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Ile wody jest w tej 
szklance?
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W sierpniu 2019 roku zakończyła się realizacja pierwszej, 3-letniej edycji Kielecko – 
Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mimo iż płynnie przeszliśmy 
w realizację drugiej edycji projektu, to warto zastanowić się, w jakim miejscu jest 
ekonomia społeczna w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego. I co 
przez te 3 lata udało się osiągnąć, a nad czym jeszcze trzeba mocno pracować.

Oceniając aktualną sytuację trzeba pamiętać, że 
w naszym regionie nigdy nie można było mówić 
o silnej przedsiębiorczości społecznej. Spółdziel-
nie socjalne w Wielkopolsce czy na Śląsku były i są 
skutecznie działającymi podmiotami, tworzącymi 
stabilne miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji. 
U nas niestety takich dobrych przykładów było 
bardzo mało, a wielu środowiskach hasło „spół-
dzielnia socjalna” kojarzyło się z podmiotem, który 
nie spełnia swojej roli. Nie było to tylko efektem 
stereotypów, ale również obserwacji losów spół-

dzielni socjalnych, jakie powstawały 
w naszym województwie.
Drugi problem, z którym boryka się świętokrzyski 
sektor ekonomii społecznej, to jego bardzo duże 
rozwarstwienie. W województwie działa kilkana-
ście silnych organizacji pozarządowych, które są 
skutecznie zarządzane, wiedzą, jak pozyskiwać 
oraz zarabiać pieniądze i oferują na rynku swoje 
produkty i usługi. W efekcie są to podmioty, któ-
re stać na zatrudnienie pracowników (często są to 
naprawdę solidne zespoły osób o dużych kompe-
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tencjach) i które stabilnie działają na rynku. Oczy-
wiście nie można zaprzeczyć, że profesjonalizacja 
organizacji prowadzi często do zmniejszenia „spo-
łecznego” charakteru podmiotu, który większość 
sił i zasobów poświęca na pozyskiwanie środków 
i realizację projektów lub zadań komercyjnych, 
a nie na działalność do której organizacja została 
powołana. Z drugiej strony świętokrzyski sektor 
ekonomii społecznej to setki małych, działających 
w większości lokalnie organizacji. Te podmioty 
opierają swoją działalność na wolontariacie, nie-
wielkich grantach samorządowych, darowiznach. 
Kiedy pracuje się z takimi podmiotami widać wy-
raźnie, że robią one fantastyczne rzeczy i pozwa-

lają ludziom realizować się społecznie. Niski po-
tencjał finansowy i kadrowy, brak zasobów często 
nie pozwala jednak tym podmiotom na rozwój 
i działalność na większą skalę. W naszym woje-
wództwie bardzo słaba jest natomiast tzw. „klasa 
średnia” sektora – zbyt mało jest organizacji, które 
skupiałyby się na swojej statutowej działalności, 
natomiast realizowały ją w sposób bardziej profe-
sjonalny, w oparciu o stałe źródła dochodów i ze 
stałym personelem. W innych województwach, 
w których sektor ekonomii społecznej jest silny, to 
właśnie takie organizacje stanowią o jego poten-
cjale. 
Jak jest obecnie? Szukając pozytywów, na pewno 
cieszą stabilne Przedsiębiorstwa Społeczne, które 
powstały. Część podmiotów, które zostały utwo-
rzone przy wsparciu dotacyjnym wypłaconym 
przez OWES skutecznie działa w swoich obszarach 
rynku i rozwija swoją działalność, zwiększając za-
trudnienie. To są takie nasze regionalne „dobre 
praktyki”, które mogą być przykładem i inspiracją 
dla kolejnych przedsiębiorców społecznych. Na 
pewno docenić też trzeba, że inicjatywy, które się 
rozwinęły dotyczą różnych branż i usług, a sektor 
przedsiębiorczości społecznej w naszym woje-
wództwie to już nie tylko spółdzielnie socjalne, ale 
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też fundacje, spółki z o.o. non-profit, ale również 
i stowarzyszenia.
Oprócz tego, zdecydowanie należy docenić rolę 
animacji. Kiedy 3 lata temu zaczynaliśmy pierwszą 
edycję OWES, w większości środowisk hasło przed-
siębiorczość społeczna jednoznacznie kojarzyło 
się ze spółdzielniami socjalnymi. A to z kolei spra-
wiało, że mało kto był zainteresowany rozwojem 
tego sektora. Złe doświadczenia z lat ubiegłych 
sprawiły, że w wielu środowiskach musieliśmy 
najpierw przekonać władze samorządowe, lokal-
nych liderów i działające organizacje, że przedsię-
biorczość społeczna, profesjonalizacja i ekono-
mizacja sektora społecznego czy np. stosowanie 
klauzul i aspektów społecznych to szansa, a nie 
tylko problemy i zagrożenia. Na pewno cieszą też 
środowiska, w których podmioty ekonomii spo-
łecznej zaczyna traktować się jako partnera do 

