktyki zdrowotnej, ale również jako warsz-
tat do działań arteterapeutycznych jak np. LandArt 
(sztuka ziemi) lub sylwoterapii (terapii z drzewami). 
Mamy miejsce na ognisko, chatkę z 1935 roku z pie-
cem kaflowym, ziemiankę i starą stodołę. Marzy mi 
się, by stodoła funkcjonowała jako miejsce do działań 
teatralno-koncertowych, warsztatowych oraz wysta-
wienniczych. W planach jest ścieżka sensoryczna oraz 
ścieżka leśna dla dzieci oraz obozy survivalowe dla 
młodzieży i dorosłych. Niebawem powstanie tradycyj-
na kuźnia, w której będzie można obserwować pracę 
kowala przy wyrobach artystycznych. W niedalekim 
otoczeniu tj. Prawęcin gm. Kunów powstało stadko 
owiec wrzosówek, które chcemy wykorzystać  jako 
ofertę terapeutyczną dla dzieci i dorosłych. Chatka 
może również stać się  przystankiem  na kawę lub her-
batkę ziołową podczas wycieczki rowerowej lub spa-
ceru. Planujemy połączyć miejsca w naszym powiecie 
lub nawet w województwie, tak by stworzyć swoistą 
eko-mapę dla ludzi poszukujących wytchnienia od co-
dzienności, samotnych poszukujących drugiego czło-
wieka lub inspiracji do tworzenia nowej jakości życia.
Setki spotkań za nami
Do tej pory odbyło się setki spotkań w Chatce na Brzo-
zowym Wzgórzu, tj. biwaki zuchowskie 

i harcerskie, warsztaty sensoryczne dla dzieci Glino-
mania, Święto Pieczonego Ziemniaka, Zlot Dobrych 

Ludzi z warsz-
tatami zielar-
sko-serowymi, 
warsztaty jogi, 
spotkania Ostro-
wieckiego Klubu 
Ekologii KESZ. 
Jesteśmy otwarci 
na wszelkie formy 
współpracy z in-
nymi jednostkami 
pozarządowymi 
oraz z osobami, 

które mają do przekazania umiejętności i wiedzę, ma-
rzenia, którymi chcą się z nami podzielić. Zapraszam 
do skorzystania z naszej oferty osoby prywatne, pary, 
rodziny oraz grupy zorganizowane.
Zapraszam serdecznie w każdą niedzielę godz. 10.00 
na kawę lub herbatę po to by zapoznać się z przestrze-
nią Chatki i otaczającej ją przyrody. Rudka 132 gm. 
Kunów, Prezes Fundacji Z serca Marta Kłonica 510 
242 918
Otwarci na przyszłość
Podmiot nie zamyka się i jest otwarty na współpracę 
zarówno z organami administracji publicznej, jak i z in-
nymi organizacjami o podobnych celach. To dopiero 
początek trudnej i krętej drogi dla Fundacji „„Z Serca”. 
Po pełnym nadziei oczekiwaniu na rejestrację w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym, organizacja ma już na swo-
im koncie pierwsze działania. Mamy nadzieję, że wraz 
z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, fundacji uda się pokonać wszelkie 
przeszkody i o jej działaniach już niebawem usłyszy 
cały region.

Życie w harmonii 
z naturą i „wsłuchiwanie 

się” w to, co sygnalizuje nam 
nasz organizm, pozwala 

uniknąć wielu chorób

„

”
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Rolnictwo także… 
społeczne
Rozwijanie rolnictwa społecznego może 
być skutecznym sposobem na starzenie się 
społeczeństwa czy  niewystarczająca liczba 
placówek opiekuńczych dla osób starszych

Autor:  Teresa Wąsik

Gospodarstwa opiekuńcze nazywane także mianem 
rolnictwa społecznego łączą usługi opieki dziennej 
lub długoterminowej z elementami produkcji rolnej 
i hodowli. Należą do  kategorii tzw. „„zielonej opieki”, 
obejmującej także rolnictwo terapeutyczne oraz tera-
pię z udziałem zwierząt. Z usług oferowanych w go-
spodarstwach opiekuńczych korzystają m.in. osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, seniorzy z demen-
cją, osoby cierpiące na wypalenie zawodowe, do-
rośli i dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. Ich 
działanie opiera się na przekonaniu, iż kontakt z na-
turą i przebywanie na otwartej przestrzeni wywierają 
zbawienny wpływ na samopoczucie człowieka. Udział 
w pracach gospodarskich, takich jak uprawa roślin 

czy opieka nad zwierzętami, sprawia, że lu-
dzie czują się ważni i potrzebni.

Europa rozwija rolnictwo społeczne
Tego typu gospodarstwa powstawały w la-
tach 90 XX w m.in. we Włoszech, Francji, 
Norwegii, Belgii, Austrii, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii głównie  Szkocji.  Dziś najwię-
cej jest ich w Holandii, ok. 1400 i stanowią 
istotny element systemu służby zdrowia, 
a oferowane w nich usługi opiekuńcze są 
finansowane ze środków publicznych. Róż-
nią się one między sobą wielkością oraz 

Przebywając 
w gospodarstwie 

podopieczni 
utożsamiają się 

z farmą, czują się 
przydatni

„

”
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znaczeniem produkcji rolnej – w niektórych z nich jest 
ona istotnym źródłem dochodu gospodarstwa, pod-
czas gdy w innych ma przede wszystkim dostarczać 
zajęcia odbiorcom opieki. W miarę rozwoju sektora 
gospodarstw opiekuńczych wśród ich założycieli po-
jawiły się także osoby, które przedtem miały niewiele 
wspólnego z rolnictwem. W rezultacie ludzie prowa-
dzący gospodarstwa opiekuńcze w Holandii to nie 
tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy społeczni lub 
byli pracownicy służby zdrowia. Doświadczenie uczy, 
że gospodarstwa opiekuńcze to także sposób na wy-
sokie koszty zapewnienia opieki osobom starszym 
i osobom niesamodzielnym, osamotnienie osób star-
szych  związane m.in. z emigracją najbliższych człon-
ków rodziny oraz wyludnianie się obszarów 
wiejskich, konieczność dywersyfikacji  źródeł 
dochodów, szczególnie w małych gospodar-
stwach rolnych czy niewykorzystane zasoby 
siły roboczej w gospodarstwach rolnych.  ..

