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Wolontariat 
rośnie w siłę!

Autor:  Magdalena Wójtowicz

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza, tj. 4 grudnia 2020 r. przedstawiciele Sto-
warzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” oraz Regio-
nalnego Centrum Wolontariatu z Kielc podpisali 
porozumienie na rzecz utworzenia Centrum Wo-
lontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tydzień wcześniej zawiązano partnerstwo 
mające na celu wpieranie rozwoju wolontaria-
tu na terenie powiatu ostrowieckiego, w skład 
którego weszły: Stowarzyszenie LGD „Krze-
mienny Krąg”, Miejskie Centrum Kultury i Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

Inspiracją to stworzenia Centrum Wolon-
tariatu były obserwacje prowadzone przez 

wyżej wymienione instytucje, a także wiedza na 
temat potrzeb w zakresie zaangażowania wolon-
tariuszy. Ufając, że praca wolontariuszy uwrażliwi 
mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby 
społeczne oraz zmotywuje do aktywnego uczest-
nictwa w ich rozwiązywaniu. 

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego 
siebie jest zagubienie się w służeniu innym”

– Ghandi  
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– W przestrzeni Ostrowca Świętokrzyskiego 
przez wiele lat nie było systematycznych i trwa-
łych działań związanych z wolontariatem. Mam na 
myśli działania, które kształtowałyby postawy wo-
lontarystyczne oraz te, które wyposażałyby wo-
lontariuszy w niezbędną wiedzę – mówi Jarosław 
Kuba, prezes LGD „Krzemienny Krąg”. 

Fundamentem powołania do życia LGD ”Krze-
mienny Krąg” stanowiło przekonanie, że dzięki 
współpracy międzysektorowej, wykorzystaniu 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regio-
nu oraz pobudzeniu lokalnej aktywności można 
zadbać o ekonomiczny i społeczny rozwój małych 
ojczyzn. Stąd główną misją Stowarzyszenia jest 
kreowanie społeczeństwa obywatelskiego: świa-
domego siebie i swoich decyzji, świadomego swe-
go miejsca, a także świadomie aktywnego i peł-
nego inwencji w zakresie podejmowania zmian 
najbliższego otoczenia na lepsze. Nieodłączną ce-
chą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowa-
nych przez Wnioskodawcę od początku jego istnie-
nia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane 
przedsięwzięcia w formie wolontariatu.

Zakres dotychczasowych osiągnięć jest rozle-
gły i dotyczy sfery społecznej oraz gospodarczej. 

W kwestii rozwoju społecznego dzięki wsparciu 
LGD powstało szereg organizacji pozarządowych, 
wiele środowisk wykreowało liderów, a obszar 
„Krzemiennego Kręgu” stał się wzorcowy w za-
kresie działań skutkujących wzrostem tożsamo-
ści i aktywności gospodarczo – kulturotwórczej 
mieszkańców. W sferze gospodarczej Krzemienny 
Krąg nieprzerwanie wspiera inicjatywy tworzenia 
miejsc pracy i kreowania produktów regionalnych.

Wszystkie działania zmierzające do inspiracji 
lokalnych aktywności przyniosły doświadczenie 
w pracy z różnymi środowiskami, a szczególnego 

podkreślenia wymaga fakt, że znaczna część po-
dejmowanych przez partnerów działalności opie-
rała się na wolontariacie, co najważniejsze, na wo-
lontariacie różnych pokoleń.

Nie od dziś wiadomo, że „w młodzieży siła”. Ich 
entuzjazm i radość działania muszą być sprawniej 
wykorzystywane. Wie o tym doskonale Jarosław 
Kuba – prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny 
Krąg”, który od lat aktywizuje społeczności lokalne 
do podejmowania ciekawych inicjatyw.

„Rozpoczynamy trzyletni   projekt   Korpus So-
lidarności , który otwiera przed ostrowiecką mło-
dzieżą nową, ciekawą ścieżkę – wolontariat. Chce-
my odświeżyć tą wspaniałą ideę, by tak jak kiedyś 
Ostrowiec tętnił śmiechem młodych ludzi, którym 
chciało się chcieć, dla których nie było rzeczy nie-
możliwych”.

Wzmocnienie poczucia sprawczości, pozna-
nie mechanizmów, za pomocą których można 
wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie 
i zachęcanie do podejmowania działań wolonta-
riackich   oraz kształtowanie kompetencji wolon-
tarystycznych i poczucia odpowiedzialności za 
dobro wspólne – to cele projektu   „Lokalne Part-
nerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”.

Korpus Solidarności jest 
propozycją dla osób, które za-
mierzają pomagać nie tylko „od 
święta”, ale w dłuższej perspek-
tywie czasu. Dla tych wolonta-
riuszy, którzy chcą się rozwijać, 
poznawać nowe środowiska, być 
w wirze ważnych spraw.  Wolon-
tariusze Korpusu Solidarności to 
ludzie w różnym wieku, z różnych 
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środowisk ale podzielają  podobne wartość takie 
jak m.in. solidarność, szacunek, dobro wspólne, 
uczciwość.

Projekt skierowany jest do różnych grup od-
biorców – nauczycieli, którzy zostaną koordynato-
rami działań wolontariuszy oraz ostrowieckich in-
stytucji i organizacji, które pomogą w przyszłości 
wdrożyć wolontariat długoterminowy.

„Wyposażenie tych grup w odpowiednią wie-
dzę wydaje się niezbędne, by móc profesjonal-
nie kształtować rozwój wolontariatu w powiecie 
ostrowieckim”  – podkreśla Magdalena Wójtowicz, 
koordynator projektu.

Organizatorzy są pełni entuzjazmu, gdyż 
do projektu zgłosiło się bardzo wiele chętnych. 
Ostrowieckie szkoły średnie stanęły na wysokości 
zadania. Duża grupa uczniów i nauczycieli przez 
najbliższe 3 lata weźmie udział w profesjonalnych 
warsztatach oraz akcjach społecznych, co wzmoc-
ni wzajemne więzi.

Również program NOWEFIO jest odpowiedzią 
na wskazane powyżej wyzwania. Kolejny pro-
jekt Krzemiennego Kręgu, pn. „Korzenie i skrzy-
dła” umożliwił realizację pilotażowego projektu 
wdrażającego wolontariat senioralny i młodzie-
żowy, mający na celu podniesienie rangi działań 
wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania 
wolontariatem w różnych grupach wiekowych 
oraz zachęcenie mieszkańców do inicjatyw oby-
watelskich, tworzenia wspólnego miejsca/prze-
strzeni do działań, w tym skierowanych do ro-
dzin z problemami.

Specjaliści podkreślają, że działania wolontariac-
kie to nie tylko akt filantropii wobec potrzebujących 
czy troski o wspólne dobro, ale też forma życia wy-
nikająca z wrażliwości człowieka, to realizacja siebie 
poprzez ofiarowanie daru z siebie. Dawanie jest 
szczególną formą bycia w pełni człowiekiem. Da-
wanie rozumiane jest tu jako społeczna służba, po-
dejmowana w oparciu o wartości duchowe, pomoc-
niczość, obdarowanie kogoś sobą, przekonanie, że 
warto jest czynić dobro. Bez wątpienia trzeba też 
zwrócić uwagę, że dawanie to jednocześnie forma 
terapii wobec nas samych. W dawaniu nie myślimy 
o sobie, ale koncentrujemy się na tym, co możemy 
zrobić dla innych. Połączenie wolontariatu mło-
dzieżowego i senioralnego jest zatem sposobem 

przeciwdziałania i zapobiegania współczesnym 
problemom społecznym. Wymaga to jednak ak-
tywnego w nim udziału zarówno starszych jak 
i młodych. Dialog między pokoleniami jest więc 
poważnym wyzwaniem naszych czasów.

Mówiąc o dialogu międzypokoleniowym 
mamy na uwadze również rodzinę. Rodzina, jako 
podstawowa grupa w strukturze społecznej, jest 
zwierciadłem, w którym odbijają się wszelkie 
zmiany zachodzące w społeczno-politycznym 
organizmie państwa. Dlatego tak bardzo istotne 
są wszelkie działania mające na celu wsparcie 
rodzin. W związku z powyższym istnieje znaczą-
ca potrzeba wsparcia tego typu rodzin w zakresie 
aktywizacji społecznej. Ważnym elementem tego 
rodzaju wsparcia będzie pobudzenie oraz wzmoc-
nienie w rodzinach poczucia sprawczości, wiary we 
własne  siły i możliwości. 