rozmów i współpracy czy dostawcę potrzeb-
nych społecznie usług. Oczywiście w wielu 
środowiskach nadal dominuje przekonanie, że 
organizacje pozarządowe powinny utrzymy-
wać się ze zleceń samorządu i nie są dla nikogo 
realnym partnerem do rozmów. Ale na szczę-
ście, w wielu gminach spojrzenie jest już trochę 
inne, a sektor społeczny ma możliwość wzięcia 
współodpowiedzialności za rozwój lokalny.
Dla działań, które podejmujemy, bardzo ważne 
jest również wsparcie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej. ROPS i OWES muszą współ-

pracować i wzajemnie się uzupełniać, szczególnie 
jeśli działają w środowiskach, w których ideę eko-
nomii społecznej trzeba rozwijać praktycznie od 
podstaw. I na pewno po tych 3 latach działalno-
ści trzeba powiedzieć, że udało nam się wspólnie 
stworzyć mechanizm, w którym realnie współpra-
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cujemy. Z korzyścią nie tylko dla naszych instytu-
cji, ale też dla naszych klientów. We współpracy, 
którą zawiązaliśmy i cały czas rozwijamy, każda 
ze stron wnosi to, co ma najsilniejszego – ROPS 
potencjał instytucjonalny, znajomość przepisów 
i tego, co można ogólnie określić jako politykę spo-
łeczną. I bardzo dobre kontakty z samorządami 
i instytucjami pomocy społecznej. OWES to z kolei 
znajomość sektora pozarządowego, dobre kon-
takty z liderami lokalnymi, mobilność i elastycz-
ność w działaniu. I możliwość realizacji szeregu 
działań – spotkań, warsztatów, animacji, wsparcia 
dotacyjnego – wszystko to w ramach realizowane-
go projektu.
Oczywiście, nie wszystko w pierwszej edycji OWES 
poszło tak, jakbyśmy chcieli. Liczyliśmy, że powsta-
nie więcej stabilnych i rozwijających się Przedsię-
biorstw Społecznych – niestety wiele z nich cały 
czas walczy o przetrwanie i utrzymanie się na 
rynku. Na pewno mogliśmy dotrzeć do większej 
liczby środowisk i organizacji, które już działają, 
a które często nawet nie wiedzą, że mogą od nas 
uzyskać pomoc. W wielu środowiskach, w których 
podejmowaliśmy działania animacyjne, nie uda-
ło się wygenerować żadnej zmiany – często wiele 
miesięcy intensywnej pracy nie dało żadnego re-
alnego efektu. Być może jest to wpisane w model 
animacji, jaki wybrał OWES, ale mimo to zawsze 
pojawia się myśl, że być może trzeba było dla tego 
środowiska przyjąć inną metodę pracy, albo np. 
jeszcze nie rezygnować. Na pewno zbyt późno 

uruchomiona została część wsparcia dotacyjnego, 
a tym samym Przedsiębiorcy Społeczni nie mieli 
pełnej możliwości skorzystania ze wsparcia finan-
sowego.

Sektor ekonomii społecznej i przedsiębiorczość 
społeczna w naszym regionie rozwijają się, i to 
widać wyraźnie. Na pewno udało się zbudować 
wiele ciekawych inicjatyw w sektorze ekonomii 
społecznej. Ale nie oszukujmy się – w naszym wo-
jewództwie ekonomia społeczna jest na dużo niż-
szym poziomie niż w np. w Wielkopolsce, na Ślą-
sku czy Podkarpaciu. I pewnie bardzo wiele czasu 
potrzebujemy, aby chociaż zbliżyć się do poziomu 
ekonomii społecznej, jaką obserwujemy w tam-
tych regionach. Można więc powiedzieć, że trochę 
wody do tej szklanki ekonomii społecznej już zła-
paliśmy. Ale na pewno nie jest ona jeszcze pełna, 
i nadal jest bardzo wiele do zrobienia.