Holandia – Gospodarstwo opiekuńcze Java 
Rust  
Prowadzone przez małżeństwo Liesbeth 
i Petera van Oosterom. Posiadają 20 ha go-
spodarstwo rolne o profilu mlecznym (20 krów). Wła-
ścicielka ukończyła kurs pierwszej pomocy, kurs po-
dawania lekarstw.  Początkowo zaczęła  prowadzić  
działalność    opiekując się dwiema paniami, które 

przychodziły dwa razy w tygodniu. Obecnie opiekują  
się 8 osobami, które przybywają do JavaRust czte-
ry razy w tygodniu na pobyt dzienny. Są przywożeni 
z okolicznych miejscowości leżących w promieniu 20 
km od JavaRust, najczęściej przez swoje rodziny lub 
specjalne taxi. Dzień rozpoczynają wszyscy przy du-
żym stole w przestronnej kuchni, pijąc poranną kawę 
i herbatę. Jak najwięcej czasu starają się spędzać na 
powietrzu, dlatego po rozmowie przy kawie wycho-
dzą na obchód po gospodarstwie. Karmią kury, konia, 
krowy, króliki, koty i psa, pomagają w warzywniaku 
i sadzie, zamiatają oborę, majsterkują lub po prostu 
spacerują, doglądając wszystkiego. Po oporządzeniu 
gospodarstwa razem przygotowują obiad. Następnie 

wszyscy wypoczywają,  a  od 14.30 znowu  wychodzą 
na zewnątrz. O 15.30 podopieczni są odwożeni przez 
właścicieli do ich domów. Jest to moment, w którym 
pani Liesbeth ma możliwość przekazać rodzinom 

Głównym celem 
działalności opiekuńczej  

jest  tworzenie  
przyjaznego  miejsca

„
”
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swoich podopiecznych oraz opowiedzieć  jak minął 
dzień na farmie.  Właścicielka  gospodarstwa korzy-
sta z pomocy 2 wolontariuszy oraz dodatkowo,  dwa 
razy  w tygodniu zatrudnia jedną osobę, którzy po-
magają  jej w opiece nad podopiecznymi. Pomagają 
także uczniowie szkół, którzy przyuczają się tutaj do 
zawodu opiekuna, jako że JavaRust jest certyfikowa-
nym gospodarstwem, w którym mogą odbywać się 
staże zawodowe. Podopieczni JavaRust to głównie 
osoby z Alzheimerem,i i Parkinsonem.  Przebywając 
w gospodarstwie podopieczni utożsamiają się  z far-
mą, czują się przydatni, w prowadzonym rozmowach 
z gośćmi, którzy często  odwiedzają  to miejsce  chęt-
nie opowiadają, co się dzieje w gospodarstwie. Tutaj 
czas chętnie spędzają nie tylko podopieczni, ale czę-
sto przybywający  również goście, sąsiedzi i rodzice 
właścicieli.
Norwegia - Gospodarstwo Stene Store 
Oprócz prowadzenia zwyczajnej działalności rolniczej, 
świadczy również usługi  w  zakresie  opieki  dzien-
nej  dla  osób  cierpiących na demencję.  Oferta  usług  
opiekuńczych  została  stworzona  we współpracy 
z władzami gminy. Farma prowadzona jest przez mał-
żeństwo Mony i Ketila Andrea z dziećmi. Małżonko-
wie sami .wykonują większość prac gospodarskich, 
związanych zarówno z produkcją rolniczą, jak i usłu-
gami opiekuńczymi.  Dzięki współpracy z gminą, któ-
ra  finansuje  etaty,  rolnicy  zatrudniają  dodatkowo  
wyspecjalizowanego opiekuna (w pełnym wymiarze 
czasu pracy) oraz pielęgniarkę (w niepełnym wymia-
rze  czasu  pracy).  Ich wsparcie pozwala utrzymać 
wysoki standard opieki nad cierpiącymi na demencję 
osobami. Oferta  gospodarstwa  Stene  Store   kiero-

wana jest głównie do osób poniżej 65 roku życia cier-
piących z powodu zaburzeń pamięci. W szczególnych 

przypadkach także do osób starszych, cierpiących na 
demencję, ale sprawnych fizycznie. Głównym celem, 
jaki wyznacza sobie małżeństwo Andrea w swojej 
działalności opiekuńczej  jest  tworzenie  przyjaznego  
miejsca,  w  którym  zarówno opiekunowie, jak i pod-
opieczni, mogą miło i aktywnie spędzać czas. Dzień 
na farmie składa się przede wszystkim z dużej liczby 
zajęć na świeżym powietrzu. Podopieczni pomaga-
ją  w  prostych  pracach gospodarskich, zajmują się 
kurczętami, pielęgnują ogród, wspólnie  gotują, robią 
przetwory oraz spędzają czas przy wspólnym sto-
le. Odbywają  także wędrówki po okolicznych lasach, 
w czasie których wykonują proste prace i zbierają ja-
gody. Gospodarze dążą do tego, by mogli oni cieszyć 
się aktywnym życiem tak długo, jak tylko to możliwe. 
Przebywanie w gospodarstwie  pozwala im warto-
ściowo spędzać czas i daje możliwość kontaktowania 
się z ludźmi spoza najbliższej rodziny. Dostarczanie 
pozytywnych doświadczeń osobom cierpiącym na 
demencję nie jest jedynym efektem funkcjonowania  

gospodarstwa.  Dzięki  pracy w gospo-
darstwie, osoby chore dłużej utrzymują 
dobrą formę, co odciąża system opieki  
zdrowotnej.  Możliwość  korzystania  z  
opieki  dziennej  jest  niezwykle ważna 
dla członków rodzin pacjentów. Dzię-
ki niej mogą oni normalnie uczyć się, 
pracować  oraz  odpoczywać  od  co-
dziennych  obowiązków.  Gospodarstwo 
odgrywa zatem istotną rolę z punktu 
widzenia całej lokalnej społeczności.                                                                                                             
Gospodarstwa opiekuńcze w Polsce?
W oparciu o holenderskie i innych kra-
jów doświadczenia podejmuje się  rów-

W Polsce 
podejmowane są 
próby tworzenia 

gospodarstw 
opiekuńczych

„

”
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nież w Polsce próby tworzenia gospodarstw opie-
kuńczych. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną 
Grupą Działania „„Bory Tucholskie” w ramach pilota-
żowego projektu „„Zielona Opieka” utworzył 15 takich 
gospodarstw zapewniających  opiekę dzienną  dla 
75 osób starszych ( www.opieka.kpodr.pl ). Realiza-
cja projektu to również próba przeniesienia na polski 
grunt modelu gospodarstwa opiekuńczego jako roz-
wiązania umożliwiającego dywersyfikację dochodów 
rolników oraz uzupełnienie luk w systemie opieki na 
terenach wiejskich. Podobne próby tworzenia pilota-
żowych gospodarstw opiekuńczych są podejmowane  
przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Kra-
kowie. Czy idea ta stanie się atrakcyjna dla polskich 
rolników i innych mieszkańców wsi? Kluczowa jest tu 
kwestia finansowania i to, kto będzie płacił za usłu-
gi oferowane w gospodarstwach opiekuńczych. Do-
tychczasowe doświadczenia np. ŚODR Modliszewice, 
na podstawie przeprowadzonych w 2016 i 2017 roku   
szkoleń we współpracy CDR O/Kraków z zakresu kon-
cepcji funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych  
w Polsce wskazują, że jest zainteresowanie rolników 
prowadzeniem usług opiekuńczych, głównie młodych 
i  tych prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. 
W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przygotowało w ramach Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projekt: Gospodar-
stwo opiekuńcze, który zakłada m.in.: 
• utworzenie w każdym województwie kilku - kilku-

nastu, a jeśli będzie zainteresowanie, nawet kilku-
dziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule 
podmiotów działalności gospodarczej lub innej 
formie dozwolonej przepisami prawnymi;