Obok udziału seniorów i młodzieży w działa-
niach na rzecz obywateli opartych na wolontaria-
cie, wyzwaniem współczesności jest rozwijanie 
przestrzeni do kontaktów. Społeczności lokal-
ne mogą sprzyjać komunikacji między młodymi 
i starszymi pokoleniami, szczególnie w zakresie 
tworzenia warunków i wspierania inicjatyw orga-
nizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury itp. 
Te nowe kontakty międzypokoleniowe wymagają 
oparcia nie na hierarchii, ale na partnerstwie. Dla-
tego Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krag” do-
strzegło potrzebę utworzenia Lokalnego Centrum 
Społecznościowego, dzięki któremu mieszkańcy 
Ostrowca Świetokrzyskiego będą mieli szansę 
rozwijać postawy prospołeczne i obywatelskie, 
wsparte zostaną też kompetencje miękkie w ra-
mach akcji promujących ekologię. Uczestnicy będą 
planować i przeprowadzać działania wspierające 
rozwój lokalnej społeczności. 
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Wizyty studyjne szansą 
na poznanie nowych 
pomysłów

W dniach 20-22 października 2021 r. odbyła się 
wizyta studyjna w ramach funkcjonowania Kielec-
ko – Ostrowieckiego OWES, dzięki, której można 
było zapoznać się z dobrymi praktykami w innych 
instytucjach/organizacjach pozarządowych na te-
renie Gdańska, Elbląga i Olsztyna.

Nasza wizyta w tych miejscach nie była przy-
padkowa. Obrany kierunek 
był efektem wielu rozmów 
oraz dużego zainteresowa-
nia tematem rozwijania lo-
kalnych społeczności przez 
prężnie działające organiza-
cje pozarządowe.

Pierwszy dzień wizyty 
studyjnej był pełen emo-
cji. Zjedliśmy pyszny obiad 
w Barze SEMAFOR w Ostród-
zie, w którym pracują osoby 
niepełnosprawne. Głównym 
zadaniem zakładu jest reha-

bilitacja zawodowa i społeczna, która jest realizo-
wana poprzez prowadzenie działalności usługo-
wo-wytwórczych dla osób niepełnosprawnych. 
W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnienie 
znalazło 15 osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności (3 osoby z upośledzeniem umysło-
wym, 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 

10 osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawno-
ści ( 8 osób z upośledzeniem 
umysłowym, 2 osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi). Za-
kład wspiera również osoby 
niepełnosprawne od 1 do 2 
godz. dziennie na śniadanie / 
obiad szkolenia i inne aktyw-
ności w ramach rehabilitacji 
ruchowej, medycznej i spo-
łecznej.

Kawiarnia Kuźnia w Gdań-
sku-Oruni, w której zatrzy-

Autor: Jarosław Kuba
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maliśmy się na kawę 
i ciastko, to klimatyczne 
miejsce w domu podcie-
niowym z 1800 r. Kawiar-
nia Kuźnia należy do sieci 
firm społecznych prowa-
dzonych przez Fundację 
Innowacji Społecznej. 
Powstała w 2012 roku po 
to, by wspierać rozwój 
zawodowy młodych ludzi z placówek wychowaw-
czych. W kawiarni mają oni możliwość zdobywa-
nia pierwszego doświadczenia zawodowego w ob-
słudze klienta oraz pracy zespołowej.

Następnie pokazano nam działania Gościn-
na Przystań – Dom Sąsiedzki. Gościnna Przystań 
jest również prowadzona przez gdańską Fundację 
Innowacji Społecznej, przy współpracy z lokalną 
społecznością i wsparciu Miasta Gdańsk. To cen-
trum społecznościowe oferujące mieszkańcom 
dzielnicy Gdańska Oruni wsparcie psychologiczne, 
rodzinne, aktywizację zawodową, porady prawne 
oraz lekcje języka polskiego dla migrantów.

Dzień zakończył się wspaniałym rejsem galarą 
po rzece Motławie przy Gdańskiej Starówce. Fun-
dacja Galar Gdański organizuje rejsy wycieczkowe 
po Gdańsku w replikami galarów, czyli dawnych ło-
dzi wiosłowych, którymi w średniowieczu wożone 
były różne towary. Wycieczki te służą również do 
prowadzenia staży zawodowych dla wychowan-
ków domów dziecka i pieczy zastępczej, którym 
Fundacja organizuje kursy zawodowe i pomaga 
tym samym wejść w samodzielne, dorosłe życie.

Drugiego dnia mieliśmy okazję zapoznać się 
z działalnością Elbląskiego Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych - jedyną w Elblągu 
organizacją, która zajmuje się działaniami eko-
logicznymi, zwłaszcza w kontekście gospodarki 
obiegu zamkniętego. W 2019 r. uruchomili działal-
ność Domu pod Cisem, w ramach którego prowa-
dzony Centrum Integracji Społecznej (CIS), a także 
Dom Sąsiedzki.

Dom pod Cisem to jednocześnie hostel, ka-
wiarnia i sklep społeczny. Mówi się, że stare domy 
mają duszę. Nie inaczej jest z budynkiem poprze-
mysłowym z 1905 roku. Przed wojną mieściła się 
tu mydlarnia, a później zakład kamieniarski. Po 

wojnie była tapicernia 
i pomieszczenia maga-
zynowe. Ostatnie lata 
budynek niszczał, do 
czasu, kiedy Stowarzy-
szenie ESWIP zdecydo-
wało się go odbudować. 
Na jego miejscu stanął 
Dom pod Cisem od-
zwierciedlający dawny 

budynek. Na dole znajduje się Sklep Społeczny 
pod Cisem składający się z trzech stref – Strefy 
Targes.pl, gdzie można kupić unikalne produkty 
Warmii i Mazur, Strefy Charytatywnej, z której do-
chód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc 
potrzebującym, i Strefy Rzeczy Używanych, gdzie 
dajemy drugie życie rzeczom.

Jest tu także Kawiarnia pod Cisem, będąca 
kawiarenką naprawczą. To jedyne takie miejsce 
w którym możesz napić się kawy z widokiem na 
rzekę Elbląg. Zgodnie z definicją podaną przez 
Fundację Repair Cafes, kawiarenki naprawcze (re-
pair café) to spotkania, podczas których można 
naprawiać urządzenia elektryczne i mechaniczne, 
a także komputery, rowery, ubrania i wszelkie inne 
przedmioty. Spotkania te są organizowane lokal-
nie przez mieszkańców. Odbywają się w określo-
nym miejscu, gdzie są dostępne narzędzia i gdzie 
często można skorzystać z pomocy wolontariuszy. 
Celem jest zmniejszenie ilości odpadów, ale także 
wymiana umiejętności i integracja społeczna. Są 
też pracownie – krawiecka i stolarska, w których 
odbywa się renowacja trafiających do nas przed-
miotów.

Pierwsze piętro budynku to dom sąsiedzki – 
miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy Zawodzie 
i siedziba Centrum Integracji Społecznej. Zaś na 
poddaszu znajduje się Hostel pod Cisem – pięć po-
koi i ogólnodostępna kuchnia.

Drugiego dnia zameldowaliśmy się w Olszty-
nie, w miejscu zwanym Kuźnia Społeczna. Kuź-
nia wpisuje się w światowy trend na rynku pracy, 
w którym działają obok siebie i inspirują nawza-
jem freelancerzy, mikroprzedsiębiorstwa, organi-
zacje społeczne. 

W wydzielonej strefie coworkingowej wynaj-
mują przeszklone biura lub stanowiska w otwar-



6

tej komfortowej przestrzeni, tworząc kreatywną 
i wspierającą się społeczność. 

Kuźnia to również hostel - komfort, swoboda, 
nietuzinkowy design, świetna lokalizacja. Baza 
noclegowa w historycznym budynku po dawnych 
koszarach wojskowych, to miejsce dla tych, któ-
rzy cenią nietuzinkowe miejsca. W zabytkowych, 
odrestaurowanych wnętrzach wydzielonej części 
Kuźni Społecznej stworzono 13 pokoi z łazienka-
mi dla 1-4 osób (łącznie do ok. 50 miejsc noclego-
wych). A w nich m.in klimatyzacja, WI-FI. Budynek 
z klimatycznym lobby, szatnią i windą dopasowa-
ny dla osób niepełnosprawnych. 

W przylegającej do hostelu restauracji można 
zamówić śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 
zjeść pyszny lunch, zorganizować spotkanie bizne-
sowe lub uroczystość.

Spotkanie z organizatorem Banku Żywności 
w Elblągu upewniło nas, jak współpraca wielu 
instytucji i organizacji może przynieść korzyści. 
Bank został założony z inicjatywy Elbląskiej Rady 
Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w 2002 
roku. Wspiera pomocą żywnościową organizacje 
i placówki charytatywne na terenie regionu elblą-
skiego, realizując unijne i krajowe programy po-
mocy żywnościowej oraz pozyskując żywność od 
lokalnych producentów i sieci handlowych, tym 
samym zapobiegając jej marnotrawstwu. Waż-
nym działaniem są systematycznie organizowane 
zbiórki żywności w sklepach, angażujące wielu wo-
lontariuszy, w tym młodzież szkolną, które są oka-
zją dla wszystkich mieszkańców 
danej miejscowości do wspomo-
żenia ubogich osób i rodzin ze 
swojego środowiska. 

Misją Banku Żywności po-
zostaje niezmiennie ratowanie 
żywności przed zmarnowaniem 
oraz wspieranie pomocą żywno-
ściową najbardziej potrzebują-
cych, a także budowanie postaw 
solidarności społecznej. 