Sektor ekonomii 
społecznej 

i przedsiębiorczość 
społeczna w naszym 

regionie rozwijają się, 
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Szkoła Zarządzania 
Liderem Ekonomii 
Społecznej 2019

Ekonomia Społeczna coraz śmielej zdobywa miejsce wśród gospodarczych inicjatyw 
w kraju. W województwie świętokrzyskim ma już swoje tradycje i osiągnięcia zasługujące 
na upowszechnienie. Temu służą m.in. Gale Ekonomii Społecznej. I tak, 15 listopada – 
Dyrektor Szkoły i Przedszkola Specjalnego PROMYK w Ostrowcu Św. Bożena Młynek 
została Liderem w kategorii Biznes Prospołeczny. Dyrektor Bożena Młynek wkłada swoją 
pasję, każdego dnia działa na rzecz drugiego człowieka. Podąża swoją drogą czyniąc dobro 
i podając pomocną dłoń najbardziej potrzebującym- dzieciom z niepełnosprawnościami, 
dając im nadzieję na lepszą przyszłość.

Obecna Szkoła Zarządzania działa od 1993 roku, 
choć początkowo funkcjonowała pod nazwą Szko-
ła Zarządzania i Marketingu - filia w Ostrowcu 
Świętokrzyskim (SZiM).  SZiM prowadziła Police-
alne Studium Zawodowe Business College, Mię-
dzyuczelniane Studium Nauczania Początkowego 
oraz organizowała studia WSH na kierunku za-
rządzanie i marketing o specjalizacji ogólnome-
nadżerskiej (w systemie dziennym i zaocznym). 

Autor:  Bożena Młynek

W szkole policealnej kształciła się kadra specjali-
stów z różnych dziedzin , tj. technik rachunkowości 
czy technik informatyki. Z kolei Międzyuczelniane 
Studium organizowało nauczycielom-absolwen-
tom SN kontynuację nauki  na uzupełniających 
studiach magisterskich na Uniwersytecie Rze-
szowskim, z którego zresztą pochodziła kadra dy-
daktyczna placówki. Szkoła zajmowała się również 
organizacją szkoleń zawodowych, w tym z zakresu 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcję dyrektora 
sprawował wówczas Kazimierz Mizielski, wielolet-
ni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, natomiast sekretariat prowadziła 
Bożena Młynek. Siedzibą SZiM był Internat Zespo-
łu Szkół Budowlanych na os. Słonecznym 37.
W historii naszej działalności siedzibę zmieniali-
śmy wielokrotnie – 
począwszy od ZSB 
przy ul. Iłżeckiej 37, 
następnie ZSH przy 
ul. Sandomierskiej 
26a, by po 3 latach 
przenieść siedzibę 
do budynku Staro-
stwa Powiatowego, a następnie w roku 2000 do 
Biurowca PKS Ostrowiec przy ul. Żabiej 40. Dopie-
ro w marcu 2007 roku zajęliśmy budynek przy uli-
cy Słowackiego 19, gdzie do dziś mieści się nasza 
siedziba.
Pod koniec lat 90. zainteresowanie nauką w szkole 
policealnej stopniowo malało, stąd decyzją Zarzą-
du, SZiM skupiła swoją działalność na doradztwie 
i różnego rodzaju szkoleniach, tak wówczas po-
trzebnych nowym, lokalnym kadrom. W krótkim 
czasie Szkoła stała się jedną z nowocześniejszych 
instytucji szkoleniowych w regionie. 
W 1999 roku stanowisko dyrektora objęła Bożena 
Młynek. Rok później SZiM funkcjonowała już jako 
nowa, samodzielna jednostka szkoląca o nazwie 
Szkoła Zarządzania sp. z o.o. w Ostrowcu Św., ofe-
rująca słuchaczom i kursantom nowoczesne sale 
komputerowe, wykładowe i świetlicę. Prezesem 
Szkoły był wówczas i nadal jest Zbigniew Mora-
wiecki.

Ten okres w historii Szkoły to jej ponowny rozkwit. 
Działalność kontynuowała szkoła policealna, uru-
chomiono studia podyplomowe, które były re-
alizowane na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej 
w Kielcach, organizowano szkolenia na zlecenie 
PUP w Ostrowcu Św. i Opatowie. Szkoła współpra-
cowała również z Ogólnopolskim Związkiem Pra-
codawców Transportu Samochodowego, oferując 
szkolenia dla dyrektorów i prezesów PKS z całej 
Polski. W 2002 roku SZ otrzymała zgodę Kurato-
rium Oświaty na powołanie w jej ramach Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli.
Od 2003 roku Szkoła stawiała pierwsze kroki 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, konkret-
nie funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej. 
Zrealizowano 4 projekty w zakresie szkolenia rol-
ników w obszarach: księgowość, obsługa kompu-
tera, obsługa personalno-księgowa firmy. 
W 2004 roku władze SZ podjęły kolejne wyzwanie, 

podpisując kontrakt 
na realizacje usług 
s z k o l e n i o w y c h 
z niemieckim kon-
sorcjum „ABERO”. 
Zrealizowano wów-
czas 16 szkoleń na 
terenie całego woj. 