• budowę systemu wsparcia instytucjonalnego dla 
gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie 
koordynatorów regionalnych oraz zbudowanie ka-
pitału ludzkiego dla potrzeb realizacji projektu;

• budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę 
rolnictwa społecznego;

• wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb 
rozwoju gospodarstw opiekuńczych,

• prowadzenie działań promocyjnych, w tym kon-
ferencje regionalne i ogólnopolskie, spotkania 
(warsztaty) dla osób zainteresowanych tą formą 
działalności;

• budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelno-

ści świadczenia usług;
• badania interdyscyplinarne towarzyszące projek-

towi;
Bezpośrednim realizatorem projektu jest Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krako-
wie  we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami  Do-
radztwa Rolniczego. Dzięki projektowi odbyły się już 
pierwsze szkolenia dla rolników oraz  2 października 
2017r. w Kielcach w hotelu „„Kameralny” zorganizowa-
ne zostało seminarium dla 30 osób, głównie przed-
stawicieli samorządów szczebla gminnego, przedsta-
wicieli urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego oraz 
pracowników gmin zajmujących się opieką społeczną 
a także organizacji pozarządowych w tym ekonomii 
społecznej na temat:  „„Gospodarstwa opiekuńcze bu-
dowanie sieci współpracy”. Seminarium prowadzili  
Konrad Stępnik i Józefina Król z CDR O/ Kraków ko-
ordynatorzy projektu, autorzy publikacji na temat go-
spodarstw opiekuńczych dostępnej na stronie www.
cdrkursy.edu.pl. W trakcie dyskusji towarzyszącej 
seminarium uczestnicy z aprobatą przyjmowali budo-
wanie systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce, 
najwięcej jednak emocji budziły zasady organizacji 
pobytu osób  potrzebujących  w takim gospodar-
stwie oraz kosztów ich finansowania  przez gminy, 
przy ograniczonych możliwościach finansowych na 
opiekę społeczną a także systemu kontroli oraz we-
ryfikacji jakości świadczonych  usług  w gospodar-
stwie.   Holendrzy tworzyli swój system przez kilkana-
ście lat – przy ogromnym zaangażowaniu organizacji 
zrzeszających rolników, wsparciu resortów rolnictwa 
i zdrowia oraz oddziaływaniu szczególnych wartości.  
Mamy nadzieję, że gospodarstwa opiekuńcze zostaną 
dobrze przyjęte w Polsce i będą alternatywą dla osób 
potrzebujących i ich rodzin a dla rolnictwa dodatko-
wym czynnikiem rozwoju.

Źródło:
www.minrol.gov.pl
https:/nowe-peryferie.pl   
Publikacje: 1). „„Gospodarstwa  opiekuńcze w Borach 
Tucholskich a doświadczenia holenderskie”              Wy-
dawca: Kujawsko -  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie 2014r.                                  2).  Go-
spodarstwa opiekuńcze budowanie sieci współpracy” 
Wydawca CDR O/ Kraków 2017.
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Otwarci na propozycje 
i gotowi do współpracy

LGD-y i OWES-y działają dla dobra lokalnej 
społeczności, mieszkańców i organizacji 
pozarządowych

 8-9 listopada 2017 r. w Bałtowie odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach 
projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)”, 
finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Główną ideą warsztatów i wystąpień było przedstawienie korzyści 
wynikających ze współpracy OWES z LGD. Stronę organizacyjną zapewniła Fundacja 
Fundusz Współpracy (FFW), natomiast ekspertów i moderatorów – Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich (FAOW). W spotkaniu udział wzięło ok 50 osób (pracownicy 
OWES - animatorzy oraz przedstawiciele kilku Lokalnych Grup Działania [LGD] 
z terenu kraju. 

W trakcie dyskusji podczas sesji warsztatowych 
zwrócono uwagę na różne aspekty współpracy 
pomiędzy LGD a OWES, które wymagają bardziej 
szczegółowego rozpatrzenia. Są to m.in. takie 
problemy jak: 

• angażowanie przedsiębiorców lokalnych dla 
zaangażowania społecznego, 

• możliwość uzyskania wsparcia z LGD w trakcie 
wdrażania LSR, 

• zapewnienie zbytu na usługi sp-ni u lokalnych 

Autor: Witold Kowal

OWES i LGD 
realizują cele 

bardzo zbliżone do 
siebie

„
”
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przedsiębiorców i instytucji samorządowych jako 
metoda zapewnienia trwałości PS, 

• możliwości wykorzystania potencjału jaki dają 
tworzone inkubatory przetwórstwa społecznego. 

Jednak żeby mówić o współpracy trzeba  troszkę 
wiedzieć „„z czym to się je…”. Na początek trochę 
teorii…….Co to jest LEADER, co to LGD a co to OWES…..? 
„„LEADER” to akronim wyrażenia, pochodzącego 
z języka francuskiego od Liaison Entre Actions de 
Development de L’ Economie Rurale, co oznacza 
„„powiazania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich”.  Z założenia 
Leader jest oddolnym, partnerskim podejściem do 
rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym w Polsce 
od 2006 roku przez Lokalne Grupy Działania (LGD), 
które skupiają w swoich szeregach przedstawicieli 
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Celem działalności LGD jest przede 
wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi 
poprzez aktywizację mieszkańców. Lokalne grupy 
działania opracowują dla obszaru swojej działalności 
lokalne strategie rozwoju. Strategie te  dotyczą 
spójnych terytorialnie  obszarów wiejskich (gmin 
wiejskich, gmin miejsko - wiejskich z wyłączeniem 
miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców 
oraz gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Działania 
mają na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru 
objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację 
projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii 
powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia na 
obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność 
lokalnych społeczności oraz stymulowanie 
powstawania nowych miejsc pracy. 

W chwili obecnej na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego funkcjonuje 16 Lokalnych Grup 
Działania, które wdrażają Strategie na lata 2014-
2020. Zatem czym jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej? Jest to instytucja wspierającą rozwój 
przedsiębiorczości społecznej, a jej głównym celem 
jest wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób, które 

z różnych powodów wypychane są poza margines 
rynku pracy. Ważnym aspektem działalności 
ośrodków jest wspomaganie potencjału Podmiotów 
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych 
oraz ekonomizacja organizacji pozarządowych. 
I już tutaj nasuwają się podobieństwa, i LGD-y 
i OWES-y działają dla dobra lokalnej społeczności, 
mieszkańców i organizacji pozarządowych. Oba 
podmioty mają na celu wzmocnienie kapitału 
społecznego i rozwój przedsiębiorczości i co 
najważniejsze….. oba podmioty otrzymały na to środki 
finansowe. Dlaczego więc do tej pory nie można 
pochwalić się ich stałą współpracą? Spotyka się 
sporadyczne akcje, jednak wspólnego systemowego 
działania nie ma. Problemem są różne programy, 
inne metody finansowania (różne ministerstwa) 
no i jak zawsze ludzie, ale to kwestia czasu, ich 
dotarcia i świeżego spojrzenia. Po pierwsze nie 
należy konkurować ze sobą, po drugie trochę szerzej 

