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Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce 
wspierające infrastrukturalnie, doradczo oraz 
szkoleniowo sektor NGO. To miejsce tworzone 
i zarządzane przez organizacje pozarządowe. 

O powstanie takiego Centrum kielecki sektor po-
zarządowy starał się od wielu lat. Organizacje 
działające na terenie Kielc w większości to pod-
mioty, które nie mają własnego biura, tym samym 
nie mają miejsca gdzie mogłyby się regularnie 
spotykać. Jednym słowem nie mają  miejsca, które 
mogą nazwać swoim „domem”. 
Ta sytuacja, dzięki zewnętrznemu wsparciu finan-
sowemu, w tym głównie z Unii Europejskiej, już 
wkrótce diametralnie się zmieni. 
Na początku roku, w drodze negocjacji i wspól-
nych trójstronnych ustaleń, została podjęta de-
cyzja, aby Izba Lekarska (właściciel budynku przy 
ulicy Wojska Polskiego 52) użyczyła nieodpłatnie 
Miastu Kielce budynek z przeznaczeniem na funk-
cjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
za które będzie odpowiedzialna Fundacja PEStka 
(członek konsorcjum KOOWES) - biorąca w użycze-
nie od miasta budynek. 
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Wydaje się, że budynek ten może zapewnić wszyst-
ko, czego potrzeba do działalności społecznej. Ma 
cztery kondygnacje, z których dwie dolne są do-
stępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Parking i dobre skomunikowanie oraz bliskość 
centrum miasta zapewniają dogodny dojazd. Te-
ren wokół budynku jest zamknięty, z tyłu znajduje 
się niewielki skwer, który można zagospodarować. 
Na dolnej kondygnacji są dwie duże sale, a na wyż-
szych – kilkanaście mniejszych i większych pokoi. 
Są już pierwsze organizacje zainteresowane ko-
rzystaniem z infrastruktury Centrum.

Powoli się urządzamy
Budynek, w którym powstaje Centrum, 
jest obecnie udostępniany w ograniczo-
nym zakresie, ze względu na trwający re-
mont. Dodatkowo, co jest niezwykle cenne 
i za co jesteśmy wdzięczni, Izba Lekarska 
przekazała budynek razem z meblami 
i wyposażeniem. 
Ponieważ obiekt ten od wielu lat nie prze-
chodził poważnego remontu, konieczne 
jest przeprowadzenie szeregu prac ada-
ptacyjnych i remontowych. Ograniczenia 
związane z koronawirusem oraz kwestie 
proceduralne spowodowały, że intensyw-

ne prace w tym zakresie rozpoczęły się dopiero 
we wrześniu. Wykonawcą remontu jest Centrum 
Integracji Społecznej z Kielc, co jest dla nas szcze-
gólnie cenne – bowiem jako podmiot reintegracyj-
ny  sam pomaga osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji.
Remont budynku ze względów organizacyjnych 
i finansowych podzielony został na dwa etapy. 
W pierwszym planujemy jeszcze w grudniu tego 
roku oddać do użytku dwie dolne kondygnacje 
budynku, które umożliwią zabezpieczenie najpil-
niejszych potrzeb organizacji, w tym głównie sal 
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konferencyjnych oraz uruchomienia Inkubatora 
z niezbędną infrastruktura biurową oraz pomiesz-
czeń, gdzie udzielane będzie wsparcie doradczo-
-szkoleniowe.
Kolejny etap remontu to konieczność dostosowa-
nia klatki schodowej wewnątrz budynku, co umoż-
liwi  oddanie do bezpiecznego użytku następnych 
dwóch kondygnacji. Ten etap remontu jest jeszcze 
przed nami, planujemy go na rok 2021.

Jak chcemy zorganizować Centrum?
Planując działalność Centrum, przyjęliśmy pewne 
założenia, chociażby po to, aby właściwie zaplano-
wać prace remontowe. Na najniższej kondygnacji 
budynku, do której wejście znajdować się będzie 
od frontu tj. od ul. Wojska Polskiego, znajdować 
się będą dwie duże sale. Jedną z nich chcemy 
przeznaczyć na salę szkoleniowo-konferencyjnąą 
– organizacje często potrzebują miejsca do prowa-
dzenia szkoleń, warsztatów czy chociażby spotkań 
w większym gronie z aneksem kuchennym i wę-
złem sanitarnym (3 toalety, w tym jedna przysto-
sowana dla osób z niepełnosprawnościami). Dru-
gą dużą salę na tym poziomie chcemy przeznaczyć 
na salę co-workingową – wyposażoną w stanowi-
ska komputerowe, drukarkę oraz sprzęt biurowy. 
Na tym piętrze znajdują się jeszcze 3 mniejsze po-
mieszczenia, których przeznaczenie uzgadniane 
wspólnie z organizacjami, prawdopodobnie będą 
to m.in. szatnia i magazyny.  
Wyższa kondygnacja budynku również jest do-
stosowana dla osób z niepełnosprawnościami 
– wejście do niej znajduje się z tyłu budynku. Na 
tym piętrze zorganizujemy m.in. biuro federa-
cji Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, 
która razem z Fundacją PEStka będzie prowadzić 
Centrum. Oprócz tego znajdować się tutaj będzie 
Inkubator Kielecko – Ostrowieckiego OWES oraz 
pokoje doradcze, w których cyklicznie będą pełnić 
dyżury doradcy OWES. Na tym piętrze zorganizu-
jemy również pomieszczenie socjalne z aneksem 
kuchennym oraz łazienkę. Wejście do budynku na 
tym piętrze odbywa się przez duże pomieszczenie, 
którego przeznaczenie chcemy ustalić wspólnie  
z organizacjami pozarządowymi. Może jest to np. 
miejsce na małą biblioteczkę, poczekalnię z fote-
lami i stolikiem, czy dużą tablicą ogłoszeń na ścia-

nie? Mamy nadzieję, że ustalimy to wspólnie. Na 
tej kondygnacji mamy do dyspozycji jeszcze jedno 
pomieszczenie, które może pełnić rolę pokoju co-
-workingowego, mniejszej sali szkoleniowej albo 
siedziby dla kilku współpracujących ze sobą orga-
nizacji – to również ustalimy wspólnie z organiza-
cjami, które będą korzystać z oferty Centrum.
Dwie górne kondygnacje budynku nie są niestety 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością rucho-
wą. Te pomieszczenia nie wymagają wielkich prac 
adaptacyjnych. Niestety, aby organizacje mogły 
bezpiecznie korzystać z tych pomieszczeń, ko-
nieczny jest remont klatki schodowej. Schody są 
drewniane, a ściany obite boazerią, co stanowi 
zbyt duże zagrożenie przeciwpożarowe. Dlatego 
w planach jest remont klatki schodowej i wykona-
nie zupełnie nowych schodów, co pozwoli na użyt-
kowanie całości budynku. Na tych kondygnacjach 
znajdują się mniejsze pomieszczenia oraz większa 
salka szkoleniowo-konferencyjna, na każdym jest 
też węzeł sanitarny. Wydaje się, że będą to idealne 
warunki dla organizacji, które w ramach Centrum 
chciałyby mieć swoje pomieszczenie na wyłącz-
ność, jednak z koniecznością pokrywania części 
kosztów mediów i użytkowania budynku.

Chcemy, aby Centrum Organizacji Pozarządowych 
było prawdziwym domem dla podmiotów spo-
łecznych, ruchów miejskich, generalnie otwartym 
dla wszystkich społeczników, nastawionych na 
współpracę, współdecydowanie, ale i wspólną od-
powiedzialność.  
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Wspieramy rozwój 
podmiotów ekonomii 
społecznej

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej już nie raz udowodnił, że wspiera wie-
le organizacji pozarządowych. W pierwszej edycji 
projektu w ramach dotacji udzielono 1.377.399,08 
zł, oraz wsparcia pomostowego 590.091,90 zł. Ak-
tualnie, tj. do października tego roku udzielono 
dotacji w kwocie 651.620,00 zł oraz wsparcia po-
mostowego 189.984,01 zł. 
W obecnie realizowanej edycji projektu na lata 
2019 – 2023 wprowadziliśmy szereg udogodnień 
związanych z rozwojem i ekonomizacją podmio-
tów. Mikrogranty będą stanowić nową usługę 
wsparcia sektora ekonomii społecznej.  Za ich roz-
dzielanie będzie odpowiedzialny partner projektu 
– Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

Jaki jest cel konkursu?
Celem konkursu na mikrogranty jest udzielenie 
wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii 
Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekono-
mizacji. 