świętokrzyskiego dla 320 bezrobotnych osób. 
Od 2005 roku Szkoła Zarządzania wraz z Instytu-
cją Wdrażającą (jaką był WUP Kielce) realizowała 
projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa – ZPORR, dotyczące  reorien-
tacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa 
oraz dwa projekty z zakresu wsparcia osób pracu-
jących na umowę o pracę i pragnących podnieść 
lub zmienić swoje kwalifikacje.
W latach 2007-2013 realizowano z sukcesem 
projekty unijne w ramach programu POKL. We 
współpracy z WUP Kielce, SZ oferowała szkolenia 
zarówno dla osób pracujących, bezrobotnych, jak 
i młodzieży z czterech ostrowieckich techników 
(szkolenia zawodowe, język angielski, itd.)
Okres Wieloletnich Ram Finansowych UE 2014-
2020 to czas dalszego rozwoju placówki. Do 
obecnej chwili SZ podpisała 6 umów na realizację 
projektów, z których najważniejszy dotyczył po-
wstania Przedszkola Specjalnego „Promyk” w 2016 
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roku - jedynej tego typu placówki w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 
Główną ideą przyświecającą budowie Przed-
szkola było stworzenie dzieciom ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi jak najlepszych 
warunków do wszechstronnego rozwo-
ju w sympatycznej i rodzinnej atmosferze 
i w otoczeniu ludzi, którzy kochają pracować 
z dziećmi. I to się udało.
Przedszkole oferuje dzieciom pełen wachlarz 
zajęć niezbędnych do ich rozwoju. To między 
innymi integracja sensoryczna, zajęcia re-
walidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, 
terapia psychologiczno-pedagogiczna, muzyko-
terapia, animaloterapia i wiele innych. Wszystko 
po to, aby w jak najbardziej kompleksowy i efek-
tywny sposób pomagać dzieciom dochodzić do 
sprawności. Zajęcia dostosowane są indywidual-
nie do potrzeb oraz możliwości intelektualnych 
i psychofizycznych każdego dziecka i odbywają 
się w małych grupach. Lekcje w Przedszkolu to 
przede wszystkim zabawa, poprzez którą pobu-
dzamy do rozwoju deficytowe części ciała naszych 
podopiecznych. I tak, poprzez zabawę, dzieci na-

bywają nowych umiejętności, a dzięki systema-
tycznym postępom, stają się bardziej otwarte, 
radosne i samodzielne. Kadrę Przedszkola tworzy 
zespół wykwalifikowanych, zawsze uśmiechnię-
tych i przyjaznych dzieciom nauczycieli, dbających 
zarówno o ciepłą atmosferę, jak i najlepsze wyniki 
nauczania. W „PROMYK-u” dzieci otaczane są tro-
skliwą opieką, są szczęśliwe, kochane, akceptowa-
ne i bezpieczne. Przedszkole jest całkowicie bez-
płatne (rodzice nie płacą za pobyt, wyżywienie, 
dowóz, opiekę medyczną ani zajęcia dodatkowe).
Szkoła Zarządzania wspomaga funkcjonowanie 
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przedszkola poprzez udostępnienie infrastruktu-
ry technicznej w postaci budynku dostosowanego 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pod-
jazdy, parking, winda, łazienki dla osób z niepełno-
sprawnościami) oraz profesjonalnej kuchni wraz 
z stołówką dla małych podopiecznych.
Pracownicy Szkoły Zarządzania, z własnej inicjaty-
wy, wspierają dzieci organizując zbiórki oraz kwe-
sty wśród lokalnej społeczności, ale także poza 
granicami naszego kraju. Dzięki takim inicjatywom 
udało nam się uzyskać dla podopiecznych  obuwie 
medyczne, rowerek trójkołowy, wózek medyczny, 
kołderki sensoryczne, stos zabawek, pluszaków 
i najważniejsze – ogrom dobroci i ciepła skierowa-
nych do naszych dzieci. 
Aby wydzielić działalność społeczną, Zarząd Szko-
ły powołał Fundację „PROMYK” i powierzył jej pro-
wadzenie Przedszkola Specjalnego oraz Szkoły 
Specjalnej utworzonej w 2017 roku w celu zapew-
nienia kontynuacji nauki i terapii dzieci z niepeł-
nosprawnościami, które z racji wieku opuszczają 
mury Przedszkola (w Przedszkolu przebywają 
dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat).
Obecnie, obok działalności edukacyjnej, Szkoła 
Zarządzania realizuje dwa 
projekty unijne: jeden dla 
THM i CKZi U w Ostrow-
cu Św., w ramach które-
go  doposażyła technika 
w nowoczesny sprzęt na 
kwotę blisko 2 milionów 
złotych (m.in., dron, dru-
karki 3D, nowoczesne 
komputery, sprzęt i opro-
gramowanie do nauki 
zawodu, itd.), a drugi dla 
osób bezrobotnych –szko-
lenia zawodowe kończące 
się stażem i zatrudnie-
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niem.
W 2019 roku Szkoła Zarządzania została Liderem 
Ekonomii Społecznej w dziedzinie Biznes Prospo-
łeczny, co jest największym uhonorowaniem na-
szej  26-letniej działalności. 15 listopada, podczas 
uroczystej gali odbywającej się w Centrum Kon-
gresowym Targów Kielce dyrektor Bożena Młynek 
odebrała statuetkę z rąk Pani Wicemarszałek Re-
naty Janik. Tytuł Lidera Ekonomii Społecznej tra-
fia na ręce tych, którzy każdego dnia wspierają 
potrzebujących. Ten sukces to efekty wieloletniej 
współpracy wszystkich zaangażowanych w prawi-
dłowe funkcjonowanie Szkoły Zarządzania. Wspól-
ne działania pokazały, że chcieć to móc, a niesiona 
wokół pomoc środowisku dzieci niepełnospraw-
nych została doceniona, dając motywację do dal-
szego działania. 
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każdy człowiek jest inny i każdy ma nieco inne 
potrzeby, a zakres osób, którym może grozić wy-
kluczenie społeczne, jest dość szeroki, podobnie 
z resztą jak powody, przez które te osoby znalazły 
się w trudnej sytuacji. Inaczej będzie wyglądała re-