W godzinach popołudnio-
wych odwiedziliśmy bardzo 
klimatyczne miejsce. Zapachu 
świeć robionych przez osoby 
niepełnosprawne w Galerii War-

te Świeczki  nie da się zapomnieć.
Trzeciego dnia przedstawicielka Federacja Or-

ganizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego FOSa opowiedziała w jaki powinna 
wyglądać opieka nad seniorami. Federacja FOSa 
to prawie 100 organizacji, w tym członkowskich 
i współpracujących, stałych partnerów krajowych 
i zagranicznych, partnerów samorządowych. To 
grupa społeczników i organizacji, które wspierają 
osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. 
Tu ważny jest dla każdy człowiek i jego potencjał. 
Pomagają rozwijać się organizacjom i społeczno-
ściom. Inicjują i wdrażają innowacyjne rozwiąza-
nia systemowe w obszarze pomocy i polityki spo-
łecznej.

Natomiast Fundacja Kreolia – Kraina Kreatyw-
ności to organizacja, której celem jest tworzenie 
swobodnej i nieskrępowanej przestrzeni do dzia-
łań artystycznych i twórczych dla wszystkich, 
bez względu na wiek. Kuźnia Talentów Fundacji 
Kreolia  – Kraina Kreatywności została powołana 
do życia 4 lipca 2011 roku. Celem działalności jest 
uwrażliwienie na sztukę, pobudzenie do działa-
nia, pokazanie sposobów twórczego spędzania 
czasu wolnego, szczególnie dzieciom i młodzieży, 
a w przypadku osób starszych – wykształcenie 
poczucia stałego samorozwoju i niejednokrotnie, 
realizacji zarzuconych marzeń. Uczestnicy zajęć 
Kuźni to dzieci, młodzież i dorośli, bez żadnych 
ograniczeń wiekowych. W ofercie Kuźni znajdują 
się zajęcia muzyczne: śpiewu solowego i zespo-

łowego, fortepianu, skrzypiec, 
saksofonu, gitary, rytmiki, tańca 
oraz zajęcia plastyczne.

Dziękujemy Maciejowi Bie-
lawskiemu ze Stowarzyszenia 
ESWIP za pomoc w organizacji 
wizyty studyjnej – wybrane pod-
mioty i atrakcje okazały się dla 
uczestników strzałem w 10!
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Centra Usług 
Społecznych - 
- pierwsze działania, 
pierwsze wyzwania

CUS jako zmiana społeczna
Centra usług społecznych to głęboka zmiana 

w polityce społecznej gmin, która oznacza przej-
ście z udzielania pomocy społecznej osobom wy-
kluczonym lub zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym do świadczenia usług społecznych dla 
ogółu mieszkańców. To pozornie proste założenie 
oznacza głęboki przewrót instytucjonalny, który 
rodzi wiele pytań i wątpliwości oraz stawia władze 
gmin przed trudną decyzją, dotyczącą kształtu re-
alizowanej polityki społecznej i kierunków wpro-
wadzanych zmian. Niedawny dylemat „opieka czy 
pomoc” zastępuje nowy „pomoc czy świadczenie 
usług społecznych”. Globalizacja i konsumpcjo-
nizm, oddalający ludzi od podstawowych war-
tości, tj. rodzina, depopulacja oraz niekorzystna 
struktura demograficzna ludności, przejawiająca 
się wysokim procentem osób starszych w popu-
lacji ( 22,3%, dane dla Polski za 2020r., wg. BDL 
GUS), a także coraz większe oczekiwania społecz-
ne dotyczące jakości oferowanych usług społecz-
nych skłaniają do wniosku, że dla większości gmin 
nadrzędnym zadaniem będzie świadczenie usług 
społecznych

Jak każda zmiana, również i ta, czyli tworzenie 
centrów usług społecznych (CUS)  wywołuje opór 
części władz lokalnych i pracowników samorządo-

wych. Wynika to przede wszystkim ze słabej znajo-
mości  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecz-
nych (Dz. U. 2019, poz. 1818). Do tego dochodzą ty-
powe czynniki hamujące zmianę, tj.:

• poczucie utraty kontroli nad procesami społecz-
nymi, które zostają zaburzone zmianą prawa 
i kierunkami zmian lokalnej polityki społecznej

• “efekt niespodzianki”, czyli zaskoczenia, które 
mimo wcześniejszych zapowiedzi jest obecne 
u wielu osób dotkniętych zmianą

• “efekt różnicy”, który w tym przypadku jest istot-
nym elementem ze względu na fundamentalną 
zmianę zadań dotychczasowej instytucjonalnej 
pomocy społecznej

• zaniepokojenie przyszłymi kompetencjami 
i oczekiwaniami ze strony samorządu, w sytuacji 
powszechnego braku informacji i wizji ostatecz-
nych celów zmiany

• przekonanie (słuszne lub nie) o zwiększeniu ilo-
ści pracy, bez zapowiedzi stosownych finanso-
wych rekompensat

• wreszcie autentyczne obciążenie zmiany ryzy-
kiem niepowodzenia - CUS to także szeroki eks-
peryment społeczny.   
To ważne o tyle, że w procesie zmiany, opór 

społeczny jest często czynnikiem dyskwalifiku-

Autorzy:   Anna Górak 
i Jacek Gralczyk 
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jącym lub opóźniającym ten proces, warto więc 
zawczasu zadbać o edukację pracowników samo-
rządowych.  

Podejmując decyzję o utworzeniu CUS, trzeba 
też pamiętać, że CUS to nie tylko zmiana nazwy 
i struktury organizacyjnej. Istotne w tym przy-
padku są społeczne konsekwencje wprowadzenia 
tej zmiany lub jej zaniechania, skutki dla życia lub 
zdrowia ludzi, dla jakości życia każdego z człon-
ków wspólnoty samorządowej, które powinny zo-
stać ocenione przez samorząd lokalny. 

Rola centrów usług społecznych
Zadaniem CUS jest: świadczenie usług społecz-

nych dla ogółu mieszkańców (powszechność usług) 
oraz koordynacja i integracja usług społecznych re-
alizowanych na terenie gminy. Każda gmina, która 
tworzy CUS jest zobowiązana do wprowadzenia 
nowych usług społecznych z minimum 2 lub 3 za-
kresów (w zależności od sposobu powstania CUS), 
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o CUS. Dzięki 
podejmowanym działaniom przez CUS, usługi spo-
łeczne powinny być dostępne dla większej liczby 
mieszkańców, którzy będą mogli otrzymać w jednej 
instytucji nie tylko jedną usługę, ale pakiet usług 
odpowiadających na ich potrzeby. 

Działaniem wspierającym świadczenie usług 
społecznych jest metoda Organizowania Społecz-
ności Lokalnej, dzięki której budowane są partner-
stwa lokalne, następuje rozwój usług sąsiedzkich, 
wolontariatu i ruchów samopomocowych.

Art. 9. 1. ustawy o CUS
Centrum może zostać utworzone dla: 
1) jednej gminy; 
2) co najmniej dwóch gmin. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 
1) pkt 1 – centrum tworzy się przez prze-
kształcenie funkcjonującego w gminie ośrod-
ka pomocy społecznej w centrum; 
2) pkt 2 – centrum tworzy się przez utworze-
nie w jednej z gmin nowej jednostki organi-
zacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tej 
gminie ośrodka pomocy społecznej. 
3. W miastach powyżej 100 000 mieszkań-
ców centrum tworzy się: 
1) zgodnie z ust. 2 pkt 1, albo 
2) przez utworzenie w mieście nowej jed-
nostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjo-
nującego w tym mieście ośrodka pomocy 
społecznej.

Koordynacja i integracja usług społecznych to 
działania innowacyjne, a ich metodyka i zasady po-
winny zostać wypracowane w danej gminie, w opar-
ciu o zasoby instytucji i potrzeby mieszkańców. Do 
wprowadzenia innowacji potrzebna jest wiedza, do-
świadczenie, kreatywność i odwaga, której brakuje 
wielu pracownikom samorządowym. Boją się po-
pełnienia błędu, o który łatwo przy wprowadzaniu 
nowych rozwiązań. W tym konkretnym przypad-

ku, jakim jest wdrażanie CUS, samo-
rządowcy powinni świadomie podej-
mować ryzyko nowych rozwiązań,  
pozwolić sobie na potknięcia i popra-
wianie własnych decyzji.

Dobra praktyka: Gmina Starachowice
W Gminie Starachowice wszyst-

ko ma sens i rytm dostosowany do 
członków lokalnej społeczności, 
a priorytetem jest jakość życia miesz-
kańców. Można się zatem spodziewać, 
iż utworzone z dniem 1 stycznia 2021r. 
Centrum Usług Społecznych w Stara-
chowicach poprzez przekształcenie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
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nej spełni pokładane w nim nadzieje i będzie świad-
czyć wysokiej jakości usługi społeczne dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Starachowic, niezależnie 
od ich sytuacji materialnej. 