Autor:  Magdalena Wójtowicz

Przez ekonomizację rozumie się:
a) w przypadku Grup Inicjatywnych – zarejestro-

wanie nowego Podmiotu Ekonomii Społecz-
nej, który od początku swojej działalności bę-
dzie prowadził działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą.

b) w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, 
które nie prowadzą działalności odpłatnej po-
żytku publicznego oraz nie mają zarejestrowa-
nej działalności gospodarczej – uruchomienie 
działalności odpłatnej pożytku publicznego 
lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.

c) w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecz-
nej, które prowadzą działalność odpłatną 
pożytku publicznego, ale nie mają zarejestro-
wanej działalności gospodarczej – zarejestro-
wanie działalności gospodarczej.

W przypadku podmiotów wskazanych w pkt b) oraz 
c), ekonomizacja nie musi nastąpić w trakcie reali-
zacji Inicjatywy. Termin realizacji ekonomizacji bę-
dzie określony w umowie zawartej z Grantodawcą. 
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W przypadku Grup Inicjatywnych, o których mowa 
w pkt a), umowa zawarta będzie pomiędzy Gran-
todawcą i Podmiotem Ekonomii Społecznej zare-
jestrowanym przez Grupę Inicjatywną co oznacza, 
że ekonomizacja musi odbyć się w okresie realiza-
cji Inicjatywy.
Nie wymagamy wkładu własnego, tworzenia 
miejsc pracy czy trwałości inicjatywy. KOOWES 
udzielając mikrograntu chce sprawić, żeby organi-
zacja spróbowała własnych sił w myśleniu bizne-
sowym, na czym w przyszłości może zarobić pie-
niądze. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się 
o przyznanie środków są podmioty ekonomii spo-
łecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie 
subregionu północnego województwa świętokrzy-
skiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziem-
ski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki. 
W przypadku grup inicjatywnych o dofinansowa-
nie mogą ubiegać się wyłącznie grupy inicjatyw-
ne, w których wszystkie osoby są zamieszkałe 
(dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/
oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subre-
gionu północnego województwa świętokrzyskie-
go tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, 
konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki. PES 
lub członek grupy inicjatywnej, który nie korzystał 
do tej pory ze wsparcia KOOWES zobowiązany jest 
do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 
projektu i złożyć go wraz z wnioskiem  o dofinan-
sowanie.
Wysokość wnioskowanej kwoty mikrograntu 
i wysokość alokacji środków przeznaczonych 
na konkurs
Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES 
wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowa-
nie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach ni-
niejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 
zł.
Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i ogło-
szenie wyników
1. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy winien 

być złożony w siedzibie Grantodawcy Bałtów 
55, 27-423 Bałtów (osobiście lub przesłany 
pocztą lub przesyłka kurierską – decyduje data 

wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji 
papierowej (w dwóch egzemplarzach, wraz 
z załącznikami) na formularzu wg wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do-
puszcza się również możliwość złożenia skanu 
podpisanego wniosku o dofinansowanie na 
adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info. 

2. Jeden podmiot/grupa inicjatywna może złożyć 
jeden Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy 
w odpowiedzi na dane ogłoszenie o Konkursie.

Ponadto, dostrzegając potrzebę szerszego wspar-
cia organizacji pozarządowych, KOOWES urucho-
mił usługę księgową polegającą na dofinansowa-
niu PES usługi księgowej przez okres maksymalnie 
24 miesięcy. Za realizację usługi księgowej odpo-
wiedzialna jest Fundacja PEStka – partner projek-
tu.

Cel i zakres zadań możliwych do realizacji
Celem udzielonego wsparcia finansowego dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Grup Ini-
cjatywnych (GI)  jest przygotowanie PES do sa-
modzielnego finansowania usługi księgowej po 
zakończeniu wsparcia w ramach projektu, rów-
nocześnie ma przyzwyczajać PES do korzystania 
z odpłatnej ale profesjonalnie prowadzonej księ-
gowości podmiotu.

Kto może skorzystać z usługi księgowej?
1. Usługą księgową objętych zostanie łącznie 20 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym 14 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej 
i 6 Grup Inicjatywnych tworzących nowe  pod-
miotyt ekonomii społecznej, obligatoryjnie 
spełniające poniższe kryteria : 
a) mających siedzibę/filię/oddział na terenie 

subregionu północnego województwa 
świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powia-
tów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, 
starachowicki, ostrowiecki.

b) realizujących działania rozwojowe 
lub/i prowadzących ekonomizację 
lub/i tworzących nowe miejsca pracy.

2. Wsparciem finansowym w formie usługi księ-
gowej objęte zostaną PES generujące mie-
sięcznie nie więcej niż 30 dokumentów księgo-
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wych i zatrudniające (na podstawie stosunku 
pracy i w ramach umów cywilnoprawnych) nie 
więcej niż 5 osób.

3. Realizator usługi przyzna dodatkowe punkty 
(oceniane na podstawie danych w formularzu 
zgłoszeniowym) dla istniejących PES / GI  two-
rzących nowe PES wg kryteriów: 
a) Istniejące PES / PES utworzone w wyniku 

działań GI nie będzie zatrudniać osoby 
prowadzącej księgowość oraz nie zleca 
prowadzenia księgowości podmiotowi ze-
wnętrznemu - 3 pkt, 

b) niskie przychody za ostatni zamknięty rok 
obrotowy  – max. 2 pkt, w tym: 
-   powyżej 50 000,00 zł – 0 pkt
-  od 15 001,00 zł do 50 000,00 zł – 1 pkt
-  do 15 000,00 zł – 2 pkt
-  jeśli PES rozpoczął dopiero działalność 

i nie ma zamkniętego roku obrotowego 
lub PES zostanie utworzony w wyniku 
działań Grupy Inicjatywnej – 2 pkt

c) realizujące ekonomizację swojej działalno-
ści, tj. deklarujące rozpoczęcie działalności 
statutowej odpłatnej/ gospodarczej  w cią-
gu 6 m-cy od podpisania umowy o świad-
czenie usług księgowych – dotyczy Istnie-
jącego PES / PES utworzonego w wyniku 
działań GI  - 3 pkt, 

d) regularna praca z KDO (Kluczowy Dorad-
ca Ogólny) -  dotyczy Istniejącego PES / GI 
tworzącej PES - 1 pkt, 

e) tworzą nowe miejsca pracy - 2 pkt w cią-
gu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 
o świadczenie usług księgowych (na podst. 
formularza zgłoszeniowego) - dotyczy Ist-
niejącego PES / PES utworzonego w wyni-
ku działań GI.

Wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia fi-
nansowego
Usługa polega na częściowym dofinansowaniu 
obsługi księgowej PES , w tym:
• Przez 12 m-cy dofinansowanie w kwocie nie 

wyższej niż 400 zł /miesiąc i nie więcej niż 80% 
kosztów usługi. 

•  Przez kolejnych 12 miesięcy – nie więcej niż 
300 zł/miesiąc i nie więcej niż 60% kosztów 
usługi. 

Co możesz zrobić? 
Ogłoszenie o konkursie oraz usłudze księgowej 
jest publikowane za pośrednictwem strony inter-
netowej http://koowes.pl/ oraz www.krzemien-
nykrag.info, co najmniej 28 dni kalendarzowych 
przed terminem składania Wniosków o dofinanso-
wanie Inicjatywy. Dlatego uważnie obserwuj na-
sze strony i korzystaj z pomocy KOOWES. 
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W jej skład weszły:
• Stowarzyszenie Homo Politicus
• Fundacja „PEStka”
• Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Powołaliśmy 
federację Kieleckie 
Forum Organizacji 
Pozarządowych!

3 października 2020 r. nastąpiła historyczna chwi-
la. 16 organizacji pozarządowych z Kielc założyło 
federację „Kieleckie Forum Organizacji Pozarzą-
dowych”.

Autor: Michał Piasecki
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• Stowarzyszenie PROREW
• Fundacja Efekt Motyla
• Stowarzyszenie JKS DEBIUT
• Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju 

„Nawigacja”
• Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
• Stowarzyszenie Impakt
• Stowarzyszenie MOST
• Stowarzyszenie Razem Pokonamy Depresję
• Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce
• Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
• Stowarzyszenie Fraktal
• Stowarzyszenie API Gaming
• Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje
• Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyły Stowa-

rzyszenie Nie Inni (w trakcie rejestracji w KRS) 
oraz  Komitet Obrony Demokracji Region Świę-
tokrzyski, które jako oddział mogą być człon-
kiem wspierającym. W spotkaniu uczestniczyli 
też przedstawiciele 

• Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
w Kielcach

Ustalono następujące cele federacji:
1) współpraca na rzecz rozwoju miasta Kielce, 
2) współpraca na rzecz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego, 
3) przekazywanie istotnych dla członków infor-

macji oraz pośredniczenie w wymianie infor-
macji pomiędzy nimi, 

4) reprezentowanie i wspieranie członków w kon-
taktach z administracją rządową i samorządo-
wą, zwłasz-
cza Urzędem 
Miasta Kiel-
ce, 

5) wypracowy-
wanie formu-
ły współpra-
cy organizacji 
pozar ządo -
wych działa-
jących na 
terenie Kielc 
z administra-
cją rządową 
i samorządo-

wą, 
6) koordynowanie współpracy członków poprzez 

wykorzystywanie wspólnych zasobów przy re-
alizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup 
problemowych i obszarów tematycznych, 

7) podnoszenie jakości usług świadczonych 
przez członków, 

8) integrowanie kieleckiego sektora pozarządo-
wego, 

9) edukowanie społeczeństwa w zakresie zna-
czenia działalności organizacji pozarządowych 
oraz ich promocja, 

10) działania w zakresie sfery zadań publicznych, 
o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, 

11) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych w Kielcach.