Każdy człowiek 
jest inny i każdy ma nieco 

inne potrzeby

„
”

Rehabilitacja 
społeczna i zawodowa

Trudno się nie zgodzić, że jednym z podstawowych celów przedsiębiorstw społecznych 
jest integracja (reintegracja) społeczna i zawodowa osób, którzy zagrożeni są 
ubóstwem, bądź wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na 
tego typu działalność, automatycznie poczuwają się do pewnego rodzaju misji, która 
polega, na udzieleniu wsparcia osobom, którzy znajdują się obecnie w sytuacji trudnej, 
która podkopuje ich szansę na znalezienie pracy na wolnym rynku.

Doświadczenia z poprzednich edycji Kielecko- 
Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej pokazały, że mimo szczerych chęci, 
przedsiębiorcy nie do końca wiedzą, jakie działa-
nia podjąć, aby proces reintegracji tych osób mógł 
przebiegać możliwie najefektywniej, zmniejszając 
tym samym prawdopodobieństwo rotacji pracow-
ników na stanowiskach objętych dotacją.
Przyczyną trudności w dobraniu odpowiednich 
i skutecznych metod, może być czynnik ludzki, 
a mianowicie różnice indywidualne zachodzą-
ce pomiędzy ludźmi. Należy pamiętać o tym, że 

Autor: Dominik Kukla
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integracja osoby długotrwale bezrobotnej, inaczej 
osoby z niepełnosprawnością ruchową i jeszcze 
inaczej osoby z niepełnosprawnością intelektual-
ną, oczywiście z rozróżnieniem stopnia niepełno-
sprawności. Dochodzą do tego różnice wynikające 
z takich czynników jak: temperament, osobowość, 
style radzenia sobie ze stresem itp. Wynika z tego 
fakt, że do każdego człowieka należy podejść in-

dywidualnie i poświęcić czas na zdiagnozowanie 
zarówno jego ograniczeń i trudności, jak i potrzeb 
i motywacji, biorąc pod uwagę również preferen-
cję wynikające między innymi z jego profilu osobo-
wości. Jedna osoba na przykład może mieć prze-
wagę cech ekstrawertycznych i preferować pracę 
zespołową, inna osoba może wykazywać się ce-
chami bardziej introwertycznymi, które sprawiają, 
że osoba taka najefektywniej pracuje w ciszy i spo-
koju. Ludzie różnią się również pod kątem czynni-
ków, które wzbudzą w nas motywację. Dwie osoby 