Świadczenie usług społecznych w CUS w Stara-
chowicach rozpoczęło się dopiero w sierpniu 2021r., 
co było związane z koniecznością opracowania 
wielu dokumentów o charakterze strategicznym 
i operacyjnym (tj. Diagnoza potrzeb i potencjału 
społeczności lokalnej, Program Usług Społecznych, 
Plan Wdrażania CUS) oraz przeprowadzeniem po-
stępowań o udzielenie zamówień publicznych. To 
był również czas na dokonanie wyborów i podej-
mowanie ostatecznych decyzji dotyczących polityki 
społecznej w Gminie Starachowice.

CUS w Starachowicach w ramach projektu pn. 
„CUS – model integracji i rozwoju usług społecz-
nych w Starachowicach” (POWER 2.8 Rozwój usług 
świadczonych w środowisku lokalnym) obejmuje 
wsparciem  następujące grupy osób:

•  Seniorów (osoby starsze, w wieku 60+)
•  Osoby doświadczające kryzysu w rodzinie 

i opuszczające pieczę zastępczą.
Wybór grup potrzebujących wsparcia, jak rów-

nież rodzaj i zakres planowanych dla nich usług 
wynika z diagnozy potrzeb i potencjału społecz-
ności lokalnej, skonsultowanej ze społecznością 
lokalną. Zakres wsparcia jest również zgodny z za-
sadami deinstytucjonalizacji, które Gmina Stara-
chowice wdraża od dawna.

Pierwszy dylemat: miejsce obsługi klienta
W Gminie Starachowice założono, że miejsce ob-

sługi klienta powinno być dostępne komunikacyj-
nie dla ogółu mieszkańców oraz nie powinno być 

kojarzone z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Starachowicach. Wybór padł na Galerię „Skał-
ka”, w której już wcześniej zlokalizowano niektóre 
ośrodki wsparcia, tj. Kluby Seniora 

i Dzienne Domy Pomocy Społecznej. To idealne 
miejsce dla seniorów (zdecydowanie największej 
grupy osób potrzebującej wsparcia w Starachowi-
cach), którzy w jednym budynku mogą zrobić zaku-
py i skorzystać z usług społecznych. 

W Galerii „Skałka” utworzono stanowiska pracy 
dla 3 koordynatorów indywidualnych planów usług 
społecznych (KIPUS), którzy każdego dnia doradza-
ją, diagnozują i planują wsparcie dla osób, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Miejsce obsługi klienta doskonale się sprawdza. 
Galerię „Skałka” odwiedza codziennie wiele osób, 
które bez zbędnego oczekiwania mogą uzyskać 
informacje dotyczące działań realizowanych przez 
CUS. To też dodatkowa promocja CUS w Stara-
chowicach i zapewnienie dotarcia z informacją do 
mieszkańców miasta.

Drugi dylemat: realizatorzy usług społecznych, 
czyli jak podzielić ten tort?

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projek-
tu minimum 35 % usług społecznych (kryterium 
premiujące) powinno zostać zleconych podmiotom 
ekonomii społecznej. W tym miejscu pojawiło się 
pierwsze, ważne pytanie: czy są lokalnie zakorze-
nione podmioty ekonomii społecznej (PES), którym 
można zlecić usługi społeczne? Odpowiedź na to 
pytanie uzyskano podczas spotkania z PES, w trak-
cie którego poznano potencjalnych realizatorów 
usług społecznych oraz ich możliwości i ogranicze-
nia w zakresie świadczenia usług społecznych. 

Duża część PES w Starachowicach to podmio-
ty, które nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić 
odpłatnej działalności pożytku publicznego lub go-
spodarczej. Zaangażowanie takich podmiotów do 
realizacji zadań jest możliwe wyłącznie poprzez or-
ganizowanie konkursów w trybie ustawy z dnia 23 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 
r. poz. 1038, 1243, 1535), co wiąże się z długim okre-
sem procedowania (m.in. wprowadzeniem zmian 
do Programu Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz organizacją konkursu). Ponadto 
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rodzaj i charakter zadań realizowanych przez CUS 
często wyklucza  możliwość ich zlecania w trybie 
ustawy DDPiW.

Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem 
dla CUS i podmiotów ekonomii społecznej są za-
mówienia publiczne. Warunkiem złożenia oferty 
jest jednak prowadzenie działalności odpłatnej lub 
gospodarczej przez podmiot ekonomii społecznej, 
a takich podmiotów na terenie Starachowic nie ma 
zbyt wiele, co ogranicza krąg potencjalnych wyko-
nawców.  Z drugiej jednak strony są to podmioty 
z dużym potencjałem – doświadczeniem i zasoba-
mi ludzkimi, co dobrze rokuje dalszej współpracy.  
Wśród nich należy wskazać aż 4 przedsiębiorstwa 
społeczne, które realizują usługi społeczne i są 
zainteresowane współpracą z CUS Starachowice, 
w którym widzą  nie tylko odbiorcę oferowanych 
usług, ale również partnera w rozwiązywaniu 
bieżących problemów i realizacji celów statuto-
wych. W związku z tym, wybór wykonawców usług 
społecznych w Starachowicach odbywa się zgod-
nie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub 
zasadą konkurencyjności (w zależności od kwoty 
postępowania), a w każdym zamówieniu  stosowa-
ne są aspekty  i klauzule społeczne, umożliwiające 
premiowanie rozwiązań prospołecznych, a nawet 
ograniczenie zamówienia wyłącznie do przedsię-
biorstw społecznych. 

Konsekwencja we współpracy i stosowaniu 
aspektów społecznych w zamówieniach publicz-
nych w CUS w Starachowicach sprawiły, iż  90% 
z nich zdobywają PES, w tym przedsiębiorstwa 
społeczne. 

Dobrze rokująca współpraca międzysektoro-
wa jest niewątpliwą zasługą Piotra Ambroszczy-
ka, Dyrektora CUS w Starachowicach, który jest 
nie tylko osobą merytoryczną, ale również spo-
łecznie zaangażowaną, która przyciąga potencjal-
nych partnerów CUS wiarygodnością, odpowie-
dzialnością i społeczną misją. To również zasługa 
otwartości i kreatywności władz lokalnych: Marka 
Materka, Prezydenta Miasta Starachowic i Anety 
Nasternak, Wiceprezydenta ds. społecznych.

Dylemat trzeci: powszechność czy personaliza-
cja usług społecznych?

Odpowiedź może być tylko jedna: centra usług 

społecznych powinny świadczyć usługi powszech-
ne, czyli dostępne dla ogółu mieszkańców, a jed-
nocześnie spersonalizowane, czyli dopasowane do 
indywidualnych potrzeb odbiorców usług. W Cen-
trum Usług Społecznych w Starachowicach dylemat 
ten rozwiązano w następujący sposób: powszech-
ność dotyczy możliwości skorzystania z usług spo-
łecznych przez wszystkie osoby, które takich usług 
potrzebują. CUS w Starachowicach nie ogranicza 
usług społecznych wyłącznie do klientów pomocy 
społecznej, kryterium dochodowego lub innego 
kryterium wynikającego z ustawy o pomocy spo-
łecznej, itp. Usługi świadczone w CUS skierowane 
są do wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują 
wsparcia. Personalizacja następuje na etapie opra-
cowywania Indywidualnych Planów Usług Spo-
łecznych, w którym przydzielany jest pakiet usług 
społecznych niezbędnych danej osobie (z różnych 
zakresów wymienionych w art. 2 ustawy o reali-
zowaniu usług społecznych przez centrum usług 
społecznych), a każda z usług ma indywidualny cha-
rakter i wymiar czasowy. Takie podejście gwaran-
tuje kompleksowe, spersonalizowane i skuteczne 
wsparcie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

ZAMIAST PODSUMOWANIA
Centra usług społecznych to wyjście naprzeciw 

potrzebom wszystkich mieszkańcom wspólno-
ty samorządowej oraz „milowy krok” w rozwoju 
usług społecznych, ekonomii społecznej i dein-
stytucjonalizacji. Warto iść naprzód i zrobić ten 
krok! Doceni to wspólnota samorządowa! 

Należy podkreślić, że utworzenie CUS jest za-
daniem fakultatywnym gmin, więc szczególnie 
należy wspierać te samorządy, które na ten krok 
się zdecydowały w trosce o jakość życia miesz-
kańców. Odwaga w podejmowaniu innowacji spo-
łecznych nie jest powszechna, a bez niej trudno 
o zmiany nadążające za wyzwaniami społecznymi  
XXI wieku.
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Zdrowie psychiczne 
– istotny problem 
społeczny

Autor: Dariusz Kurcman

Rozmówczyni: Katarzyna Parzuchowska

Wszyscy pełnimy jakieś role zawodowe 
i społeczne. Kim Ty jesteś?

Jestem narzeczoną, córką, siostrą. Jestem in-
struktorką teatralną, trenerką, specjalistką do 
spraw komunikacji i prowadzącą grupy wspar-
cia. To chyba tyle.

Prowadzisz grupy wsparcia. Czego one doty-
czą?