Podczas zebrania założycielskiego został wybrany 
tymczasowy jednoosobowy Zarząd, na którego 
czele stanął Michał Piasecki oraz Komisja Rewizyj-
na w składzie Maciej Ziernik i Dorota Markiewicz.
Po rejestracji w KRS odbędzie się Walne Zebranie 
Członków, które wybierze pełny Zarząd na 3 letnią 
kadencję. 
5 listopada KRS wpisał KFOP do rejestru. Zapra-
szamy kolejne organizacje do dołączenie do Fo-
rum!
Piszcie na shp.kielce@gmail.com
tel. 601 090 096
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O tym jak pozytywnie 
zakręcono mieszkańcami 
Ostrowca Świętokrzyskiego

Powstało nowe stowarzyszenie na mapie miasta, 
które zrodziło się w marcu 2020 roku z inicjaty-
wy grupy dwunastu przyjaciół. Poznaliśmy się 
w trudnej dla nas sytuacji życiowej, podczas pro-
jektu „Akcja Aktywizacja”, zorganizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu 
Św. oraz Centrum Aktywności Lokalnej z Warsza-
wy. Znajdowaliśmy się w różnych grupach (osoby 
niepełnosprawne, rodziny z wyzwaniami, osoby 
bezdomne i grupa terytorialna – Częstocice), ale 
połączyły nas wspólne cele oraz pasja do pomaga-
nia innym. Nie chcąc stracić wypracowanych przez 
projekt oraz nas samych pozytywnych aspektów, 
które zmieniły nasze podejście do życia, spowodo-
wały otwarcie się na świat i ludzi, postanowiliśmy 
stworzyć wspólne dzieło. Tym dziełem w osta-
teczności okazało się stowarzyszenie, zrzesza-
jące mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Aby 
oddać nasze charaktery oraz nasze przywiązanie 
do miasta, ostateczna nazwa, jaka została nadana 
naszemu dziełu, to Ostrowieckie Stowarzyszenie 

„Pozytywnie Zakręceni”. Członkami, na samym 
początku, zostały osoby z projektu, jak również 
pracownicy z komórki Organizowania Społeczno-
ści Lokalnej przy MOPS. Obecnie liczymy już po-
nad 20 osób z różnych grup społecznych, jednak 
przyświeca nam jeden cel - wykorzystanie naszej 
pozytywnej energii do pomagania innym.

Autor: Paulina Wabik
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Głównymi celami naszego Stowarzyszenia jest 
pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych, po-
moc osobom bezdomnym, dzieciom, osobom 
starszym, mieszkańcom powiatu ostrowieckiego 
a także wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życio-
wej. Nie chcąc zapominać o zwierzętach i przyro-
dzie, również uwzględniliśmy to w naszych dzia-
łaniach. Jesteśmy grupą osób, dla których życie 
innych nie jest obojętne, nie potrafimy przejść 
obok krzywdy drugiego człowieka bokiem. 
Mimo początkowych trudności związanych z wy-
buchem epidemii Covid- 19, staraliśmy się wes-
przeć tych najbardziej potrzebujących, bo wie-
dzieliśmy, że to właśnie w tym czasie byliśmy im 
najbardziej potrzebni. Stąd pojawił się pomysł 
nawiązania współpracy z Bankiem Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki czemu mogli-
śmy wspomóc prawie 40 osób z naszego powiatu 
wręczając im żywność i dzieląc się dobrym sło-
wem i wsparciem. Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował dla 
nas dwa spotkania animacyjne, na których mieli-
śmy możliwość uporządkować nasze plany i dzia-
łania na najbliższe miesiące oraz ustalić charakter 
naszego Stowarzyszenia. Dzięki tym rozmowom 
udało nam się ustalić, że obecnie będziemy dzia-
łać jako tzw. Stowarzyszenie „wędrujące” bez kon-
kretnej siedziby. W miejscach, w których odbywać 
się będą nasze spotkania zostawimy po sobie pa-
miątkę, aby nas zauważono.
Kolejnym naszym działaniem była organizacja gry 
terenowej „(Nie)pełnosprawni” dla mieszkańców 
Ostrowca Świętokrzyskiego, mająca na celu in-
tegrację osób niepełnosprawnych, w tym 
również osób głuchych i niedosłyszących 
z zaprzyjaźnionego Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Głuchych „Nad Kamienną” oraz  
z innymi mieszkańcami. 
W grze udział wzięło około 80 mieszkań-
ców. Trasa zaczynała się na dziedzińcu 
Ostrowieckiego Browaru Kultury a przy-
stankami były miejsca związane historycz-
nie z II wojną światową oraz historią Żydów 
w naszym mieście. Metę wyznaczyła Cu-
krownia w Częstocicach. Zabawa zakończy-
ła się ogniskiem integracyjnym na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Częstocicach, 

udostępnionej nam przez Radę Osiedla, gdzie mo-
gliśmy poznać opinię uczestników na temat gry. 
Stąd wiemy, że jest to świetny pomysł na integra-
cję dla wszystkich i mamy w planach organizację 
następnych, podobnych działań. Mimo trwającej 
epidemii, nie zapomnieliśmy o przyrodzie. Stąd 
kolejna nasza akcja  dotyczyła sprzątania miasta, 
m.in. dzielnicy Częstocice przy współpracy z Radą 
dzielnicy, ulicy Furmańskiej oraz terenów wyzna-
czonych przez Urząd Miasta w Ostrowcu Św. przy 
współpracy z Wydziałem Infrastruktury Komu-
nalnej UM oraz Panem Prezydentem Jarosławem 
Górczyńskim. W te ostatnie działania włączyło 
się również wspomniane wcześniej OSG „Nad Ka-
mienną”. To są dopiero początki naszego Stowa-
rzyszenia, jednak już zdążyliśmy „pozytywnie za-
kręcić” mieszkańcami i dać się poznać jako osoby 
niosące pomoc. 
W planach na najbliższe miesiące mamy zamiar, 
uwzględniając obecną sytuację w kraju, nauczyć 
mieszkańców empatii w tych trudnych i nieła-
twych dla nas czasach poprzez odpowiednie oka-
zywanie sobie codziennych gestów solidarności. 
Członkowie naszego Stowarzyszenia w ramach 
wolontariatu chętnie angażują się w pomoc, szcze-
gólnie osobom starszym w ich codziennych obo-
wiązkach, aby żyli jak najdłużej bez narażania ich 
na niepotrzebne wychodzenie z domu. Mamy rów-
nież nadzieję na wspólne działania z innymi stowa-
rzyszeniami, z którymi zdążyliśmy się zaprzyjaźnić 
i zacząć budować współpracę, bo zdajemy sobie 
sprawę, że w grupie jest siła. Jesteśmy pewni, że 
jeszcze o nas usłyszycie i to mega pozytywnie…
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wygląda organizacja tego rynku za granicą. Przez 
długi okres czasu to były dwa zupełnie inne świa-
ty - może nie w kwestii oferty dot. zaplecza tech-
nicznego (bo to akurat było i jest coraz lepsze), 
ale mentalności i podejścia do kwestii rozwoju 
umiejętności piłkarskich młodych zawodników. 
Widziałem, jak często w tym obszarze młodzi za-
wodnicy nie mogą uzyskać konkretnego i profe-
sjonalnego wsparcia w doskonaleniu swych umie-

PIŁKA JEST CIĄGLE 
W GRZE 

Rozmawiamy z Rafałem Kwietniem, prezesem Stowarzyszenia Football Trial z Kielc 
- organizacji, która z powodzeniem rozwija swoją działalność w obszarze organizacji 
i koordynacji komercyjnych obozów piłkarskich i bramkarskich. Organizacja 
współpracuje z najlepszymi trenerami piłkarskimi w naszym kraju, korzysta również 
ze wsparcia merytorycznego trenerów renomowanych klubów zagranicznych - przed 
wszystkim z Celtic Glasgow, a młodzi adepci piłkarscy - rocznie ok. 700 osób - swoje 
umiejętności mogą doskonalić podczas obozów szkoleniowych organizowanych m.in. 
w Polsce, Szwecji i w Szkocji. 