Nie należy 
konkurować ze 

sobą

„
”
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spojrzeć na  działania projektowe i nie skupiać się 
tylko na nich, po trzecie wspólnie wykorzystywać 
swój potencjał aby realizować tożsame cele. Nie wiem 
jak wygląda sytuacja i współpraca w całym kraju, 
natomiast dość dobrze znam teren województwa 
świętokrzyskiego i  realia w tym aspekcie. Fakty 
są takie…….. na terenie województwa istnieją 2 
OWES-y pokrywające swymi działaniami cały obszar 
i 16 LGD-ów które działają na obszarach wiejskich 
i miejsko-wiejskich naszego województwa. Już te 
dane informują nas, że siatka LGD pokrywa swym 
obszarem działania całe województwo z wyłączeniem 
obszarów miejskich. Jest to 16 wyposażonych biur, 
z wykwalifikowanym personelem, który w większości 
nabrał doświadczenia w poprzednim okresie 
p r o g r a m o w a n i a ,  
a co najważniejsze 
doskonale poznał swój 
teren z jego potrzebami, 
u w a r u n k o w a n i a m i , 
ograniczeniami jak 
i atutami. 
Co jeszcze mogą 
zaoferować Lokalne 
Grupy Działania? 
Bardzo ważną rzecz……. Potrafią doskonale działać 
wspólnie !!! Od 2013 roku istnieje Świętokrzyska 
Sieć LGD i należą do niej wszystkie grupy z terenu 
województwa! Sieć zrealizowała już wiele działań, 
począwszy od wspólnych zamówień, szkoleń aż do 
działań promocyjnych na targach a także badań 
ewaluacyjnych  obejmujących swoim zasięgiem całe 
województwo. Zapoczątkowane w okresie PROW 
2007-2013 działania są skutecznie kontynuowane 
obecnie a ich zakres jest coraz szerszy. Dodatkowym 
atutem jest wspólna realizacja różnorakich projektów 

promujących obszar, aktywizujących mieszkańców  
oraz wspomagających rozwój przedsiębiorczości. 
Ewenementem na skalę krajową jest realizacja 
projektu z działania 10.4 RPO WŚ w partnerstwie 
14 Lokalnych Grup Działania. Projekt umożliwił 
utworzenie 140 nowych firm poprzez udzielenie 
bezzwrotnych dotacji w wysokości 21 000 zł dla 
każdej działalności i dodatkowe wsparcie pomostowe 
w wysokości 6 600 zł. 
A teraz parę słów o OWES-ach……. 2 duże ośrodki 
zatrudniające animatorów, doradców- po prostu 
specjalistów w swojej dziedzinie, którzy świadczą 
szeroki zakres wsparcia dla osób i podmiotów. 
Dodatkowo posiadają środki na tworzenie spółdzielni 
socjalnych, wspomaganie samozatrudnienia, na 

staże pracownicze  
a także oferują pomoc dla 
już istniejących na rynku 
podmiotów ekonomii 
społecznej. Analizując 
specyfikę obydwu 
podmiotów tj OWES i LGD, 
możemy zaryzykować 
stwierdzenie, że realizują 
cele bardzo zbliżone do 

siebie i w wielu aspektach pokrywające się w sferze 
terenu i ostatecznego beneficjenta działań. I na tej 
właśnie płaszczyźnie możliwa jest ich doskonała 
współpraca, wykorzystująca znajomość specyfiki 
obszaru przez Lokalne Grupy Działania oraz 
możliwości animacji i wsparcia za pomocą OWES-
ów. Jak już wcześniej pisałem wiele zależy tu od ludzi. 
To ludzie pracujący w omawianych instytucjach będą 
ze sobą współpracować bezpośrednio i to oni muszą 
się ze sobą dotrzeć. Rolą szefostwa natomiast jest 
stworzenie możliwości dla takiego poznania się, 
zrozumienia i wypracowania zasad współpracy. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że już pierwsze 
tego typu spotkanie da efekty…. I jedni i drudzy 
zauważą, że mogą sobie pomóc, ułatwić pracę i na 
zasadzie synergii wzmocnić jej efekty. Na koniec 
mogę powiedzieć tylko jedno: Świętokrzyska Sieć LGD 
jest otwarta na propozycje i gotowa do współpracy!!! 
Pozostaje tylko pytanie kiedy i gdzie???? Razem 
możemy więcej!!!

Trzeba wspólnie 
wykorzystywać 

swój potencjał, aby 
realizować 

tożsame cele

„

”
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Liderzy Ekonomii 
Społecznej 2017

Na wyróżnienie zasłużyły podmioty, które w 
swojej działalności propagują i wspierają sektor 
ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna to ważny obszar działalności społeczno - gospodarczej, ale też 
ogromny potencjał, który może stać się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego 
i regionalnego. Aby „może” zamieniło się w rzeczywistość, konieczne jest budowanie 
pozytywnego wizerunku tego sektora oraz współpraca władz lokalnych i biznesu. 
Z tego powodu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego od 2016 roku organizuje konkurs Lider Ekonomii 
Społecznej, który rozstrzygany jest w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, 
biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne.

Kim jest lider?
Zwykle lidera wyobrażamy sobie, jako osobę, któ-
ra przewodniczy danej grupie lub przedsiębior-
stwo, które wyróżnia się w określonej dziedzinie. 
W konkursie Lider Ekonomii Społecznej, Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej wyróżnia podmioty, 
które w swojej działalności propagują i wspierają 
sektor ekonomii społecznej, postawy zgodne z ideą 
odpowiedzialności społecznej, a także narzędzia 
i rozwiązania wspierające włączenie społeczne. 
Konkurs Lider Ekonomii Społecznej to też promo-
cja dobrych praktyk i ciekawych, innowacyjnych 
rozwiązań w tym obszarze. Parafrazując słowa 
byłego Prezydenta USA nagradzamy te podmioty, 

Autor: Anna Górak

„Jeśli to co robisz, 
inspiruje innych do tego 

by marzyć, uczyć się, 
robić więcej 

i stać się kimś lepszym, 
jesteś liderem” 

John Quincy Adams, 
Prezydent USA.

„

”
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które inspirują innych do tego by marzyć, uczyć się 
i robić więcej w obszarze ekonomii społecznej. Warto 
jednak zauważyć, że każdy z tych wyróżniających się 
podmiotów ma swoich własnych, motywujących lub 
angażujących liderów, których warto poznać… 

Nagrody rozdane
1 grudnia 2017 roku podczas Gali Ekonomii Spo-
łecznej już po raz drugi wyróżniono i uhonorowano 
podmioty, które w sposób szczególny przyczyniły się 
do wspierania ekonomii społecznej w województwie 
świętokrzyskim. Kapituła konkursu za najbardziej 
Prospołeczny samorząd uznała Gminę Starachowice. 
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Gmina Bieliny 
i Gmina Kazimierza Wielka, a list gratulacyjny Gmina 
Sitkówka – Nowiny.  
W kategorii Biznes pro-
społeczny statuetką 
Lidera ES uhonorowa-
no Cementownię Ma-
łogoszcz, należącą do 
koncernu LafargeHolcim, 
a wyróżnienie otrzymała 
grupa VIVE. 
Najlepszym Przedsiębiorstwem społecznym okazała 
się Spółdzielnia Socjalna „‚Tropem Przygody”, a o krok 
za nią była Spółdzielnia Socjalna ‚„Pod Jodłami”, któ-
rej Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie.