Głównie aktywizacji i integracji ludzi po kry-
zysach psychicznych. Chodzi o to, aby ludzie 
dzielili się swoją wiedzą o zdrowiu psychicznym 
oraz swoim doświadczeniem życiowym i przez 
to pomagali sobie nawzajem. 

Zajmujesz się tą tematyką z bardzo konkret-
nego powodu, prawda?

Tak. To nie jest tajemnica (śmiech). Jestem 

osobą z doświadczeniem schizofrenii i to też jest 
jakaś moja rola, zapomniałam o tym wcześniej 
powiedzieć. Diagnozę mam już od ponad 10 lat 
i już ponad połowę tego czasu jestem w stanie 
remisji. To stan bez żadnych objawów, które by 
mi coś utrudniały lub przeszkadzały w życiu. Tak 
udało się ustawić leczenie, że cieszę się zdro-
wiem już spory kawałek czasu.

Co robiłaś, zanim pojawiła się u ciebie schi-
zofrenia?

Kończyłam studia polonistyczne, i udało mi 
się je skończyć. Zajmowałam się organizacją 
szkoleń w jednej z korporacji. Była to praca biu-
rowa, dość stresująca i był to jeden z czynników, 
który wyzwolił u mnie chorobę. To był okres, 
kiedy nagromadziło się w moim życiu osobistym 
bardzo dużo trudnych rzeczy i właśnie dlatego, 
i to wszystko razem sprawiło, że choroba się 
ujawniła. 
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Łączyłaś chorobę i pracę zawodową?
Mam swoje doświadczenie związane z etapa-

mi chorowania i łączenia tego z życiem zawodo-
wym. Ale nie nakłaniam do tego, bo każdy ma 
inną drogę. Ja mam na swoim koncie 4 psycho-
zy, 4 naprawdę trudne lata ze schizofrenią, pełne 
cierpienia. A mimo to zachowałam ciągłość za-
wodową. Generalnie wyglądało to tak, że szłam 
na miesiąc do szpitala, na oddział zamknięty. I po 
wyjściu z niego leciałam do pracy, bo bałam się że 
ją stracę. Albo  zaczynałam nową pracę. Moje do-
świadczenie jest takie, że to ładnie wygląda w CV, 
bo nie ma zbyt dużych dziur w zatrudnieniu. Ale 
nie wiem, czy to jest dobre podejście. Z jednej 
strony praca motywuje, daje rytm dnia, kontakt 
z ludźmi i to jest bardzo ważne. To wszystko po-
maga zdrowieć. Z drugiej strony, może ten okres 
chorowania trwał tak długo, ponieważ nie dałam 
sobie wystarczająco dużo czasu, żeby zrozumieć 
pewne rzeczy. Może gdybym już za pierwszym ra-
zem dała sobie więcej czasu zamiast pracować, to 
te kolejne psychozy by się nie wydarzyły? Łącze-
nie chorowania i pracy jest trudne i każdy w tej 
kwestii musi podjąć decyzję samodzielnie. 

Moja czwarta, ostatnia hospitalizacja była 
inna. Dałam sobie 5 miesięcy na to, żeby zdro-
wieć. To była moja najdłuższa przerwa i to rze-
czywiście wiele poukładało mi w życiu. Do dziś 
mam przeświadczenie, że tamten czas przez to 
że był tak długi, ustawił mnie na kolejne lata. 
I sprawił, że nie mam nawrotów choroby. U mnie 
ta przerwa w zatrudnieniu pozwoliła mi zrozu-
mieć wiele rzeczy. Wiele osób może zapytać, ile 
powinna trwać ta przerwa i czy w ogóle robić 
sobie przerwę w pracy zawodowej w czasie cho-
roby? Jak zadbać o swoją aktywność zawodową, 
jak komunikować swoje problemy zdrowotne 
w otoczeniu i jak rozegrać strategię łączenia pra-
cy i chorowania? Ale nie ma na to złotego środka, 
wszystko zależy jaką ktoś ma sytuację. I oczywi-
ście od tego, jaką pracę wykonujemy i jak się czu-
jemy w danej chwili.

Od kilku lat jesteś w remisji, czyli nie masz 
nawrotów choroby. Obecnie pracujesz, ale już 
nie w korporacji?

Nie. Teraz pracuję w Wolskim Centrum Zdro-

wia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. I tam jestem 
trenerem i specjalistką ds. komunikacji społecz-
nej. W Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficz-
no – Psychiatryczne jestem trenerem praktyki 
opartej na wartościach i instruktorką teatralną 
Teatru Kryzys. Współpracuję też z Mokotowskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego przy okazji gru-
py wsparcia. Oprócz tego studiuję arteterapię na 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, bo teatr mocno 
mnie wkręcił w myślenie o terapii przez sztukę. 

Jakie problemy napotykają osoby z zaburze-
niami psychicznymi, które próbują utrzymać 
aktywność zawodową lub wrócić do niej po 
okresie przerwy?

Tych problemów jest bardzo dużo. Pierwszy, 
który mi się nasuwa to stygmatyzacja i auto-
stygmatyzacja. Pod wpływem diagnozy i ciężkich 
przeżyć zaczynamy inaczej o sobie myśleć. Cho-
roba sprawia, że myślimy, że już do niczego się 
nie nadajemy, nie poradzimy sobie w pracy. A to 
jest samospełniająca się przepowiednia. Ludzie 
obniżają poczucie swojej wartości. Też miałam 
takie poczucie, że na więcej mnie nie stać, że nie 
poradzę sobie. Jeśli myślimy o sobie tak fatalnie, 
to pracodawca zaczyna nas oceniać fatalnie, a to 
jest prosta droga do zwolnienia. 

Druga rzecz, która mi się nasuwa widzia-
łam wielokrotnie. Znam wielu ludzi którzy mają 
wspaniałe kompetencje, certyfikaty, umiejętno-
ści i zdolności. I po diagnozie rezygnują z tego 
wszystkiego, zmieniają kierunek zawodowy na 
inny, o bardzo niskich kompetencjach. Nigdy już 
nie wracają do tego, w czym byli dobrzy. Myślę, 
że tak się dzieje z powodu negatywnego my-
ślenia o sobie, takie zjawisko występuje i jest 
bardzo popularne. Oczywiście nie można zapo-
mnieć o tym, że czasem jest tak, że w okresie 
intensywnego chorowania czujemy się fatalnie. 
Wtedy być może warto obniżyć czasowo loty 
i dostosować swoje życie do choroby. Chociaż to 
jest kwestia indywidualnego wyboru.

Kolejny temat to kwestia rodziny, która potra-
fi czasem powiedzieć: „nie nadajesz się do pra-
cy, weź rentę i siedź w domu”. Czasami też tak 
mówią lekarze. Ja nie mówię, że renta i przerwa 
w aktywności zawodowej są złe. Czasami to jest 
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potrzebne, ktoś może ciężko chorować w danym 
okresie. Ale pamiętajmy, że to może demotywo-
wać i podcinać skrzydła. Warto też nie myśleć 
w kategoriach „wszystko albo nic”. Rentę moż-
na mieć na dany okres i wykorzystać ten czas na 
chorowanie, zdrowienie i odpoczynek, a później 
wrócić do aktywności zawodowej. Można też 
w ogóle nie iść na rentę. Nie ma jasnej odpowie-
dzi, co jest lepsze – renta pozwala na przerwę 
w aktywności zawodowej, ale nie rozwiązuje 
problemów. Poza tym jest niska, w większych 
miastach ciężko za nią przeżyć. 

Problemem jest też kwestia medycyny pracy, 
kiedy trzeba powiedzieć – mam chorobę psychicz-
ną, przyjmuję leki. Tutaj mam różne doświadcze-
nia – pozytywne, kiedy to było traktowane na 
równi z innymi moimi chorobami. Ale spotkałam 
się też z podejściem negatywnym – dopytywa-
niem, czemu chcę pracować czy oporem przed 
wydaniem zgody na pracę. To bardzo trudne, jeśli 
lekarz nie wierzy, że ja się dobrze czuję i chcę iść 
do pracy albo gdy podważa to, co mówi pacjent 
i żąda dodatkowych zaświadczeń, że mimo kryzy-
su zdrowia psychicznego mogę pracować. 

Czasami zdarza się, że jak przełożony dowia-
duje się o problemach psychicznych pracowni-
ka, to jest taki okres, kiedy trzeba się „wykazać” 
i udowadniać, że mimo choroby można praco-
wać. Tak jakby pracodawca chciał się upewnić, 
że ma nadal do czynienia z tą samą osobą. Dla 
mnie jest to efekt stygmatyzacji osób z zaburze-
niami psychicznymi.

Innym znaczącym problemem jest kwestia 
utrzymania choroby w tajemnicy. Ja akurat nie 
miałam tego problemu, ale znam kilka osób, dla 
których to duże wyzwanie. Wykonują takie za-
wody, w których nie mogą powiedzieć, że cho-
rują psychicznie. Bo by od razu straciliby pracę 
lub prawo do wykonywania zawodu. I to jest dla 
nich olbrzymia trudność, bo zdrowie psychiczne 
to jest istotny kawałek życia. Nie mówię, że trze-
ba mieć pracę, w której można wszystko powie-
dzieć. Ale myślę, że gdyby nasze społeczeństwo 
było bardziej akceptujące, to nie bylibyśmy zmu-
szani do robienia wokół zdrowia psychicznego 
tematu tabu.