Stowarzyszenie uruchamiające komercyjną 
działalność sportową to w naszym kraju ciągle 
rzadkość. Wiele osób zakłada, że zarabianie na 
sporcie jest obarczone sporym ryzykiem. Skąd 
pomysł, by akurat na tego typu działalność?
- Przede wszystkim z pasji. W przeszłości byłem 
czynnym zawodnikiem piłki nożnej i widziałem 
jak funkcjonuje rynek szeroko rozumianych usług 
związanych tym sportem w Polsce, widziałem jak 

Autor: Konrad Wikarjusz
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jętności. W pewnym momencie pomyślałem, że 
skoro mam dobre kontakty z uznanymi krajowymi 
i zagranicznymi trenerami, mam dostęp do niezłej 
bazy treningowej w kraju i za granicą, a i z poten-
cjalnego rynku płyną sygnały o zainteresowaniu 
ofertą profesjonalnych szkoleń piłkarskich i bram-
karskich - to czemu nie spróbować to wszystko 
usystematyzować i połączyć w kompleksową ofer-
tę? W krótkim czasie przedstawiłem swój pomysł 
znajomym, którzy również są związani ze środo-
wiskiem piłkarskim, pojęliśmy wspólną decyzję - 
zakładamy Stowarzyszenie, mające na celu wspar-
cie młodych zawodników, realizowane - oprócz 
klasycznej działalności nieodpłatnej - również na 
zasadach komercyjnych. Uważaliśmy, że warto 
wykorzystać naszą znajomość rynku i zapotrze-
bowanie rynkowe. 

I było warto?
- Zdecydowanie. Obecnie jesteśmy jednym z wio-
dących podmiotów - organizatorów obozów szko-
leniowych dla młodych piłkarzy i bramkarzy 
w Polsce. Co roku z naszych usług korzysta ok . 
700 młodych piłkarzy (i piłkarek). Mamy stabilną 
sytuację finansową i zgrany zespół. Stale też pra-
cujemy nad rozwojem naszej oferty.

Mówi Pan o rozwoju oferty. Portfolio produk-
towe w przypadku Waszej organizacji jest jed-
nak chyba ograniczone?
- Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Pro-
szę jednak zwrócić uwagę na to, że na coraz moc-
niej konkurencyjnym rynku potencjalne jedno-
rodny typ usługi różnicowany jest według bardziej 
szczegółowych kryteriów. Te szczegóły są niezwy-
kle istotne - są naszym wyróżnikiem.

A jakie to szczegóły?
- Stale rozwijamy np. ofertę obozów piłkarskich 
i bramkarskich dla chłopców. Obozy z naszej ofer-
ty wyróżnia fakt, że za ich szczegóły merytoryczne 
i działania szkoleniowe odpowiadają utytułowani 
trenerzy zagraniczni i trenerzy z klubów ekstrakla-
sy polskiej. Niezwykle dużą wagę przywiązujemy 
do jakości świadczonych usług - na naszym rynku 
niestety nie jest jeszcze normą. Rzadko również 
organizatorzy obozów piłkarskich w Polsce decy-
dują się na korzystanie z wiedzy i umiejętności 
praktycznych trenerów zagranicznych - a to prze-
cież pozwala młodym zawodnikom poznać inne 
metody szkoleniowe, nabyć innego rodzaju “oby-
cia” piłkarskiego, czy nawiązać nowe kontakty. My 
wręcz na to stawiamy, to nasz znak rozpoznawczy.
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Mówi Pan o dbałości o jakość oferowanych 
usług, a co np. z poszukiwaniem nisz rynko-
wych?
- Wyszukiwanie takich nisz to elementarz każ-
dej działalności komercyjnej. Duży potencjał wi-
dzimy np. w mocno niedocenianym na naszym 
rynku segmencie szkolenia piłkarskiego dziew-
cząt. W Polsce przez wiele lat szkolenie piłkarskie 
dziewcząt traktowane było po macoszemu. Tym-
czasem piłka nożna wśród kobiet to... bardzo po-
pularny sport. Opracowaliśmy więc i wdrożyliśmy 
specjalny program szkoleniowy dla dziewcząt, re-
alizowanych podczas dedykowanych obozów pił-
karskich. Podobnie - jak w przypadku obozów dla 
chłopców - dziewczętom zapewniamy wsparcie 
trenerskie najlepszej kadry, dostęp do dobrej bazy 
szkoleniowej w kraju i za granicą, a także szerokie 
wsparcie merytoryczne. Zainteresowanie naszą 
ofertą w tym segmencie przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania, dlatego planujemy jej dalszą roz-
budowę.

Powiedział Pan o tym, że jesteście jednym 
z wiodących podmiotów działających na ryn-
ku organizacji obozów piłkarskich i posiadacie 
stabilną sytuację finansową. Jak udało się do 
tergo doprowadzić. Domyślam się, że początki 
- jak to zwykle bywa - były trudne?
- Rzeczywiście początki do najłatwiejszych nie 
należały. Jak każdy inny podmiot borykaliśmy 
się z tradycyjnymi problemami - organizacyjny-
mi i finansowymi. Myślę, że jasno wytyczony cel 
i pewna konsekwencja w działaniu pozwoliły nam 
przetrwać ten trudny i burzliwy okres. Uważam, 
że kluczowym aspektem dla powodzenia naszej 
działalności było uwzględnienie w niej doskonale-
nia naszych własnych kompetencji,  poszukiwania 
nadarzających się okazji do realizacji naszych ce-
lów, ale i wyszukiwanie i korzystanie z dostępnego 
wsparcia. My np. w pewnym momencie postawi-
liśmy na mocniejsze położenie nacisku w naszej 
działalności na uwzględnienie w niej szeroko rozu-
mianej reintegracji zawodowej, przemodelowali-
śmy formułę działalności i funkcjonujemy do dłuż-
szego czasu jako Przedsiębiorstwo Społeczne. To 
otworzyło nam nowe możliwości realizowania 
celów statutowych, prowadzenia działalności - nie 

tylko jej pewną stabilizację, ale i jej rozwój.

Przedsiębiorstwo Społeczne w działające w ob-
szarze organizacji obozów piłkarskich - to chy-
ba nietypowe rozwiązanie?
- Tak, ale nikt nie powiedział, że w praktyce spraw-
dzają się tylko typowe rozwiązania. Jeśli realizując 
nasze działania możemy umożliwić osobom za-
grożonym wykluczeniem społecznym - to my w to 
po protu wchodzimy. Proszę zauważyć, że prowa-
dzimy działalność w formie Stowarzyszenia - reali-
zacja naszych celów statutowych musi być i jest 
dla nas kluczowa. 

Tak, czy inaczej - formuła jest nietypowa. Na-
potkaliście Państwo jakieś trudności w dosto-
sowaniu modelu działalności Waszego Stowa-
rzyszenia do wymogów uzyskania przez nie 
statusu przedsiębiorstwa społecznego?
- Trzeba powiedzieć, że na początku posiadaliśmy 
bardzo ogólną wiedzę na temat szeroko rozumia-
nej ekonomii społecznej. Wiedzieliśmy jednak, że 
istnieje cały system wsparcia podmiotów chcących 
działać w tym obszarze - np. profesjonalny system 
doradztwa realizowany w ramach sieci Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nie wyważaliśmy 
otwartych drzwi - skorzystaliśmy ze wsparcia me-
rytorycznego Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kielcach. We 
współpracy z jego doradcami przygotowaliśmy 
i wdrożyliśmy kompleksowe zmiany w modelu 
funkcjonowania naszej organizacji - zmiany, któ-
re w późniejszym czasie pozwoliły nam stanąć do 
naboru po środki przeznaczone np. na wsparcie 
tworzenia (ale i utrzymanie) nowych miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych. Z tej ostatniej 
formy z sukcesem korzystaliśmy już dwa razy. 
Dzięki temu mogliśmy nie tylko realizować cele 
społeczne - np. ułatwiając wejście na rynek kilku 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
ale również rozwinąć działalność i wzmocnić na-
szą organizację. 

Wiele osób uważa, że sięgnięcie po środki po-
mocowe jest trudne. Przeraża ich wręcz ko-
nieczność przygotowywania wniosków, cała ta 
papierologia...
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- Nie da się ukryć - by przygotować dobry wniosek 
- biznesplan, potrzebna jest wiedza i czas. Faktem 
jest jednak, że wsparcie merytoryczne ze strony 
doradców OWES dostępne na etapie przygotowy-
wania wniosków jest kompleksowe. Nikt oczywi-
ście za nas nie wymyśli obszaru działalności - to 
należy do nas, ale doradcy dbają o to by, wnioski 
były przygotowane poprawnie pod względem i for-
malnym i merytorycznym. Dbają również o to, by 
projektowana działalność była również efektywna 
ekonomicznie. To naprawdę ogromna pomoc. 