Kategoria I. Samorząd prospołeczny
Lider: Gmina Starachowice – Miasto dialogu!
W tegorocznym konkursie, Gmina Starachowice 
okazała się niekwestionowanym liderem ekonomii 
społecznej wśród samorządów. Kapituła konkursu 
jednogłośnie zdecydowała o takim rozstrzygnięciu, 
doceniając budowanie społecznie odpowiedzialnego 
terytorium i utworzenie Spółdzielni Socjalnej „„Stara-
chowiczanka”. 
Gmina Starachowice jest sygnatariuszem porozu-
mienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej - pierwszego w naszym regio-
nie, które zostało zawarte przez powiat i wszystkie 
gminy w jego obrębie, a także najważniejsze instytu-
cje pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstwa 

społeczne i komercyjne. 
I jedynego, które tak 
aktywnie działa i które 
zaowocowało już wie-
loma cennymi inicjaty-
wami!  Jego celem jest 
powstanie społecznie 
odpowiedzialnego tery-
torium w oparciu o ści-

słą współpracę środowiska lokalnego. W ramach po-
rozumienia powstała diagnoza potrzeb społecznych 
w powiecie starachowickim i złożono partnerski 
projekt z zakresu usług społecznych. Trwają rów-
nież prace związane z opracowaniem Programu 
Rozwoju Usług Społecznych i utworzeniem nowych 

Starachowice 
nazywane są 

„Miastem Dialogu”

„
”
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przedsiębiorstw społecznych. Przedstawiciele władz 
lokalnych biorą w tym czynny udział, współpracując 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Kie-
lecko – Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 
Rezultatem partnerstwa jest 
też Spółdzielnia Socjalna „„Sta-
rachowiczanka”, której założy-
cielami są dwie osoby prawne: 
Gmina Starachowice i Powiat 
Starachowicki. Jest to pierw-
sze przedsiębiorstwo społeczne 
w województwie świętokrzy-
skim, które powstało w nowym 
okresie programowania i uzy-
skało dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Zadaniem pracowników 
spółdzielni jest realizacja prac 
porządkowych na terenie mia-
sta, ale warto podkreślić, że zakres tych zadań bę-
dzie się stale zwiększał wraz z jej rozwojem. Założe-
nie spółdzielni przyniosło określone korzyści miastu, 
powiatowi i całej społeczności lokalnej. Samorządy 
zyskały solidnego i odpowiedzialnego realizatora 
usług użyteczności publicznej, powstały nowe miej-
sca pracy dla osób, które pozostawały dotychczas na 
marginesie życia społecznego, a mieszkańcy mogą 
cieszyć się estetycznym wyglądem miasta.
Polityka prospołeczna przejawia się również poprzez 

powołanie i współpracę ze Starachowicką Radą Se-
niorów i Młodzieżową Radą Miasta, a także organi-
zowanie konsultacji społecznych, które od 2017 roku 
mogą odbywać się również drogą elektroniczną. 
Takie działania powodują włączenie szerszego gro-
na mieszkańców w decydowanie o ważnych spra-
wach dla Starachowic. Z pewnością są też dobrym 
przykładem partycypacji społecznej. Nie bez powo-
du Starachowice nazywane są „„Miastem Dialogu”, 
w którym władze lokalne rozmawiają z mieszkańca-
mi i współpracują z najważniejszymi dla gminy inte-
resariuszami. Adresatem ich działań jest wspólnota 
lokalna, której potrzeby starają się zaspokoić, a re-
zultatem – rozwój współpracy, partnerstwa i wzrost 
jakości życia. 
Wśród działań Gminy Starachowice o charakterze 
prospołecznym należy również wymienić stosowanie 
klauzul społecznych oraz realizację wielu projektów, 
których celem jest ułatwienie dostępu mieszkańców 
do wysokiej jakości usług społecznych, np. poprzez 

wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej czy też 
utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej. Stara-
chowice są też jednym z 20 miast w Polsce i jedynym 
w województwie świętokrzyskim, które w ramach 
konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast otrzyma-
ły środki na realizację projektu „„Starachowice OD 
nowa”.  
Na uwagę zasługuje też prowadzona przez władze 
gminy polityka senioralna – kompleksowość, różno-
rodność i skala podjętych w tym zakresie działań. 

W podejmowanych 
przez władze lokalne 

działaniach widać 
zrozumienie 

i pełną akceptację 
dla idei ekonomii  

społecznej

„

”
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Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano ta-
kie inicjatywy, jak m.in. utworzenie Dziennego Domu 
Senior-WIGOR, kawiarenka internetowa e – senio-
rek, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Starachowicka 
Karta Seniora 60+, Senior-patrol oraz wprowadzono 
system teleopieki. 
  oraz umiejętność wykorzystania możliwo-
ści, jakie oferuje w rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych i dostarczaniu wysokiej jakości usług spo-
łecznych. Prawdziwym liderem jest Marek Materek, 
Prezydent Miasta Starachowice, otwarty na nowe, 
innowacyjne rozwiązania, który inspiruje innych do 
działania, samodoskonalenia i osiągania szczytu 
możliwości w codziennie wykonywanej pracy. Doce-
nia też zaangażowanie współpracowników i tak wy-
powiada się o przyznanym tytule: - Nagrodę dedyku-
ję wspaniałej ekipie jaką tworzą pracownicy Urzędu 
Miejskiego, Miejskich Jednostek 
i Spółek. Wasza praca przynosi wymierne efekty, 
które zauważane są także poza miastem. Dziękuję! - 
mówił Prezydent Miasta Marek Materek, odbierając 
statuetkę Lidera. 

Kategoria II: Biznes Prospołeczny
Lider: Lafarge Cement S.A. – w trosce o biznes, lu-
dzi i planetę!
Cementownia Małogoszcz, należąca obecnie do 
koncernu LafargeHolcim jest największym i najważ-
niejszym przedsiębiorstwem działającym na terenie 
Gminy Małogoszcz. Jako przedsiębiorstwo odpowie-
dzialne społecznie, w trosce o ludzi dba o środowisko 
i rozwój lokalnej społeczności, w biznesie stawia na 
wysokie standardy etyczne, a swoich pracowników 
zobowiązuje do odpowiedzialnego zachowania biz-
nesowego. Realizowana przez firmę strategia zakła-
da, że w centrum ich działania jest zawsze człowiek 
– jako pracownik, dostawca lub klient, co wpływa na 
dobre warunki pracy i relacje z lokalnymi interesa-
riuszami. Od wielu lat współpracuje z lokalnymi wła-
dzami, organizacjami pozarządowymi, placówkami 
szkolnymi i wychowawczymi.  Wspiera również waż-
ne dla najbliższego sąsiedztwa inicjatywy społecz-
ne, czego przykładem jest przeprowadzenie aukcji 
charytatywnych, z których zebrane środki trafiły do 
Domu Dziecka w Nagłowicach i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Jędrzejowie. 
Od 2016 roku dużą część działań prospołecznych re-