Dziękuję za rozmowę

Katarzyna Parzuchowska 
– trenerka, asystentka zdro-
wienia, instruktorka teatralna, 
specjalistka ds. komunikacji. 

Od 10 lat choruje na schizofrenię, od ponad 
5 lat pomaga osobom chorym i ich rodzinom 
w ich drodze do zdrowienia. Współpracuje 
z Fundacją eFkropka oraz Fundacją Otwarte 
Seminaria Filozoficzno – Psychiatryczne, pra-
cuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicz-
nego Dzieci i Młodzieży. 

Dariusz Kurcman – dorad-
ca i trener dla organizacji poza-
rządowych, kierownik Kielec-
ko – Ostrowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Od 17 lat pracuje w Stowarzyszeniu Integra-
cja i Rozwój, od ponad 10 lat wspiera rozwój 
sektora pozarządowego w województwie 
świętokrzyskim. Członek Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Większość społeczeństwa nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jak bardzo powszechne są proble-
my zdrowia psychicznego. W opinii specjalistów 
zajmujących się tą tematyką, około 25% Polaków 
doświadczy w trakcie swojego życia problemów 
związanych ze zdrowiem psychicznym. 25%, czyli 
statystycznie rzecz biorąc, problem ten dotknie 
jednej osoby w każdej 4-osobowej rodzinie. Dla 
części z nas będą to relatywnie krótkie (w skali 
całego naszego życia) epizody zaburzeń zdrowia 
psychicznego. Dla innych – problemy, które na-
silą się w pewnym wieku i będą z nim związa-
ne. Ale dla wielu ludzi jest to choroba, z która 
trzeba będzie mierzyć się przez całe życie. Czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy, kto z naszych bli-
skich, przyjaciół czy współpracowników zmaga 
się z depresją, schizofrenią, chorobą afektywną 
dwubiegunową lub innym problemem zdrowia 
psychicznego. Z diagnozą schizofrenii, taką jaką 
ma Katarzyna Parzuchowska, z którą wywiad 
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rozpoczął nasz artykuł, żyje około 1% społeczeń-
stwa.

Problemy zdrowia psychicznego to w naszym 
społeczeństwie wciąż temat tabu. Osoby cho-
re najczęściej ukrywają swój problem, wynika 
to przede wszystkim ze zjawiska stygmatyzacji 
i autostygmatyzacji. Osoby w kryzysie zdrowia 
psychicznego są postrzegane jako nieprzewidy-
walne, niebezpieczne i agresywne – niezwykle 
krzywdzące słowo „wariat” dla wielu ludzi jest 
określeniem, które stosują opisując osoby z pro-
blemami psychicznymi. Powszechny jest też po-
gląd, że powinny być izolowane od ogółu spo-
łeczeństwa. O problemach, z którymi borykają 
się osoby po kryzysach zdrowia psychicznego 
wspominała Katarzyna w czasie wywiadu. A to 
zaledwie początek, przysłowiowy wierzchołek 
góry lodowej, na którą codziennie mogą wpaść 
osoby zmagające się z tą chorobą. Stygmatyza-
cja sprawia, że z jednej strony osoby po kryzy-
sach zdrowia psychicznego najczęściej ukrywają 
ten fakt. Z drugiej strony, w sytuacji ujawnienia 
swoich problemów często przyjmują strategię 
„ucieczki” – zmieniają otoczenie, miejsce pracy, 
zrywają kontakty społeczne. W efekcie, nawet 
jeśli chcą pracować, jest to dla nich niezwykle 
trudne.

Czy osoby po kryzysie zdrowia psychicznego 
pracują? Oczywiście są osoby, którym problemy 
zdrowia psychicznego w praktyce uniemożliwia-
ją aktywność zawodową. Są osoby, które nie po-
dejmują leczenia i nie otrzymują odpowiedniego 
wsparcia w swoim środowisku. Niestety u części 
osób dotkniętych problemem zdrowia psychicz-
nego objawy choroby są na tyle silne, że nawet 
leczenie farmakologiczne i pomoc specjalistów 
nie są w stanie poprawić ich sytuacji na tyle, aby 
osoby te były zdolne do podjęcia pracy. Ale dla 
wielu osób odpowiednie leczenie czy pomoc spe-
cjalistyczna pozwalają na aktywność zawodową 
– stałą lub w okresach, w których objawy choro-
by nie są nasilone. Tak jak mówiliśmy wcześniej 
– osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, 
które są aktywne zawodowo, w zdecydowanej 
większości ukrywają swoją chorobę.

Katarzyna w wywiadzie opowiedziała o swo-
jej drodze zawodowej. Od młodej osoby pracu-

jącej w korporacji, u której łączenie intensywnej 
pracy zawodowej, studiów i obrony pracy magi-
sterskiej oraz problemów prywatnych przy rów-
noczesnym braku dbałości o zdrowie psychiczne 
doprowadziło do wystąpienia objawów choro-
by. Poprzez 4 trudne lata godzenia aktywności 
zawodowej z chorobą i procesem leczenia. Aż 
do wyleczenia i pracy, ale już w obszarze spo-
łecznym. Katarzyna przeszła drogę od kariery 
w korporacji do zawodowego pomagania oso-
bom w trudnej sytuacji i aktywności w sektorze 
społecznym. To ścieżka, którą przechodzi wiele 
osób zmagających się z zaburzeniami psychicz-
nymi. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, co po-
wiedziała Katarzyna – wiele osób chorych jest 
zniechęcanych do pracy przez rodzinę czy sys-
tem opieki zdrowotnej. 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – 
co oferują?

Dla osób, które doświadczyły kryzysu zdro-
wia psychicznego, w efekcie którego musiały 
zawiesić swoją aktywność zawodową, swoją 
ofertę mają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej (tzw. OWES). Więcej na temat tego, czym 
są OWES można znaleźć w ramce. Dla nas waż-
ne jest przede wszystkim, że Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej oferują bezpłatną pomoc 
dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej 
(czyli np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, 
KGW i innych podmiotów społecznych) oraz dla 
osób, które chcą działać w sektorze społecznym 
lub podjąć w nim zatrudnienie. Co więcej, jest 
to pomoc nie tylko merytoryczna – doradztwo, 
szkolenia, pomoc specjalistów, ale również fi-
nansowa. OWES-y dysponują bowiem dotacjami, 
które przyznają dla tzw. Przedsiębiorstw Spo-
łecznych. Są to pieniądze na tworzenie i utrzy-
manie miejsc pracy dla osób, które bez takiego 
wsparcia mają duże trudności, aby powrócić do 
aktywności zawodowej. 

Pomimo standaryzacji realizowanych dzia-
łań, wynikającej z konieczności posiadania 
akredytacji, oferty wsparcia ze strony OWES 
w całym kraju mogą się różnić, co wynika cho-
ciażby ze zmian przepisów czy specyfiki po-
szczególnych województw. Generalnie jednak 
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o dotację z OWES mogą starać się osoby, które 
są bez pracy, a które chcą stworzyć dla siebie 
przestrzeń do aktywności zawodowej w ramach 
działalności społecznej, chociaż prowadzonej na 
zasadach rynkowych. Takie osoby uzyskują do-
tację na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecz-
nego (najczęściej w formie spółdzielni socjalnej, 
spółki z o.o. nie działającej dla zysku, fundacji, 
rzadziej stowarzyszenia) i w tym podmiocie po-
dejmują pracę. Należy podkreślić, że mówimy 
tu o zatrudnieniu, za które te osoby otrzymują 
wynagrodzenie, a nie o nieodpłatnej działalno-
ści w formie wolontariatu. Zadaniem OWES jest 
bowiem z jednej strony wspieranie rozwoju pod-
miotów społecznych, ale z drugiej – pomoc w ak-
tywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji. 
Równocześnie OWES wspierają również two-
rzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach 
społecznych. Nie każdy jest bowiem gotowy na 
tworzenie nowego podmiotu, a co za tym idzie, 
za wzięcie odpowiedzialności za jego ofertę, wy-
nik finansowy i szeroko rozumiane zarządzanie. 
W takiej sytuacji wsparcie kierowane jest dla 
podmiotu, uzyskuje dotację, ale równocześnie 
musi znaleźć odpowiednią osobę i zatrudnić ją 
na utworzonym stanowisku pracy. To może być 
szansa dla osób, które chcą pracować, ale które 
nie są gotowe na to, aby samodzielnie zarządzać 
Przedsiębiorstwem Społecznym. 