Mówił Pan, że już dwukrotnie skorzystaliście 
Państwo z oferty wsparcia KOOWES. Jak w prak-
tyce wyglądała realizacja zamierzeń opisanych 
w Państwa we wnioskach o wsparcie?
- Myślę, że należy tu wyraźnie rozgraniczyć dwa 
przedziały czasowe - “przed pandemią” i “po pan-
demii”. Pierwszy raz po środki na utworzenie 
miejsc pracy sięgnęliśmy w 2018 roku - w prakty-
ce realizacja zamierzeń przebiegła bez większych 
zakłóceń - zatrudniliśmy nowych pracowników, 
rozwinęliśmy naszą ofertę i ugruntowaliśmy na-
szą pozycję na rynku. W związku z dalszą chęcią 
rozwoju - w tym roku po raz drugi skorzystaliśmy 
z oferty wsparcia KOOWES . Nasze złożenia - m.in. 
w obszarze harmonogramu projektowanych i re-
alizowanych działań - szybko musiały być zweryfi-
kowane w związku z trwającą pandemią COVID-19. 
Branża szkoleń piłkar-
skich z oczywistych 
powodów w obecnym 
czasie przeżywa bar-
dzo duże spowolnie-
nie. Czy nam się to 
podoba, czy nie - mu-
simy to zaakceptować 
i tak dostosować na-
sze działania, by być 
przygotowanym na 
pełne otwarcie rynki 
i czasy “po-covido-
we”. Na tym się teraz 
skupiamy. Co ważne - 
mamy w tym obszarze 
również pełne wspar-
cie KOOWES. 

Wspomniał Pan o wpływie COVID-19 na realiza-
cję działań bezpośrednio związanych ze wspar-
ciem udzielonym w ramach KOOWES. A jak 
COVID-19 wpłynęło na działalność Państwa or-
ganizacji sensu largo?
- Lock-downy, wprowadzane różnego rodzaju 
ograniczeń, czy konieczność dostosowywania 
się do różnego rodzaju wytycznych - były dla nas 
ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, logi-
stycznym i finansowym. Jak wspomniałem - rynek 
organizacji szkoleń piłkarskich w ostatnim sezonie 
bardzo mocno spowolnił - musieliśmy więc pod-
jąć spory wysiłek dostosowania naszej działalno-
ści do bieżących realiów. Myślę, że udało nam się 
to. Jeśli w perspektywie kilku następnych miesięcy 
uda nam się uporać z pandemią, to w stosunkowo 
krótkim czasie powinniśmy powrócić do poziomu 
przychodów sprzed pandemii - jestem w tym ob-
szarze optymistą. Ważne, by być przygotowanym 
na pełne otwarcie - zaoferować usługi, które będą 
odpowiadały na zapotrzebowanie ciągle rosną-
cego i perspektywicznego rynku. Piłka jest ciągle 
w grze...

Nie pozostaje mi zatem nic innego, niż życzyć 
tego Panu. Dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuję.
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Kolaż aktywności: 
W małych grupach 
wielka moc!

Autor: Elżbieta Nobis

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
(MOPR) we współpracy ze Stowarzyszeniem Cen-
trum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, reali-
zuje na terenie miasta Kielce Program Aktywności 
Lokalnej (PAL), w ramach projektu pn. „Planowa-
nie i działanie – integracja społeczno – zawodowa 
społeczności Kielc” współfinansowanego ze środ-
ków EFS z RPO WŚ na lata 2014-2020. Pracownicy 
socjalni MOPR w środowiskowej pracy socjalnej 
wykorzystują model organizowania społeczności 
lokalnej adresowany do wybranych społeczno-
ści tj. mieszkańców ulicy Hutniczej, Skibińskiego, 
Ściegiennego, 1-go Maja oraz Hubalczyków. 

Co to znaczy? Wychodzimy z założenia, że to 
mieszkańcy społeczności wiedzą najlepiej, czego 
im brakuje, co należy poprawić, nad czym praco-
wać. Wspólnie szukamy sposobów, aby te „braki” 
uzupełnić, a żeby to zrobić mamy pełny wachlarz 
możliwości. Wspólnie z mieszkańcami organizu-

jemy spotkania, wydarzenia, inicjatywy. Ponie-
waż pracujemy razem już ponad rok, sukcesów 
jest naprawdę dużo, a każdy jest perełką war-
tą dłuższej opowieści. Mamy za sobą Gwiazdkę 
Sąsiedzką, na okazję której mieszkańcy naszych 
społeczności zorganizowali zabawę mikołajkową 
i spotkanie wigilijne, Dzień Sąsiada, który stał się 
okazją do integracji, ale także do upiększania i za-
zieleniania otoczenia ich bloków, czy też realizację 
Inicjatyw Sąsiedzkich, których pomysłodawcami 
byli sami mieszkańcy, a działania były naprawdę 
różnorodne (od “prac ogrodowych”, przez od-
świeżanie klatek schodowych, aż do rękodzieła). 
Nie można zapominać, że wszelkie nasze działa-
nia, to mnóstwo planowania i przygotowań, w co 
również aktywnie włączają się członkowie spo-
łeczności (ba! lwia część pracy jest po ich stro-
nie). Poza tym każda społeczność ma na swoim 
koncie inne działania, które sama zainicjowała, 
np. spotkania z przedstawicielami ważnych dla 
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nich instytucji, akcje sąsiedzkie, spotkania infor-
macyjne. Dzięki temu mieszkańcy m. in. nawiąza-
li współpracę z przedstawicielami kluczowych in-
stytucji, zadbali o swoje bezpieczeństwo czy też 
zaangażowali się w działania charytatywne.  Tam, 
gdzie są relacje dużo się dzieje, a u nas dzieje się 
mnóstwo! Wszystkich chcących dowiedzieć się 
więcej zapraszamy do naszego profilu na Face-
booku (znajdziecie nas wpisując w wyszukiwanie 
Organizowanie Społeczności Lokalnej Kielce).
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Organizowanie 
Społeczności Lokalnej

W roku 2019 po raz pierwszy w historii działal-
ności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęto metodę 
pracy środowiskowej jaką jest Organizowanie 
Społeczności Lokalnej. Z uwagi na innowacyjność 
tej metody powołano Zespół ds. Organizowania 
Społeczności Lokalnej, zadaniem którego jest  
praca z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskie-
go, a w szczególności z: osobami pozostającymi 
w bezdomności, osobami z niepełnosprawno-
ściami, rodzinami i mieszkańcami rewitalizowa-
nej dzielnicy Częstocice w ich środowisku lokal-
nym. 
Praca ta,  w myśl zasady od „pracy dla” do pracy 
„z ludźmi i poprzez ludzi”; od pomocy do samo-
pomocy, od bierności do partycypacji, ukierun-
kowana jest na wzmacnianie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, jak również na two-
rzenie sieci współpracy lokalnych struktur przy 
wykorzystaniu narzędzi wspierających, takich 
jak: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie 
i wydarzenia społeczne. 
Praca Organizatorów Społeczności Lokalnej to 
praca w środowisku, polegająca głównie na roz-
poznawaniu i wykorzystaniu potencjałów spo-
łeczności lokalnej, motywowaniu jej do działania, 
podtrzymywaniu motywacji, wspieraniu i budo-
waniu spójności społeczności lokalnej oraz pobu-
dzaniu do działań samopomocowych i wolonta-
rystycznych. 
Na przestrzeni minionego roku mieszkańcy 
Ostrowca Świętokrzyskiego, wspierani przez ze-
spół OSL i wolontariuszy, zainicjowali szereg spo-
tkań obywatelskich, podczas których powstało 

Autor: Katarzyna Kozińska
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wiele pomysłów na organizację wydarzeń i ini-
cjatyw sąsiedzkich. Mobilizacja, zaangażowanie 
i duża potrzeba aktywności społecznej doprowa-
dziły do realizacji ciekawych wydarzeń i inicjatyw 
sąsiedzkich, m. in. „Każdy zasługuje na pamięć ” 
–  uporządkowanie grobów osób pochowanych 
przez MOPS; „Ostrowiecki Dzień Uśmiechu”- za-
chęcenie mieszkańców Ostrowca Świętokrzy-
skiego do obdarzania ludzi bezinteresownym 
uśmiechem i dobrym słowem; „Tanie gotowanie”- 
nauka gotowania tanich i pożywnych posiłków; 
„Jak dobrze mieć sąsiada”- wybór najaktywniej-
szego sąsiada w dzielnicy Częstocice. 