wykonujące jedną i tę samą czynność mogą mieć 
zupełnie inną motywację do jej wykonania, czyli, 
innymi słowy inne powody. Dla jednej z tych osób 
motywujące może być ukończenie zadania samo 
w sobie, a zarobione pieniądze stają się tylko do-
datkiem. Dla takiej osoby niezwykle istotna może 
okazać się pochwała ze strony pracodawcy, która 
sprawia, że osoba ta czuję się doceniona. Dla dru-
giej osoby największą motywacją będą pieniądze 
otrzymane za wykonanie tej czynności. Pozostałe 
czynniki dla tej osoby takie jak uznanie szefa, czy 
poczucie, że dana praca ma sens, mogą być dla 
tej osoby neutralne.
W odpowiedzi na powyższe problemy, w bieżącej 
edycji Kielecko- Ostrowieckiego Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii została powołana nowa funkcja, 
jaką jest specjalista do spraw reintegracji, który 
zasilił zespół dotychczasowych specjalistów skła-
dających się z: animatorów, doradców kluczo-
wych oraz doradców biznesowych. Tak się składa, 

że mam zaszczyt tę funkcję sprawować.
Do moich obowiązków należy przede wszystkim 
wsparcie przedsiębiorców w planowaniu działań 
mających na celu reintegrację pracowników, któ-
rzy zostali zatrudnieni na stanowiskach objętych 
dotacją Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wspar-
cia Ekonomii Społecznej. Z każdym z tych pracow-
ników przeprowadzam wywiad, na podstawie 
którego sporządzam profil pracownika, uwzględ-
niający najważniejsze czynniki, o których wspo-
minałem powyżej. Dzięki temu jestem w stanie 

Do moich obowiązków 
należy przede wszystkim 
wsparcie przedsiębiorców 

w planowaniu działań 
mających na celu 

reintegrację pracowników.

„

”
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ułożyć plan rozwoju (plan reintegracji) dopasowa-
ny do indywidualnych potrzeb danej osoby. Plan 
obejmuje między innymi działania mające na celu 
dostosowanie stanowiska pracy do indywidual-
nych potrzeb pracownika, pomoc w przystosowa-
niu się do miejsca pracy i kultury organizacyjnej, 
rozwinięcie odpowiednich kompetencji i nawy-
ków, pomoc w radzeniu sobie z problemami wyni-
kającymi z trudności tej osoby.
Warto dodać, że przedsię-
biorcy, którzy decydują się na 
skorzystanie z dotacji w bie-
żącej edycji Kielecko-Ostro-
wieckiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej mają 
obowiązek sporządzić taką 
ścieżkę reintegracji dla każde-
go pracownika zatrudnionego 
na stanowisku, które zostało 
objęte dotacją, a następnie re-
alizować na bieżąco działania, 
które zostały zaplanowane.
Dodatkowo do moich zadań 
należy również nawiązywa-
nie kontaktu z podmiotami 
reintegracyjnymi, czyli: Klu-
bami Integracji Społecznej, 
Centrami Integracji Społecz-
nej, Warsztatami Terapii Za-
jęciowej oraz Zakładami Ak-
tywności Zawodowej, w celu 
stworzenia bazy potencjal-
nych pracowników przyszłych 
przedsiębiorstw społecznych. 
Kluby  oraz  Centra Integracji 

Kluby oraz Centra 
Integracji Społecznej 

zajmują się aktywizacją 
społeczną i zawodową osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.

„

”

Społecznej zajmują się aktywizacją społeczną 
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy przygotowani są do sa-
modzielnego i efektywnego pełnienia różnych 
ról  społecznych, jak również  zawodowych, tak 
przygotować ich do pracy na otwartym rynku. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej  oraz  Zakłady Ak-
tywności Zawodowej natomiast przygotowują 
do wykonywaniu zawodu osoby z chorobami 
psychicznymi, oraz  niepełnosprawnościami. 
Absolwenci wyżej wymienionych podmiotów re-
integracyjnych to idealni kandydaci na pracow-
ników przedsiębiorstw społecznych, ponieważ 

już od dużego czasu są do tego przygotowywani 
przez różnych specjalistów, dzięki czemu praca 
w takim przedsiębiorstwie staję się przedłuże-
niem ścieżki reintegracyjnej, którą osoba rozpo-
częła w danym podmiocie.  Innymi słowy, jest  to 
kolejny etap w rozwoju kariery zawodowej takiej 
osoby oraz szansa na poprawę jakości życia.
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PASJA W NATURZE

Rozmowa z Edytą Karnas i Katarzyną Wołowską, właścicielkami  „Dziupli” jedynego 
w województwie świętokrzyskimi przedszkola leśnego  i założycielkami Fundacji  
„Przystań w Naturze”.