Warto również wiedzieć, że OWES nie tylko 
wypłacają dotację na utworzenie miejsca pra-
cy, ale mają również tzw. wsparcie pomostowe. 
Są to środki, jakie Przedsiębiorstwo Społeczne 
otrzymuje co miesiąc jako pomoc na utrzymanie 
miejsca pracy. Dzięki temu osoba zatrudniana 
może mieć więcej czasu na dostosowanie się do 
nowej sytuacji i do warunków pracy. Ponieważ 
dla wielu osób po kryzysach zdrowia psychicz-
nego, w szczególności takich, które miały dłuż-
szą przerwę w pracy sam powrót do aktywno-
ści zawodowej może być trudnym i stresującym 
przeżyciem, OWES wspierają również samego 
pracownika, aby proces ten przebiegł możliwie 
łagodnie. Dla każdej z osób zatrudnianych na 
miejscu pracy utworzonym ze wsparcia finanso-
wego tworzony jest indywidualny plan integracji, 
który może zawierać różne formy pomocy, do-

stosowane do sytuacji konkretnej osoby. Więk-
szość OWES zapewnia również pomoc specjali-
stów, głównie psychologów, którzy pomagają 
każdej osobie podejmującej pracę w Przedsię-
biorstwie Społecznym. 

Dla kogo jest pomoc ze strony Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Generalnie trzeba rozróżnić dwie kwestie 
– wsparcie dotacyjne na zatrudnienie w Przed-
siębiorstwie Społecznym oraz pomoc w innych 
obszarach, takich jak na przykład zakładanie czy 
prowadzenie organizacji pozarządowej. W tym 
drugim obszarze wsparcie merytoryczne może 
uzyskać każdy, niezależnie od jego sytuacji za-
wodowej i społecznej. W przypadku wsparcia 
dotacyjnego są jedna pewne ograniczenia. Po 
pierwsze, wsparcie dotacyjne nie może być prze-
znaczone na stworzenie miejsca pracy dla oso-
by pracującej, niezależnie od tego czy mówimy 
o umowie o pracę, czy umowie zleceniu. Środki 
unijne, którymi dysponują OWES wymagają zmia-
ny sytuacji na rynku pracy osoby, która jest ob-
jęta wsparciem. Oznacza to, że osoba, która ma 
być zatrudniona na miejscu pracy utworzonym 
z dotacji OWES nie może być osobą pracującą. 
Dodatkowo w OWES funkcjonują katalogi osób, 
na których zatrudnienie może być przeznaczo-
na dotacja. Mogą one różnić się w zależności od 
województwa i przyjętych w nim regulacji. Więk-
szość OWES wymaga, aby osoba zatrudniana była 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, co w doku-
mentach określa się niezbyt elegancko jako „za-
grożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym”. W praktyce jednak oznacza to, że osoba 
musi być np. długotrwale bezrobotna, korzysta-
jąca z pomocy społecznej lub niepełnosprawna. 
I tutaj ważna informacja – osoba po kryzysie 
zdrowia psychicznego jest traktowana na równi 
z osobą z niepełnosprawnością. Jeśli taka oso-
ba jest w stanie udokumentować i potwierdzić 
swoje problemy ze zdrowiem psychicznym – np. 
zaświadczeniem od lekarza, z instytucji zajmują-
cej się pomocą osobom po kryzysie zdrowia psy-
chicznego lub innym dokumentem albo oświad-
czeniem, to może zostać zatrudniona na miejscu 
pracy, które powstało w ramach dotacji.
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Praca w podmiocie społecznym
Praca w podmiocie społecznym, który łączy 

aktywność zawodową i wsparcie osób w trudnej 
sytuacji, może być w szczególności polecana dla 
osób po kryzysach zdrowia psychicznego. Oczy-
wiście są różne podmioty, różni pracodawcy 
i współpracownicy. Generalnie jednak podmioty 
społeczne cechuje znacznie wyższy niż w przy-
padku urzędów czy firm prywatnych poziom 
„wrażliwości społecznej”. Przedsiębiorstwa Spo-
łeczne muszą oczywiście wypracowywać zysk, 
żeby mieć z czego finansować wynagrodzenia 
swoich pracowników. Nie muszą jednak dążyć 
do maksymalizacji zysku co oznacza, że atmos-
fera pracy w takim podmiocie może być znacznie 
lepsza niż np. w firmie prywatnej. A to są cechy 
niezwykle pożądane z punktu widzenia osób 
po kryzysach zdrowia psychicznego. Podmio-
ty społeczne znacznie częściej niż komercyjne 
czy publiczne powalają na większą elastyczność 
w kwestiach zasad świadczenia pracy, wyższy 
może być też poziom wrażliwości na potrzeby 
pracowników. Warto też podkreślić, że podmio-
ty społeczne pełnią też ważne role, np. działają 
na rzecz społeczności lokalnej czy dostarczają 
ważne społecznie produkty i usługi. To nadaje 
dodatkowy sens aktywności zawodowej w takim 
podmiocie i daje motywację do pracy.

Przykłady podmiotów ekonomii społecz-
nej, zatrudniających osoby po kryzysach 
zdrowia psychicznego:
• Spółdzielnia Socjalna Dalba – prowadzi 

browar spółdzielczy w Pucku, tworzy sieć 
franczyzową pubów społecznych: www.
browarspoldzielczy.com

• Fundacja Znacznie Więcej – kawiarnię i pra-
cownię ceramiczną Stara Piekarnia we Wro-
cławiu: www.facebook.com/ kawiarnistara-
piekarnia/

• Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychicz-
ne” – prowadzi hotel i restaurację „U Pana 
Cogito” w Krakowie: www.pcogito.pl
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Czerwony Domek 
Pracownia Edukacyjna

Pracowania Czerwony Domek to wyjątkowe miejsce 
do nauki i zabawy przeznaczone dla dzieci pomiędzy 4 a 12 
rokiem życia. Pracownia prowadzona jest przez Fundację 
Czerwony Domek, która powstała w 2020 roku ze wspar-
ciem dotacyjnym od Kielecko- Ostrowieckiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to miejsce wymyślone 
przez najmłodszych i dostosowane do ich indywidualnych 
potrzeb. Stworzone w sposób przemyślany i pełen pasji. 
Wyposażone w mądrze dobrane zabawki i pomoce edu-
kacyjne w idealnym stanie. Powstało w efekcie licznych 
konsultacji z dziećmi w różnym wieku, aby zapewnić im 
przestrzeń do nieskrępowanego rozwoju i nabywania no-
wych doświadczeń. Opowieści o ulubionych sposobach 
spędzania wolnego czasu, wymarzonych urodzinach, za-
interesowaniach i pasjach stanowiły wytyczne, którymi 
kierowaliśmy się podczas urządzania sal zabaw i tworze-
nia bogatej oferty warsztatów. 

Przywitamy każde dziecko z szerokim uśmiechem, po-
święcimy mu uwagę i czas, zapewnimy stymulującą, bez-
pieczną przestrzeń do zabawy i rozwoju. Zadbamy o to, 

aby podczas pobytu w Czerwonym Domku odczuwało 
radość i satysfakcję ze swoich własnych osiągnięć i gro-
madzenia nowych przeżyć. Stworzymy możliwość twór-
czego wyrażania uczuć, zarówno pozytywnych jak i ne-
gatywnych. Pomożemy dziecku poradzić sobie w rudnych 
chwilach poprzez akceptacje każdej emocji, nazwanie jej 
i zrozumienie, czemu służyć mają warsztaty bajkoterapii, 
szeroko pojęte obcowanie ze sztuka oraz atmosfera wza-
jemnego szacunku, sympatii i wsparcia.

Pracownia podzielona jest na trzy sale, z których każda 
oferuje inną przestrzeń do kreatywnej eksploracji, dosto-
sowaną do wieku i zainteresowań dziecka. Urządzona zo-
stała tak, aby stanowiła atrakcyjną alternatywę dla osób 
pragnących spędzić czas w otoczeniu innym niż hałaśliwe 
małpie gaje pełne jaskrawych kolorów i głośnej muzy-
ki. Od progu Czerwonego Domku otula gości przytulny 
i gustowny wystrój zaprojektowany według najnowszych 
trendów aranżacji wnętrz.

Naszym atutem jest bogato wyposażona sala stwo-
rzona zgodnie z założeniami myśli pedagogicznej Marii 
Montessori, która otwiera przed dzieckiem nieograni-
czone możliwości zabawy oraz rozwijania w skupieniu 
jego indywidualnego potencjału. Prowadzimy tu różnego 
rodzaju warsztaty artystyczne, w tym: tematyczne, pla-
styczne i sensoplastyczne, kącik czytelniczy z elementami 
bajkoterapii i wiele innych. W sali przeznaczonej do eks-
perymentów odbywają się natomiast warsztaty naukowe, 
a przestronny pokój tematyczny pozwala na prowadzenie 
zabaw ruchowych i animacji z wykorzystaniem najnow-
szych technologii, tj. profesjonalnego nagłośnienia, pro-
jektora i ekranu projekcyjnego oraz nowoczesnych środ-
ków dydaktycznych, takich jak chusta klanza.