alizuje „„Wspólnie” – Fundacja LafargeHolcim, której 
głównym celem jest budowanie kapitału społeczne-
go poprzez zrównoważoną architekturę i tworzenie 
przyjaznych przestrzeni do życia lokalnych społecz-
ności. Działania podejmowane przez Fundację są od-
powiedzią na potrzeby mieszkańców miejscowości, 
w których znajdują się zakłady LafargeHolcim.
Kapituła konkursu Lider Ekonomii Społecznej doce-
niła w szczególności prowadzony od 2014 roku pro-
ces mapowania lokalnych interesariuszy, którymi są 
również podmioty ekonomii społecznej, wolontariat 
pracowniczy oraz edukację dzieci i młodzieży.
Mapowanie lokalnych interesariuszy polega na okre-
śleniu podmiotów, na które wpływa firma i tych, które 
mają na nią wpływ, co pozwala stworzyć długofalowy 
program współpracy i zbudować relacje oparte na 
wzajemnych korzyściach.  W 2016 roku proces ten 
wzbogacono o sesje dialogu społecznego, czyli spo-
tkania z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji
 i organizacji pozarządowych.  Partnerem do rozmo-
wy jest każdy, kto ma ciekawy pomysł na działania 
społeczne przynoszące konkretne korzyści lokalnej 
społeczności, tj. rozwiązanie ważnych problemów 
społecznych i wzrost jakości życia. Tak przyjazny 
klimat zachęca mieszkańców do aktywnego anga-
żowania się i współtworzenia środowiska, w którym 
żyją.  
Działania na rzecz społeczności lokalnej wspiera-
ją pracownicy firmy, którzy w ramach wolontariatu 
i programu DOBRO_CZYNNI podejmują się realizacji 
wielu akcji społecznych. Przykładem takich wspól-
nych działań jest sfinansowanie i wykonanie placu 
zabaw w miejscowości Zakrucze.
W proces budowania kapitału społecznego, firma 
postanowiła włączyć również dzieci i młodzież or-
ganizując konkurs edukacyjny „„Zakręceni w prze-
strzeni”. Jego celem jest rozbudzenie wrażliwości 
młodych ludzi na otaczającą ich rzeczywistość, po-
budzenie ich kreatywności i pokazanie, że też mogą 
mieć wpływ na to, jak wygląda ich otoczenie. Efek-
tem konkursu jest m.in.: wspaniała świetlica w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Małogoszczu. 

Kategoria III. Przedsiębiorstwo społeczne
Lider: Spółdzielnia Socjalna „„Tropem Przygody” – 
pracę można połączyć z pasją!
Spółdzielnia Socjalna „„Tropem Przygody” została za-
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łożona w 2013 roku przez dwie osoby prawne: Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka wraz 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bilczy. Jej głównym 
obszarem działalności jest szeroko pojęta turystyka, 
a specjalnością turystyka aktywna i szkolna. Spół-
dzielnia organizuje obozy, rajdy, gry miejskie, roz-
grywki paintballowe, turnieje strzeleckie, łucznicze 
i wspinaczkowe. 
Zespół Spółdzielni tworzą młodzi, ambitni i nieprzy-
padkowi ludzie – harcerze i instruktorzy, którzy od 
kilkunastu lat współpracują ze sobą na płaszczyźnie 
życia harcerskiego. Ich indywidualne umiejętności, 
zdobyte doświadczenia i pomysły wzajemnie się uzu-
pełniają, tworząc komplementarny i samowystar-
czalny team. Pracując w spółdzielni socjalnej reali-
zują jednocześnie swoją pasję do podróży i kształtują 
rzeczywsistość według swoich niestandardowych 
wizji. Z nimi nuda nie ma szans, co potwierdza-
ją uczestnicy organizowanych wydarzeń, a rodzice 
chętnie oddają im swoje pociechy pod opiekę, będąc 
w stałym kontakcie z wychowawcami i pewni o bez-
pieczeństwo dzieci.
Spółdzielnia stale się rozwija podejmując nowe wy-
zwania i realizując innowacyjne pomysły. Z inicja-
tywy Zarządu powstała spółka z o.o. o takiej samej 
nazwie, w której członkowie i pracownicy spółdzielni 
mogą kontynuować zaplanowaną ścieżkę zawodową 
na otwartym rynku pracy, a w 2017 roku rozpoczęto 
współpracę i zawarto szereg partnerstw z instytu-
cjami kultury i biznesem (np. partnerstwo z Targami 
Kielce). Utworzono również nową spółdzielnię socjal-
ną, która zajmuje się video-rejestracją wydarzeń. 
Spółdzielcy angażują się również w życie społeczno-
ści lokalnej, pracując z młodzieżą i starając się poka-
zać jej to, co w życiu i świecie najpiękniejsze, a także 
wspierając rozwój sektora ekonomii społecznej po-
przez uczestnictwo w Kongresie Stowarzyszeń, Fo-
rum Organizacji Pozarządowych i Targach Ekonomii 
Społecznej. 
Marcin Jedliński, Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej 
„„Tropem Przygody”, niezwykle ambitny, pomysło-
wy i przebojowy młody człowiek, którego pasją jest 
„„ogarnianie” sytuacji i problemów, tak mówi o zdoby-
tym tytule: - Dość smutną domeną pracy społecznej 
jest to, że najczęściej nie jest ona dostrzegana. Tytuł 
zdobyty przez Spółdzielnię Socjalną „„Tropem Przy-
gody” jest dla nas jasnym sygnałem, że to, co robimy 
przynosi szeroko rozumianą korzyść społeczną. Jest 

też  dla nas motywacją by być coraz lepszymi, by nie 
ustawać w pracy nad sobą i nigdy nie zapominać 
o ideałach, które nas doprowadziły do tego miejsca. 
Tym bardziej miło mi w tym miejscu powiedzieć, jako 
jednej z osób, które na pokładzie Spółdzielni Socjal-
nej Tropem Przygody jest praktycznie od początku, 
że ten nasz wspólny statek spółdzielczy z pewnością 
popłynął w dobrym kierunku…
Prezentując dobre praktyki z naszego najbliższe-
go otoczenia, czyli województwa świętokrzyskiego, 
chciałabym jednocześnie zachęcić Państwa do dzia-
łania, współpracy, a także czerpania pomysłów i in-
spiracji z działalności Liderów Ekonomii Społecznej.
Drogi Czytelniku, czy chciałbyś dostać więcej dowo-
dów na to, że ekonomia społeczna jest dobrą odpo-
wiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania? Że trzeba, 
warto i powinno się ją rozwijać?  A może masz już po-
mysł, który chcesz wdrożyć w życie lub podejmujesz 
działania, dzięki którym zasługujesz na tytuł lidera 
ES?  Jeżeli tak, zapraszam do Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego i Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej.
Szczegóły na stronie: www.es.umws.pl.  

Nasz wspólny 
statek spółdzielczy 

z pewnością 
popłynął w dobrym 

kierunku…

„

”
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Wieś w mieście to nie 
obciach
Nisko koszone trawniki są uznawane przez 
wielu naukowców za ,,zielone pustynie’’, gdzie 
różnorodność życia ogranicza się do kilku 
gatunków roślin i zwierząt.