Skąd wziął się pomysł na przedszkole?
Edyta: Pomysł narodził się w mojej głowie po 
przeczytaniu artykułu na temat przedszkoli le-
śnych, które są bardzo popularne w krajach 
skandynawskich a także w Niemczech. Bardzo 
spodobała mi się ta idea i chociaż wtedy wy-
konywałam zupełnie inny zawód, to poczułam, 
że chciałabym stworzyć takie miejsce. Miejsce, 
gdzie wyjście z dzieciakami na zewnątrz nie jest 

krótkim spacerem, ale gdzie dzieci większość cza-
su spędzają na powietrzu. Potem poznałam Kasię 
i okazało się, że ona także  myślała o takiej placów-
ce i tak połączyłyśmy siły.
Jaka jest idea leśnych przedszkoli?
Edyta: Tak, jak już wspomniałam chodzi o to, żeby 
dzieci jak najwięcej czasu spędzały poza budyn-
kiem. Nie chodzi tutaj jednak o plac zabaw, czy 
teren przy przedszkolu, ale o miejsce blisko na-
tury, takie właśnie jak np. las. Dzięki temu dzieci 
uczą się wrażliwości,  nawiązują więź ze światem 
przyrody. To bardzo pozytywnie wpływa na ich 
kreatywność, wyobraźnię a także zachowanie. 
Kiedyś dzieci spędzały czas głównie bawiąc się 
na zewnątrz. Teraz, w świecie opanowanym przez 

Autor: Katarzyna Detka

Dzięki temu dzieci uczą się 
wrażliwości,  nawiązują 
więź ze światem przyrody

„
”
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telefony i komputery, to wyjście na zewnątrz sta-
je się czymś wyjątkowym. A my chcemy powrotu 
dziecka do swobodnej nieograniczonej zabawy 
poza murami budynków. Fantastycznie jest pa-
trzeć na nasze dzieciaki, których zabawkami stają 
się patyki, kamienie, liście, czy błoto. Reszta jest 
w ich wyobraźni. I nagle okazuje się, że do dobrej 
zabawy nie potrzebują zabawek ze sklepu, bo te 
zabawki potrafią sobie stworzyć samodzielnie.

Jak to się stało, że powstała fundacja?
Kasia: Zaczęło się od mniejszych przedsięwzięć, 
które realizowałyśmy w mieście Kielce, Były to np.:  
śniadania na trawie, czy kręgi leśnych rodzin. To 
pozwoliło nam na dotarcie do rodzin, dla których 
podobnie jak dla nas bardzo ważny jest kontakt 
z naturą. I tak naprawdę w ten sposób wyłoniła 
się grupa osób, które stały się naszymi pierwszy-
mi klientami. Początkowo do przedszkola uczęsz-
czała mała grupa, ponieważ liczyła ona sześcioro 
dzieci.
O tym, że będziemy działać w ramach fundacji 
zadecydowały aspekty ekonomiczne. Dowiedzia-
łyśmy się, że w ramach fundacji możemy ubiegać 
się ośrodki finansowe, które były nam bardzo po-
trzebne na powstanie i rozwój przedszkola leśne-
go. Fundusze pozyskałyśmy w ramach projektu  
Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej. Fundacja została zarejestrowana 

w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwiet-
nia 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Rów-
nolegle została wpisana do Rejestru Przedsiębior-
ców.  Początki naszej działalności nie były łatwe 
i po drodze napotkałyśmy wiele trudności, ale nie 
poddałyśmy się.
No właśnie, w kwestii problemów, które mia-
łyście co było najtrudniejsze?
Kasia :Najtrudniejsze było znalezienie lokalu do-
stosowanego  pod względem wymagań na potrze-
by przedszkola, a jednocześnie zlokalizowanego 
blisko natury, w sąsiedztwie lasu, bo na tym naj-
bardziej nam zależało. Jako przedszkole musimy 
posiadać stałą siedzibę, bo takie są wymogi praw-
ne. Niestety nie udało nam się znaleźć takiego 
miejsca, dlatego obecnie nasza  siedziba zlokalizo-
wana jest przy ul. Naruszewicza w Kielcach, gdzie 
wynajmujemy lokal o powierzchni 200 metrów. 
Oprócz tego dysponujemy bazą terenową, która 
mieści się na stadionie leśnym przy ul. Artylerzy-
stów. Działkę tę dzierżawimy od urzędu miasta 
Kielce.
Kolejnym problemem było zatrudnienie odpo-
wiedniej kadry, ponieważ szukałyśmy osoby, któ-
rej bliska będzie idea leśnych przedszkoli, która 
będzie czuła to tak jak my. Miałyśmy jednak szczę-
ście, ponieważ zgłosiła się do nas Oliwia, która jest 
entuzjastką alternatywnego nauczania i która pra-
cuje z nami od początku działalności przedszko-
la. Z czasem pojawiła się potrzeba zatrudnienia 
kolejnych osób, ponieważ liczba dzieci w naszym 
przedszkolu była coraz większa. Udało nam się 
znaleźć naprawdę wspaniałą kadrę i myślę, że to 
jedna z naszych największych zalet.
Jak w tej chwili wygląda sytuacja przedszkola?
Edyta: Do przedszkola uczęszczają dzieci  w wieku 
od  2,5 - 6 lat. Do września 2019 roku w przedszkolu 
funkcjonowała jedna grupa przedszkolaków, nato-
miast z powodu dużego zainteresowania rodziców 
naszą działalnością od września wystartowała 