Wśród zajęć najczęściej wybieranych przez dzieci i ro-
dziców znajdują się te, które poprzez zabawę stymulują 

Autor: Bogusława Błachnio
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rozwój języka obcego, takie jak: Become a scientist!, pod-
czas których samodzielnie przeprowadzane doświadcze-
nia pozwalają rozbudzić naturalną dziecięcą ciekawość 
świata, a proste angielskie zwroty i polecenia dają możli-
wość naturalnego zanurzenia w języku obcym oraz Move 
and dance! będące połączeniem aktywności ruchowych 
z elementami języka angielskiego. W tym wypadku stano-
wi on naturalne tło dla spędzanego wspólnie czasu. Pokaz 
gestów wynikających z treści piosenek i obrazujących re-
guły zabaw ruchowych oraz grupowy śpiew sprawiają, że 
nawet początkujący bez trudu uczestniczą we wszystkich 
animacjach mimowolnie zapamiętując nowe słowa i wy-
rażenia.

Oprócz zajęć z wykorzystaniem języka angielskiego 
proponujemy także cykl inspirujących warsztatów dydak-
tycznych  „Obywatel świata”, podczas których dzieci mają 
okazję poznać bliżej najodleglejsze zakątki Polski i Europy, 
a w końcu całej kuli ziemskiej. Odkrywają tradycje, kul-
turę, miasta, zabytki, potrawy i przyrodę. Zaczynając od 
naszej Małej Ojczyzny wyruszają w podróż dokoła świata. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci wymagają-
cych niewielkiego wsparcia w nawiązaniu satysfakcjonu-
jących kontaktów z otaczających je światem zewnętrznym 
i innymi ludźmi w ofercie Pracowni znalazły się także zaję-
cia sensoryczne oraz „Gimnastyka buzi i języka”. Podczas 
pierwszych z wyżej wymienionych warsztatów zakładamy, 
że najważniejszym etapem odkrywania świata jest po-
znawanie go przez dotyk. Gdy inne zmysły nie są jeszcze 
w pełni sprawne, to on pozwala dziecku zorientować się 
w otaczających je bodźcach i nadać im znaczenie. Dotyk 
odpowiednio stymulowany w późniejszym wieku wpływa 
na szybki rozwój umiejętności ruchowych niezbędnych 
w nauce i życiu codziennym. Sprawna ręka pozwala czer-
pać przyjemność z pisania, a świadomość własnego ciała 
przekłada się na sukcesy w sporcie. Jednak, co najważ-
niejsze, umiejętność prawidłowego odczuwania bodźców 
sensorycznych sprawia, że dziecko pozytywnie reaguje 
na kontakt fizyczny, bez którego nie możliwy jest rozwój 
emocjonalny. Jego świat staje się bliższy i bezpieczniejszy, 
bo dający się dotknąć… i przytulić. 

W trakcie warsztatów buzi i języka pragniemy nato-
miast wyposażyć dziecko w klucz do satysfakcjonujących 
kontaktów ze światem rówieśników i dorosłych. Tym ra-
zem interesują nas język, policzki i podniebienie, które 
bez trudu wkładanego we właściwe wypowiadanie słów 
i przeżuwanie nie wysklepi się w prawidłowy sposób. Tak, 
jak podczas zabaw ruchowych dbamy o sprawność moto-

ryczną z należytą uwagą zatroszczymy się również i o te 
mięśnie, których nie widać na pierwszy rzut oka. Regular-
na gimnastyka buzi i języka otwiera przed dzieckiem nowe 
możliwości dając mu pewność siebie, pozwalając wyrażać 
myśli i emocje w sposób zrozumiały dla rozmówców. 

Czerwony Domek jest miejscem, w którym odbywa-
ją się również niezapomniane imprezy okolicznościowe 
i dziecięce urodziny. Naszym celem jest zorganizowanie 
kreatywnej i ambitnej zabawy, indywidualnie dobranej do 
potrzeb oczekiwań dziecka. Uważamy, że każdy moment 
można wykorzystać na rozwijanie nowych umiejętności 
i pogłębianie pasji. Chcielibyśmy, żeby urodziny obchodzo-
ne w Pracowni Edukacyjnej, mogły być czasem, w którym 
dziecko w gronie przyjaciół będzie mogło oddać się swojej 
ulubionej aktywności i podzielić radością tworzenia z naj-
bliższymi. Pragniemy przenieść się wraz z najmłodszymi 
do świata ich fantazji i ulubionych baśni. W tygodniu po-
przedzającym przyjęcie rozmawiamy z dzieckiem o jego 
oczekiwaniach i marzeniach, a następnie aranżujemy uro-
dziny tak, aby stały się niezwykłym przeżyciem. Posiada-
my odpowiednie umiejętności i środki, żeby wyjść naprze-
ciw nawet najniezwyklejszym pomysłom i zrealizować je 
z pasją i entuzjazmem.

Nowościami w naszej ofercie wiosennej są bogate 
w atrakcje urodzinowe pakiety tematyczne dla chłopców 
i dziewcząt. Wielkich fanów piłki nożnej zapraszamy na 
przyjęcie pełne sportowych konkurencji! Zorganizujemy 
profesjonalną rozgrzewkę, gry i zabawy ruchowe, tory 
przeszkód oraz warsztaty plastyczne poświęcone wybra-
nemu przez solenizanta klubowi piłkarskiemu. Dołożymy 
wszelkich starań, aby wiernie odtworzyć niezapomniany 
klimat sportowych emocji.

Mistrzom klawiatury i myszki proponujemy natomiast 
spędzenie emocjonujących chwil, podczas których wcie-
lą się w rolę sławnych youtuberów. Używając profesjo-
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nalnego sprzętu gamingowego, na ogromnym ekranie 
projekcyjnym solenizant zaprezentuje przyjaciołom swój 
niepowtarzalny styl gry. Jego praktyczne porady i pokaz 
umiejętności sprawią, że zaproszeni goście z wypiekami 
na twarzy śledzić będą kolejne minuty wirtualnych rozgry-
wek.

Mając świadomość, iż niemal każda dziewczynka ma-
rzy czasem, by jak dorosła kobieta zrobić staranny maki-
jaż, użyć pachnących kremów i z pełną uwagą zająć się 
swoją urodą oferujemy także możliwość zorganizowania 
urodzin w stylu SPA, podczas których solenizantka i jej 
przyjaciele rozpoczną swoją przygodę w strefie beauty od 
zaplatanych przez animatorkę kolorowych warkoczyków, 
a zaraz później stworzą własne kosmetyki, które każdy 
z uczestników przyjęcia będzie mógł zabrać ze sobą na 
pamiątkę. Sala z kącikami zainteresowań wyposażona 
w drewniane toaletki i przybory niezbędne każdej mło-
dej damie pozwoli przenieść urodzinowy czar do pełnego 
uroku świata Małych Kobiet.

Dla dzieci, które kochają muzykę i śpiew oferujemy 
przyjęcie w stylu karaoke. Profesjonalny sprzęt, projektor, 
mikrofony i nagłośnienie oraz kolorowe dekoracje stwo-
rzą niepowtarzalny klimat imprezy, a ulubione utwory wy-
konywane w gronie najlepszych przyjaciół wywołają wiele 

wybuchów radości. Pełne muzyki, śmiechu i tańca przyję-
cie z pewnością przypadnie do gustu zarówno młodszym, 
jak i nieco starszym solenizantom.

Jednak Czerwony Domek to nie tylko miejsce dla dzie-
ci! Wykorzystując potencjał przytulnej i nowoczesnej 
przestrzeni stworzonej z myślą o kobietach włączamy 
do naszej oferty możliwość zorganizowania w Pracowni 
przyjęcia dla dorosłych. Proponujemy wynajęcie na wy-
łączność sali z wygodnymi kanapami, stolikami kawowy-
mi i aneksem kuchennym. Zajmiemy się cateringiem i wy-
strojem, postaramy się spełnić wszystkie indywidualne 
życzenia naszych klientek, tak aby bez wysiłku związane-
go z przygotowaniami oraz wysokich nakładów finanso-
wych mogły spędzić radosny czas w gronie najbliższych. 

Wychodzimy również naprzeciw potrzebom mam 
z dziećmi! Oferujemy relaksujące chwile przy pachną-
cej kawie i spokojnych rozmowach, podczas których my 
zajmiemy się najmłodszymi tak, aby ani przez chwilę nie 
dopadła ich nuda. Przygotowane przez nas konkurencje 
sportowe, quizy, warsztaty plastyczne i sensoryczne spra-
wią, że dziecięcy czas upłynie na radosnej i kreatywnej 
zabawie, a mamy nadrobią wszystkie towarzyskie zale-
głości. 

Do skorzystania z naszej oferty serdecznie zaprasza-
my zarówno klientów indywidualnych, jak i grupy zor-
ganizowane. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu 
warsztatów tematycznych dla przedszkoli i uczniów szkół 
podstawowych. 

Pracownia Edukacyjna Czerwony Domek mieści się 
w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 196. Można odnaleźć 
nas również na stronie internetowej pod adresem czer-
wonydomek.art oraz na Facebooku, a także skontakto-
wać się z nami mailowo pisząc na adres: pracownia@
czerwonydomek.art lub telefonicznie pod numerem: 508 
020 421.
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