Przypomnijmy sobie, czym tak naprawdę jest łąka kwietna? Jest to teren niskiej 
roślinności zazwyczaj do wysokości metra z przewagą roślin zielnych. W zależności od 
miejsca i potrzeb użytkowników może się składać z roślin jednorocznych, dwuletnich, 
bylin albo być mieszanką tych wszystkich grup. Zazwyczaj łąkę kwietną sieje się z 
nasion, ale istnieje też możliwość wysadzenia czy wyłożenia tak jak trawy z rolki. Od 
zwyczajnej łąki dwukośnej, na której dominują trawy łąka kwietna różni się znaczną 
przewagą roślin kwitnących, owadopylnych i tym że jej zadaniem jest także poprawiać 
wygląd danego miejsca.

Zacznijmy od początku:
Godzina 6:30 rano, ko-
niec kwietnia, niewielki 
blok w wielkim mieście,. 
Otwieram okno a tam 
zamiast szumu drzew od 
rana do godzin wieczor-
nych będzie słychać 
wyłacznie jazgot kosiar-
kek i wykaszarek spali-
nowych. Sezon koszenia 
został otwarty i taki poranek czeka nas przynajmniej 
co kilka tygodni. Z tych poranków i generalnej nie-
zgody na sposób podejścia do pielęgnacji zieleni 

pojawiło się moje 
zainteresowanie 
łąkami kwietnymi. 
Zacząłem jednak 
od trawników.

Problem
Kilka wieków temu 
na luksus posiada-
nia trawnika stać 

było tylko najbardziej bogatych. Brak mechanicz-
nych narzędzi i konieczność podlewania sprawiały, 
że koszty utrzymania trwanika były bardzo wysokie. 

Autor: Maciej Podyma, Fundacja Łąka

Średnio na 
gospodarstwo domowe 

wydaję się 380 
dolarów rocznie aby 
utrzymać trawnik

„

”
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Niestety, obecnie obowiązującym trendem w pol-
skich miastach są tylko trzy piętra roślinności. Niski 
trawnik, krzewy i drzewa, zapomina się o roślinach 
zielnych tak ważych dla ekosystemu. W samej tylko 
Warszawie 1200 hektarów trawników jest objetych 
kilkoma koszeniami w roku. Do tego dochodzą set-
ki kilometów autostrad i dróg szybkiego ruchu. Za-
zwyczaj koszenie odbywa się przy pomocy ręcznych 
wykaszarek spalinowych produkujących kilkukrotnie 
więcej zanieczyszczeń na godzinę niż półciężarówka. 
Zanieczyszcenia spowodowane są specyfiką budo-
wy silników dwusuwowych, brakiem katalizatorów 
oraz spalaniem mieszanki oleju z benzyną.
Nisko koszone trawniki są uznawane przez wielu na-
ukowców za ,,zielone pustynie’’, gdzie różnorodność 
życia ogranicza się do kilku gatunków roślin i zwie-
rząt. Szczególnie niebezpieczne w dobie masowe-
go wymierania pszczół, którego jednym z powodów 
jest brak zróźnicowanego pokarmu. Zaskakujące są 
też dane publikowane przez czasopisma naukowe 
w USA, gdzie przemysł trawnikowy jest najbardziej 
rozwinięty, a trawniki stanowią trzecią największą 
,,uprawę’’ zaraz po kukurydzy i przenicy. Amerykań-
skie trawniki wymagają także ogromnych nakładów 
pracy, w samych tylko Stanach Zjednoczonych zuży-

wa się 40% wody komunalnej na podlewanie trawni-
ków. Utrzymanie trawników jest odpowiedzialne za 5 
% zanieczyszczeń powietrza oraz  10 % zanieczyszeń 
wody. Ilośc użytych pestycydów na hektar jest  10 
krotnie większa niż w rolnictwie. Jednak najbardziej 
zaskakująca była dla mnie informacja o 17 milionach 
litrów benzyny rocznie, która przez nieodpowiednie 
nalewanie trafiła do gleby zamiast do baku kosiarek. 
Nie dziwi więc fakt, że średnio na gospodarstwo do-
mowe wydaję się 380 dolarów rocznie, aby utrzymać 
trawnik.
Mimo tych przerażających danych, zrządcy miej-

skiej zieleni i prywatni ogrodnicy często starają się 
gonić amerykański sen o posiadaniu własnego, 
idealnego, zielonego dywanu. Planują całe połacie 
trawników, mimo że wystaczyłby o wiele mniejszy 
fragment przeznaczony na rekreację. Problemy takie 
jak brak bioróżnorodności w miastach, konieczno-
śc ograniczenie kosztów pieglenacji, chęć edukacji  
mieszkańców spowodoawły, że tematem miejskich 
i przydrożnych łąk kwietych, zaczęły interensować 
się samorządy. Nie wiadomo,  gdzie zrodził się  po-
mysł, ale najbardziej prężnie rozwinął się w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech, skąd przywędrował do Polski. 
Pierwszym popularyzatorem łąk kwietynch był Łu-
kasz Łuczaj, wybitny etnobotanik, który podobno 
przez przypadek, natrafił na na paczkę z mieszanką 
dzikich kwiatów przywiezioną przez swojego znajo-
mego z zagranicy. 

Łąka kwietna
A czym tak naprawdę jest łąka kwietna? Jest to te-
ren niskiej roślinności zazwyczaj do wysokości metra 
z przewagą roślin zielnych. W zależności od miejsca 
i potrzeb użytkowników może się składać z roślin jed-
noroczych, dwuletnich, bylin albo być mieszanką tych 
wszystkich grup. Zazwyczaj łąkę kwietną sieje się 
z nasion ale istnieje też możliwośc wysadzenia czy 

Łąki kwietne od 
wiosny do jesieni są 

pełne życia 
i kolorów

„
”
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wyłożenia tak jak trawy z rolki. Od 
zwyczajnej łąki dwukośnej, na której 
dominują trawy, łąka kwietna rózni 
się znaczną przewagą roślin kwitną-
cych, owadopylnych i tym, że jej za-
daniem jest także poprawiać wygląd 
danego miejsca. A tymi miejscami 
mogą być przeróżne pasy przydroż-
ne, parki, przydomowe ogródki, osie-
dla, donice, torowiska tramwajowe, 
pasy przy chodnikach, w uproszcze-
niu na każdym skrawku i ziemi, gdzie 
nie ma pełnego cienia i nie jest zbyt 
kwaśno. Utrzymanie już założonej 
łąki kwietnej ogranicza się do kosze-
nia zazwyczaj dwa razy w roku i zbio-
rze pokosu po wyschnięciu. Najlepiej 
kosić kosiarkami talerzowymi lub listwowymi lub na 
mniejszych obszarach ręcznie kosą tradycyjną.
Łąki kwietne od wio-
sny do jesieni są 
pełne życia i kolo-
rów. W mieście nie 
ma miejsc bardziej 
przyjaznych zapy-
laczom i drobnym 
ssakom, łąka jest 
domem i stołówką 
dla setek gatunków 
roślin i zwierząt. Nie wymaga podlewania, nawoże-
nia i częstego koszenia. Wykonanie łąki jest cenowo 
porównywalne z wykonaniem dobrego trawnika, jed-
nak na przestrzeni kolejnych lat łąka daje konkretne 
oszczędności. Obecnie pionierami w tworzeniu łąk 
są Warszawa i Kraków, gdzie powstaje ich ponad 10 
hektarów. Zainteresował ich sposób użycia roślin 
łąkowych jako pochłaniaczy zanieczyszczeń powie-
trza, dzięki swojej budowie, wysokości i pokryciu 
powierzchni liścia woskiem wydają się idealne do 
wyłapywania nisko unoszących się pyłów przy dro-
gach. Obecnie planowane są badania które miałyby 
udowodnić te właściwości i wytypować rośliny, które 
mają największe predyspozycje do tego rodzaju za-
dania.