„Każdy zasługuje na pamięć”      
 – Jest wiele grobów pozostawionych bez opieki. 
Jest taka piosenka, która mówi, że wszyscy jeste-
śmy skazani na zapomniane groby, ale nie powin-
niśmy przechodzić obojętnie wobec takich sytu-
acji – mówi bezdomny Marek. 
W dniu 23 października 2020 r. odbyła się inicja-
tywa pn. „Każdy zasługuje na pamięć”, zorgani-
zowana przez grupę osób bezdomnych udzielają-
cych się w OSL, pracujących pod okiem Damiana 
Głuszyńskiego. Głównym celem akcji było po-
sprzątanie grobów osób zmarłych nieznanie oraz 
pochowanych przez MOPS. 
Nagrobny napis N.N. wbrew swojemu znaczeniu 
(łac. nomen nescio – imienia nie znam) mówi wie-
le – samotna nagła śmierć, życie bez rodziny, brak 
domu, pomocnej ręki. Ludzie pochowani w grobie 
bez imienia mają swoją historię, bo przecież mieli 
swoje życie. I choć zapomniała o nich rodzina czy 
przyjaciele, to pamiętają o nich inni – Ci, którzy 

mają świadomość podobnego losu. Bezdomni. 
Na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świę-
tokrzyski groby osób pochowanych przez MOPS 
znajdują się w sektorach 27, 28 i 28a.

„Tanie gotowanie”
Wydarzenie „Tanie gotowanie” było niezwykle 
istotne dla uczestników grupy osób z niepełno-
sprawnościami, bowiem są oni często osobami 
samotnymi, niezamożnymi, dla których goto-
wanie kojarzy się z drogim i nieopłacalnym co-
dziennym rytuałem.  Aby zmienić ten pogląd or-
ganizatorzy społeczności lokalnej Izabela Toboła 
i Paweł Gryglewicz wraz uczestnikami przygoto-
wali warsztat z gotowania. Pod okiem kucharza 
uczyli się jak przygotować proste w wykonaniu 
i jednocześnie pożywne potrawy: kociołek roz-
maitości, sałatka z pieczonym kurczakiem, pen-
ne. Dodatkowo kucharz przygotował trzy rodzaje 
past do smarowania pieczywa, które uczestni-
cy mogli degustować w trakcie warsztatów lub 
wziąć na wynos wraz z pozostałymi przygotowa-
nymi potrawami. Wszyscy uczestnicy warsztatu 
otrzymali broszurkę z przepisami na tanie i pro-
ste potrawy. 

Przepis : 
Penne z kurczakiem
Pierś z kurczaka lub udko
Biała cebula – 1 szt.
Czosnek – 1 ząbek
Suszone pomidory – ¼ słoika
Mała śmietana 30%
Makaron ( Penne, świderki, tagliatelle) 100 g
Szpinak 10 g
Ser żółty 50 g
Sól, pieprz, przyprawa do kurczaka, olej do sma-
żenia
Makaron gotujemy w osolonej wodzie do mięk-
kości i odcedzamy. Kurczaka kroimy w paski (jeśli 
udko to obieramy z kości i kroimy w paski) i przy-
prawiamy przyprawą do kurczaka. Tak przypra-
wione mięso podsmażamy na patelni na oleju, 
pod koniec smażenia dokładamy cebulę pokro-
joną w kostkę i posiekany drobno czosnek. Do-
lewamy śmietanę i pokrojone w paski suszone 
pomidorki. Redukujemy sos(smażymy tak długo 
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aż zgęstnieje) i dokładamy ugotowany wcześniej 
makaron. Na koniec dodajemy szpinak i zasypu-
jemy startym na grubych oczkach serem.
Smacznego!

 „Ostrowiecki Dzień Uśmiechu” 
Okres pandemii to trudny czas dla wszystkich lu-
dzi. Większość z nas żyje w dużym napięciu i mar-
twi się o siebie i swoich bliskich. Grupa rodzin 
z wyzwaniami postanowiła pomóc przetrwać ten 
trudny czas i zorganizowała  „Ostrowiecki Dzień 
Uśmiechu”. 28 listopada w okolicach  Rynku 
uczestniczki zachęcały mieszkańców Ostrowca 
Świętokrzyskiego do uśmiechania się  i obdarza-
nia innych ludzi bezinteresownym uśmiechem 
oraz dobrym słowem.  Rozdano mieszkańcom 
gadżety z uśmiechem, karteczki z dobrym sło-
wem oraz słodkości. Na pamiątkę tego dnia ude-
korowano w uśmiechy i miłe słowa ławeczkę, 
którą przygotowali specjalnie na ten dzień osoby 
pozostające w bezdomności. 

Pozytywnych aspektów uśmiechania się jest bar-
dzo dużo, dlatego warto poruszyć ten temat ze 
społecznością lokalną. Kiedy człowiek się uśmie-
cha, jego organizm jest rozluźniony, produkuje 
więcej hormonów szczęścia (serotoniny, dopa-
miny) i jest dotleniony. W czasie pandemii, kiedy 
kontakt fizyczny jest mocno ograniczony, to wła-
śnie uśmiech może komuś poprawić humor.  Jest 
bezpiecznym gestem, okazania drugiej osobie 
wdzięczności i przyjaźni.

„Jak dobrze mieć sąsiada”
Wydarzenie polegało na zorganizowaniu spotka-
nia integracyjnego, podczas którego odbył się 
konkurs na najaktywniejszego sąsiada osiedla 
Częstocic.  Celem było wyróżnienie tych, którzy 
bezinteresownie pomagają innym, pielęgnują 
więzi sąsiedzkie i mogą pochwalić się konkret-
nymi działaniami na rzecz swojej społeczności. 
Zasady były proste, każdy uczestnik wydarze-
nia mógł oddać jeden głos na aktywnego sąsia-
da. Podczas wydarzenia mieszkańcy Częstocic 
uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych 
mających na celu  podtrzymywanie więzi sąsiedz-
kich. Zwieńczeniem wydarzenia i jego punktem 
kulminacyjnym było ogłoszenie wyników plebi-
scytu na najaktywniejszego sąsiada i rozdanie 
upominków. 
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Biznes w sieci ekonomii 
społecznej – co wiemy?

Zapraszamy do cylu artykułów prezentujących ekonomię 
społeczną i solidarną w świetle badań. W tym numerze 
„Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekonomia spo-
łeczna. Raport z badań ilościowych i jakościowych”. Ba-
danie wykonane w ramach projektu pozakonkursowego 
„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokal-
nej CAL (a wykonawcami byli Marcin Jóźko i Rafał Krenz) 
przeprowadziło cykl badawczy na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym 
celem niniejszego badania była ocena zaangażowania spo-
łecznego przedsiębiorstw w województwie świętokrzy-
skim, ich aktywności w obszarach związanych ze strategią 
odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) i możliwości 
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.
Wiedza na temat społecznej odpowiedzialności bizne-
su i zaangażowanie społeczne przedsiębiorców
• Na podstawie uzyskanych wyników badania można 

sformułować wniosek, że poziom wiedzy na temat od-
powiedzialności społecznej biznesu wśród świętokrzy-
skich przedsiębiorców jest niski. Świadczy o tym fakt, 
że zaledwie 15 proc. przedstawicieli badanych pod-
miotów gospodarczych spotkało się z pojęciem CSR. 
Na wspomniany wynik wpływa wielkość badanego 
podmiotu – im większa firma, tym częściej jej przed-
stawiciel kojarzy termin odpowiedzialności społecznej 
biznesu. 

• Dodatkowym potwierdzeniem powyższej tezy jest fakt, 

że najczęściej wymienianą przeszkodą dla podejmowa-
nia działań społecznych jest właśnie brak wystarczają-
cej wiedzy na ten temat – taką odpowiedź wskazał nie-
mal co trzeci spośród ankietowanych przedsiębiorców.

• Jak pokazują badania jakościowe, mniejsze podmioty 
prowadzą działania społeczne, jednak najczęściej nie 
postrzegają ich jako CSR, nie znają definicji tego poję-
cia i – tym bardziej – nie prowadzą świadomej polityki 
w tym obszarze.

• Świętokrzyscy przedsiębiorcy najczęściej prowadzą 
działania skierowane do rynku i swoich klientów, jak 
również przedsięwzięcia adresowane do pracowni-
ków i miejsca pracy. Nieco rzadziej podejmowane są 
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
natomiast najmniej rozpowszechnione są szeroko ro-
zumiane formy wsparcia i budowania relacji ze spo-
łecznościami lokalnymi.

• 11 proc. ankietowanych przedsiębiorstw posiada stra-
tegię odpowiedzialnego biznesu lub inny dokument 
programowy, regulujący podejmowanie działań spo-
łecznych. Zaledwie 2 proc. firm niestosujących tego 
rodzaju rozwiązań planuje opracowanie takiego doku-
mentu.

• Wśród największych korzyści związanych z podejmo-
waniem działań z zakresu odpowiedzialności spo-
łecznej badani przedsiębiorcy wymieniają przede 
wszystkim kwestie wizerunkowe, jak również aspekty 
o charakterze motywacyjnym, związane ze zwiększe-
niem poziomu lojalności i zaangażowania personelu.

• Prawie połowa badanych firm deklaruje utrzymanie 
działań społecznych na dotychczasowym poziomie 
w perspektywie najbliższych kilku lat. 14 proc. deklaru-
je plany zwiększenia zakresu podejmowanych aktyw-
ności w tym obszarze.

Autorzy: Marcin Jóźko 
i Rafał Krenz
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Wiedza na temat ekonomii społecznej
• 28 proc. badanych przedsiębiorców deklaru-

je znajomość pojęcia „ekonomii społecznej”.  
W rzeczywistości ten poziom wiedzy jest niższy, ponie-
waż nie wszyscy respondenci z tej grupy potrafili po-
prawnie zdefiniować ten termin w pytaniu otwartym.

• Prawie połowa ankietowanych przedsiębiorców ocenia 
swój poziom wiedzy na temat możliwości współpracy 
z podmiotami ekonomii społecznej jako niski lub bar-
dzo niski, natomiast co dziesiąty uczestnik badania 
czuje się dobrze poinformowany na ten temat.

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej
• Niemal 1/3 badanych firm współpracuje z podmiotami 

ekonomii społecznej. Najczęściej są to warsztaty tera-
pii zajęciowej, organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność gospodarczą i zakłady aktywności zawodo-
wej. Co ciekawe, tylko 4 proc. ankietowanych podmio-
tów współpracuje z funkcjonującymi w regionie spół-
dzielniami socjalnymi.

• Wśród podejmowanych form współpracy wymieniano 
zarówno wsparcie finansowe (w tym zakup usług, czy 
produktów lub udzielanie pomocy o wymiarze chary-
tatywnym), jak i niefinansowe (np. doradztwo lub szko-
lenia).

• Można stwierdzić, że sektory ekonomii społecznej i ko-
mercyjny funkcjonują niezależnie od siebie, a przypad-
ki ich współpracy mają charakter incydentalny. Najczę-
ściej tego rodzaju kooperacja po prostu nie występuje, 
a przedstawiciele obydwu wspomnianych środowisk 
nie formułują pogłębionych refleksji na ten temat. 
Większość rozmówców jako warunek konieczny takiej 
współpracy postrzega występowanie konkretnych 
profitów, przy czym świadomość tych potencjalnych 
korzyści jest niska

• Zogniskowane Wywiady Grupowe z przedstawicielami 
firm niepodejmujących działań społecznych wykazały, 
że badane osoby nie posiadają uporządkowanej i uwe-
wnętrznionej wiedzy na temat CSR i ekonomii społecz-
nej. Ich doświadczenia z praktyki zawodowej poka-
zują, że mają trafne skojarzenia i refleksje dotyczące 
społecznego zaangażowania. Ich firm z pewnością nie 
można zaliczyć do przedsiębiorstw odpowiedzialnych 
społecznie w klasycznym rozumieniu tego terminu. 
Nie posiadają oni, ani też nie są zainteresowani wdra-
żaniem charakterystycznych dla CSR mechanizmów, 
na przykład: posiadaniem misji, a więc swego rodzaju 
etycznego posłannictwa wobec konsumentów i - sze-
rzej - wobec społeczeństwa, czy wdrażaniem całościo-

wej strategii organizacji uwzględniającej dążenie do za-
dowolenia wśród wszystkich interesariuszy (klientów,  
społeczeństwa, pracowników, dostawców).

• Badani z tej grupy wykazali jednak znaczącą praktycz-
ną wrażliwość społeczną. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że stosują w praktyce system wartości społecz-
nych, oparty na takich cechach jak: empatia, potrzeba 
niesienia pomocy, odpowiedzialność, dążenie do spra-
wiedliwości, uczciwość. Nawet jeśli nie prowadzą ta-
kich działań, to wyraźnie widzą ich sens. Ten katalog 
zachowań i postaw ma charakter wyraźnie osobowy, 
dotyczy przede wszystkim samych właścicieli lub me-
nedżerów, natomiast nie przekłada się bezpośrednio 
na sposób funkcjonowania firmy. Proces ten zachodzi 
w sposób nieuświadomiony. Wrażliwość menedżerów 
przejawiająca się w ich indywidualnym zaangażowa-
niu społecznym, pośrednio wpływa na działania firmy. 
Personifikacja społecznej odpowiedzialności zbliża 
badane przedsiębiorstwa do pojęcia firmy wrażliwej 
społecznie, choć nie do terminu corporate social re-
sponsibility, oznaczającego działania strategiczne, 
charakterystyczne głównie dla dużych korporacji biz-
nesowych. Użyte tu pojęcie wrażliwości społecznej nie 
jest zatem tożsame z CSR. Jest raczej cechą (atrybutem) 
ludzi, a poprzez nich organizacji, natomiast społeczna 
odpowiedzialność jest konsekwencją posiadania tej 
cechy, jej specyficzną systemową emanacją. Jednak 
biorąc pod uwagę fakt, iż od pewnego czasu w opisie 
przedsiębiorstw wyraźnie widoczna jest tendencja 
do personifikacji, to można założyć, że indywidualnie 
ujawniana wrażliwość społeczna może zmieniać całą 
firmę. W spersonifikowanym ujęciu organizacji firmy 
aspekty osobowe mieszają się z instytucjonalnymi. 
Organizacjom przypisuje się cechy typowo ludzkie: 
mają swoją tożsamość lub osobowość. Podobnie jak 
człowiek przeżywają wewnętrzne konflikty i napięcia. 
Posiadają potencjał rozwojowy, w tym emocjonalny, 
intelektualny, a nawet duchowy. Uczą się, wzbudzają 
(lub nie) zaufanie, wchodzą w relacje. W ten sposób 
wrażliwość społeczna menedżera i pracowników two-
rzy w  praktyce nowy wymiar firmy odpowiedzialnej 
społecznie, która może być także partnerem dla insty-
tucji publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz 
podmiotów funkcjonujących w ramach tego sektora.

• Badane firmy podejmujące działania społeczne można 
podzielić na kilka segmentów, które znacząco różnią 
się pod względem zakresu i sposobu realizacji podej-
mowanych działań społecznych. Na tle pozostałych 
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podmiotów z pewnością wyróżniają się duże przed-
siębiorstwa. Do tej grupy można zaliczyć zarówno 
koncerny lub ich oddziały (w tym z udziałem kapitału 
zagranicznego), jak również spółki skarbu państwa. 
Tego rodzaju podmioty często posiadają wdrożone 
rozwiązania systemowe w obszarze CSR i prowadzą 
określoną politykę, nierzadko w oparciu o dokumen-
ty programowe lub strategiczne. Za jej realizację czę-
sto odpowiadają oddelegowane komórki organiza-
cyjne, jak np. działy specjalizujące się w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi (HR, personalne, kadrowe itp.) 
lub public relations (np. PR, działy lub – bezpośrednio  
– rzecznicy prasowi). Tego rodzaju działaniom przypi-
suje się duże znaczenie i wpływ na sposób funkcjono-
wania firmy. Część badanych podmiotów wydaje się 
prowadzić świadomą, aktywną i autentyczną politykę 
CSR (wraz z jej odpowiednim nagłośnieniem), podczas 
gdy inne skupiają się na maksymalizacji korzyści wize-
runkowych, jak można przypuszczać, nie przywiązując 
zbytniej wagi do szczegółowych rezultatów podejmo-
wanych działań. Dodajmy, że respondenci reprezen-
tujący tego rodzaju podmioty zazwyczaj poprawnie 
definiowali pojęcie odpowiedzialności społecznej, jak 
również posiadali szeroki zasób teoretycznej wiedzy 
na ten temat.