Edukacja
Traktujemy łąki jako element edukacji, pozwalając 
zastanowić się nad kształtem zieleni  i tego, jak po-

winniśmy podchodzić do przyrody.  
Uczymy dzieci i młodzież zbierać 
nasiona, wysiewać łąki i kosić je za 
pomocą kosy tradycyjnej. Pokazuje-
my rośliny i zwierzęta, które pojawią 
się na tym terenie. Dbają oni później 
o teren i zwracają uwagę na natu-
rę nie tylko na swoim osiedlu. Naj-
chętniej włączają się do akcji dzieci, 
młodzież i seniorzy. Ważne jest dla 
nas pokazanie sezonowości i tego, 
że łąka w ciągu tygodnia może się 
całkowicie zmienić i zakwitąc innymi 
kolorami. 
Naszymi idolami są osoby prowa-
dzące brytyjską kampanię Grow wild 
(strona www.growwilduk.com), któ-

re zajęły się kompeksową edukacją dotyczącą dzi-
kich gatunków kwiatów i rozdają nasiona, prowadzą 

bloga, pojawiają się 
na koncertach oraz 
nagrywają teledy-
ski. Kampania jest 
kolorowa, jak kwiaty 
i z ważnym przesła-
niem, aby kochać 
dzikie kwiaty i brać 
sprawy w swoje 
ręce. Nie ma nic 

prostrzego niż oczyścić i przekopać kawałek ziemi 
i wysiać mieszankę nasion. Jako Fundacja chcieliby-
śmy w ciągu najbliższych lat zrealizowac projekt na 
taką skalę, na razie jednak poszukujemy sponsorów 
i ewentualnych partnerów. 
Pojawiają się także wątpliwości dotyczące alergii 
i tego, że działamy na szkodę alergikom. Zarzuty  są 
nietrafione, poniewaź wszyskie rośliny kwitnące in-
tensywnie są owadopylne i, aby przenieść pyłek, 
należałoby zatrudnić pszczoły. Najbardziej alergizu-
ją pyłki traw w tym zboża i drzew wiatropylnych np. 
brzozy. Zastępując połacie trawy kwiatami można 
nawet pokusić się o stwierdzenie, że pomagamy aler-
gikom eliminując żródło lekkiego pyłku z ich okolic. 
Oczywiście czasami zdarzają nam się uszczypliwe 
uwagi, że na tego typu inicjatywy jest miejsce na wsi, 
ale w czerwcu, gdy wszystko w pełni kwitnie wątpli-
wości znikają. Tak jak często powtarzamy – ,,Wieś 
w mieście to nie obciach’’

Wykonanie łąki jest 
cenowo porównywalne 

z przygotowaniem 
dobrego trawnika

„
”
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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 Cyran 
Juraszek
2. Pracuję w: Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
– jestem konsultantką, doradcą, 
trenerką. Wspieram w rozwoju 
grupy nieformalne, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa 

społeczne.
3. Pierwszy raz z pojęciem „ekonomia społeczna” spo-
tkałam się w Krakowie w 2004 roku na I Ogólnopolskich 
Spotkaniach Ekonomii Społecznej.
4. Wykluczenie społeczne rozumiem jako: Bliska mi jest 
definicja z Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla 
Polski „To sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrud-
niająca jednostce lub grupie zgodnie z prawem pełnienie 
ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infra-
struktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywa-
nie dochodów w godny sposób”. Najważniejsze w niej 
słowa klucze: SYTUACJA oraz GODNY SPOSÓB.
5. Moje motto życiowe to: słowa Jacka Kuronia
„Po pierwsze, trzeba chcieć
Po drugie, trzeba umieć
Po trzecie, nie trzeba się bać
Po czwarte, trzeba się porozumieć”
6. W wolnym czasie lubię… gadać z moimi dziećmi lub 
czytać, niestety nie da się tego robić jednocześnie;)
7. Nie lubię, kiedy gasi się pożary zamiast budować rowy 
melioracyjne  i kiedy muszę przekonywać urzędników, 
ze nie jestem wielbłądem.
8. Warto pomagać innym, bo dobro wraca i są na to do-
wody.
9. Człowiek powinien… być przyzwoity.
10. W swojej pracy staram się… szukać rozwiązań 

i wsłuchiwać się w potrzeby innych ludzi. 
11. Nigdy, nie zrozumiem, dlaczego nie odrabiamy lekcji 
i cały czas budujemy coś na nowo, nie doskonaląc tego 
co jest.
12.  Ludziom jest łatwiej, gdy mają wpływ na podejmo-
wane decyzje i rozumieją ich sens.  
13. Inspiruje/ą mnie zawsze ludzie i ich poszukiwania 
lepszego świata.
14. Dlaczego ekonomia społeczna? Ponieważ można 
dzięki niej rozwiązywać najtrudniejsze problemy spo-
łeczne i przywracać ludziom godność. Niestety robiona 
źle - bez wartości i instrumentalnie, może też ją odbierać.
15.  Przykład „,dobrej praktyki” w dziedzinie „ekonomii 
społecznej: Znam wiele przykładów. Począwszy od mo-
jego pierworodnego dziecka z rodziny Equala czyli  Pra-
cowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS (zatrudniającej osoby 
z autyzmem) po Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
Roku 2017, czyli Spółdzielnię Socjalną  Dalba, prowadzą-
cą Browar Spółdzielczy i czekającą na możliwość za-
stania franczyzodawcą. Spółdzielnię Socjalną  Pogłos 
prowadzącą klub muzyczny, jedno  z najciekawszych 
miejsc  na kulturalnych mapie Warszawy, Fundację Mam 
Balans,  czy Stowarzyszenie Nasz Domek. Oni pokazują, 
że można, trzeba się tylko dobrze rozejrzeć, uwierzyć 
i wziąć się do roboty.

Rozmawiał: Piotr Wójtowicz
Politolog, urzędnik samorządowy, lokalny aktywista, 
specjalista w zakresie pozyskiwania, wdrażania i za-
rządzania funduszami zewnętrznymi, aktywny działacz 
NGO, koordynator projektów, członek Regionalnego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa 
Świętokrzyskiego, Uczestnik XIII edycji Programu „Lide-
rzy PAFW”. 

Autor: Piotr Wójtowicz
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