• Zupełnie inną sytuację odnotowano w badanych ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) zaangażowa-
nych społecznie, których część – jak się okazuje – po-
dejmuje tego rodzaju działania, choć zazwyczaj są one 
nieuświadomione, nieskoordynowane i prowadzone 
bez uprzedniego planowania. Przedstawiciele tych 
podmiotów bardzo często w pierwszym odruchu za-
przeczali, że ich firmy są wrażliwe społecznie, jednak 
dopytywani przywoływali liczne przykłady podejmo-
wanych przez nie aktywności (w różnych obszarach za-
liczanych do CSR). Co ciekawe, działania te nie zawsze 
są komunikowane opinii publicznej, choć bywają istot-
nym wsparciem dla społeczności lokalnych, czy osób 
lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Co za tym idzie, trudno wiązać je z motywacją osiągnię-
cia korzyści wizerunkowych. W większości przypadków 
dysponują oni niepogłębioną i fragmentaryczną wie-
dzą, np. mają trudności z przytoczeniem definicji od-
powiedzialności społecznej biznesu. Firmy z sektora 
MŚP najczęściej nie wdrażają systemowych rozwiązań 
czy procedur w tym obszarze problemowym, nie mają 
również oddelegowanych pracowników, ani – tym bar-
dziej - wyodrębnionych komórek organizacyjnych, od-

powiedzialnych za realizację wspomnianych zadań.
• Badane podmioty podejmują działania społeczne 

w ramach dwóch alternatywnych ścieżek, czy mode-
li. Pierwszy z nich obejmuje wszelkie charytatywne 
formy wsparcia, skierowane do społeczności lokal-
nych lub zespołów pracowniczych (np. sponsoring 
wydarzeń lokalnych, pomoc osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej). Co niezmiernie istotne, 
właśnie ten sposób rozumienia CSR przeważa wśród 
uczestników badania, co wpływa na sposób postrzega-
nia podejmowanych działań, które najczęściej prowa-
dzone są w sposób akcyjny i traktowane jako poboczne 
czy wręcz marginalne. Poza kilkoma dużymi firmami, 
prowadzącymi świadomą politykę odpowiedzialności 
społecznej w ramach ładu korporacyjnego, przeważa 
pogląd, że różne formy zaangażowania społecznego 
są pewnym dodatkiem do działalności podstawowej, 
generującym określone koszty. Innymi słowy, tak rozu-
miana działalność społeczna prowadzona jest z pobu-
dek o charakterze filantropijnym („z potrzeby serca…”), 
a płynące z niej korzyści wydają się być niesprecyzowa-
ne. Idąc tym tropem, odpowiedzialne społecznie dzia-
łania nie są postrzegane jako narzędzie rozwojowe, 
a raczej forma ponadprogramowej aktywności, wyma-
gająca osiągnięcia określonej pozycji rynkowej.

• Znacznie mniej rozpowszechniony jest model bizneso-
wy, zakładający, że odpowiedzialność społeczna jest 
istotnym motorem i instrumentem rozwoju przedsię-
biorstwa. Tego rodzaju działania generują wprawdzie 
koszty (choć wiele z nich może być prowadzona przy ni-
skich nakładach), jednak w dłuższej perspektywie cza-
sowej przynoszą konkretne korzyści, np. wizerunkowe, 
w postaci trwałych relacji z pracownikami czy otocze-
niem (w tym dostawcami lub klientami). Wspomniana 
ścieżka bywa oparta o określoną politykę, prowadzoną 
w ramach pewnych reguł i opisaną w dokumentach 
strategicznych.

• Z jednej strony poziom wiedzy na temat ekonomii 
społecznej jest niski, z drugiej – podmioty zaliczane 
do tego sektora budzą ambiwalentne lub negatywne 
skojarzenia wśród przedstawicieli świętokrzyskiego 
biznesu. Ten wizerunek ekonomii społecznej jest nie-
korzystny i wynika z niezrozumienia samej idei, genezy 
i specyfiki funkcjonowania. Najczęściej przedsiębiorcy 
komercyjni postrzegają podmioty ekonomii społecznej 
jako te, które „gorzej sobie radzą…” – nie do końca po-
ważne i często źle wymyślone przedsięwzięcia gospo-
darcze, nastawione na wsparcie osób znajdujących się 
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w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej, utrzymywane 
dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych. Co za 
tym idzie, biznes nie dostrzega w sektorze ekonomii 
społecznej potencjalnego partnera, a PES nie widzą 
możliwości współpracy z przedsiębiorstwami komer-
cyjnymi. Zdecydowanie rzadziej podmioty ekonomii 
społecznej postrzegane są jako konkurencja dla przed-
siębiorstw komercyjnych – dotyczy to specyficznych 
kategorii usług, świadczonych przez PES (np. gastro-
nomicznych, porządkowych, czy związanych z utrzy-
maniem zieleni). Podobne sytuacje nie są powszechne, 
a ich występowanie uzależnione jest od czynników 
o charakterze lokalnym (np. funkcjonowania na danym 
rynku podmiotów ekonomii społecznej, specjalizują-
cych się w realizacji usług o określonym profilu).

• Zdaniem ekspertów współpraca biznesu z sektorem 
ekonomii społecznej jest niezmiernie rzadko wystę-
pującym zjawiskiem. Uczestnicy dyskusji grupowej nie 
potrafili wskazać konkretnych przykładów dobrych 
praktyk tego rodzaju kooperacji (poza Bałtowskim 
Kompleksem Turystycznym, przywoływanym jako 
ewenement w skali ogólnopolskiej, a nawet w wymia-
rze międzynarodowym). Wspomniane środowiska 
funkcjonują w sposób wzajemnie niezależny, na zupeł-
nie innych zasadach, niewiele o sobie wiedzą i nie mają 
potrzeby zmiany tego stanu rzeczy.

Rekomendacje
• Badani eksperci sformułowali również kilka refleksji 

odnośnie rekomendacji w zakresie możliwości kreowa-
nia współpracy biznesu z sektorem ekonomii społecz-
nej i polityk publicznych w tym obszarze:
• Współpraca biznesu i PES jest uzależniona od kon-

kretnych korzyści dla obydwu stron, które obec-
nie wydają się być niezidentyfikowane. W związku 
z tym pożądane jest tworzenie konkretnych narzę-
dzi, np. platformy, która umożliwiłaby tego rodzaju 
kooperację – począwszy od edukacji i upowszech-
niania wiedzy, poprzez spotkania i tworzenie reje-
stru potencjalnych korzyści po kreowanie relacji 
o charakterze biznesowym.

• Rozmówcy zaznaczali, że trwała współpraca mię-
dzy wspomnianymi sektorami mogłaby opierać się 
o relacje wzajemnościowe, a więc tworzenie sieci 
wzajemnie komplementarnych powiązań, dosto-
sowanych do realnych potrzeb i generujących kon-
kretne korzyści.

•  Podmioty ekonomii społecznej wymagają 
wsparcia na poziomie promocji i marketingu, ale 

również – a może przede wszystkim – profesjonal-
nego zarządzania czy mentoringu. Inaczej rzecz 
ujmując, chodzi o transfer wiedzy z biznesu do 
sektora ekonomii społecznej w celu ekonomizacji 
i profesjonalizacji podejmowanych przedsięwzięć 
gospodarczych.

•  Większość respondentów uważa, że współpracę 
obydwu sektorów należy rozpatrywać  w perspek-
tywie długoterminowej. Przede wszystkim wymaga 
ona trwałych podstaw gospodarczych, ale również 
osiągnięcia pewnego poziomu stabilizacji i rozwoju 
rynkowego. Nie należy odgórnie narzucać przed-
siębiorcom zbyt sztywnych ram, które – zamiast 
stymulować - mogłyby stać się czynnikiem bloku-
jącym możliwości kooperacji z sektorem ekonomii 
społecznej.  Z pewnością warto tworzyć pewne in-
strumenty współpracy, jednak sposób ich praktycz-
nej realizacji należy pozostawić bezpośrednio zain-
teresowanym stronom, co jest szczególnie istotne 
w kontekście „ostrożnościowej” polityki rynkowej, 
prowadzonej przez wielu przedsiębiorców, sprowa-
dzającej się do minimalizacji ryzyka i niepodejmo-
wania działań postrzeganych jako nieprzynoszące 
konkretnych korzyści.

•  Część badanych ekspertów wspominała, że upo-
wszechnianie CSR i współpracy z sektorem eko-
nomii społecznej mogłoby zostać powiązane z za-
chodzącą obecnie w wielu świętokrzyskich firmach 
zmianą pokoleniową (przede wszystkim dotyczy to 
małych i średnich podmiotów z polskim kapitałem, 
często o charakterze rodzinnym). Innymi słowy, 
wiele podmiotów gospodarczych przeprowadziło 
lub będzie przechodzić proces sukcesji przez osoby 
reprezentujące młodsze pokolenie właścicieli (np. 
potomków założycieli firmy). Ta zmiana pokolenio-
wa często wiąże się ze zmianą świadomości i sposo-
bu zarządzania – przedstawiciele nowego pokole-
nia często dysponują wiedzą płynącą z gruntownej 
edukacji i reprezentują inne, bardziej nowoczesne 
podejście do prowadzenia biznesu. Wspomniany 
proces jest zatem pewną szansą na istotną mody-
fikację sposobu zarządzania przedsiębiorstwami 
i – co za tym idzie – otwarcie nowych możliwości dla 
gospodarki, w tym ekonomii społecznej.
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