Fantastycznie jest 
patrzeć na nasze dzieciaki, 
których zabawkami stają się 

patyki, kamienie, liście, 
czy błoto.
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i myślę, że to jedna z naszych 
największych zalet.

„
”



14

tystyczne z udziałem zaproszonych artystów).
Z czego jesteście dumni i jakie macie plany na 
najbliższy czas?
Kasia: Najbardziej dumne jesteśmy z tego, że coraz 
więcej rodziców słyszy o nas i chciałoby korzystać 
z usług naszego przedszkola. Sukcesem dla nas 
jest również to, że w  2018 roku  przedszkole uzy-
skało Certyfikat Jakości Polskiego Instytutu Przed-
szkoli Leśnych i tym samym znalazło się w gronie 
pięciu tego typu placówek w całej Polsce. Jeśli 
chodzi o nasze plany, to na pewno chciałybyśmy 
rozbudować naszą bazę przy ulicy Artylerzystów. 
Coraz częściej myślimy też o założeniu szkoły tak, 
aby dzieciaki, które kończą edukację przedszkolną 
mogły kontynuować naukę w leśnej szkole. Poza 
tym cały czas dbamy i będziemy dbać o wysoki 
poziom naszych usług, aby rodzice którzy nam 
zaufali byli pewni, że ich dzieci są szczęśliwe i bez-
pieczne.
Jakich rad mogłybyście udzielić osobom, które 
chciałyby założyć przedsiębiorstwo społeczne?
Edyta: Przede wszystkim nie bać się, ale działać 

ostrożnie i z rozwagą. Bardzo ważny 
w przypadku chęci pozyskania fundu-
szy jest dobry biznes plan oraz dokład-
na kalkulacja kosztów. Na początku nie 
jest łatwo, dlatego na pewno przyda-
dzą się osoby, które będą w stanie nam 
doradzić i pomóc. My uzyskałyśmy ta-
kie wsparcie od specjalistów w ramach 
projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
Myślę, że udało się nam również z tego 
względu, że wierzyłyśmy w to, co chce-
my robić i idea leśnych przedszkoli, 
a także życia blisko natury jest nam 
bardzo bliska.

grupa druga. W sumie do przedszkola zapisanych 
jest 29 dzieci. Oprócz dwóch grup przedszkolnych  
prowadzimy także Klub Dwulatka, Półkolonie, Zi-
mowisko.
Ile osób w tym momencie zatrudniacie?
Edyta: Obecnie Fundacja, zatrudnia 6 osób  na 
podstawie umów o pracę na pełny etat oraz  dwie 
osoby na umowę zlecenie (księgowy + pracownik 
techniczny). Dodatkowo w razie potrzebny w cią-
gu roku zatrudniany jest psycholog oraz fizjotera-
peuta na umowę cywilno-prawną.  Współpracu-
jemy także z Fundacją Bezpieczne Gniazdo - Safe 
Nest, a nasza współpraca polega na wsparciu 

merytorycznym, organizowaniu wspólnie warsz-
tatów edukacyjnych dla rodziców oraz dzieci, wza-
jemnej inspiracji i motywacji do podejmowania 
nowych wyzwań.
W ciągu roku podejmujemy również wspólne dzia-
łania z działającym w Kielcach Żłobkiem i Przed-
szkolem Montessori. W zakres współpracy wpi-
sują się wspólne szkolenia dla kadry, jak również 
organizacja wspólnych przedsięwzięć czy wyda-
rzeń organizowanych dla dzieci (np.: spektakle ar-

Obecnie Fundacja, 
zatrudnia 6 osób  na 

podstawie umów o pracę na 
pełny etat oraz  dwie osoby 

na umowę zlecenie
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i filmami, które powstały przy realizacji projektów. 
Zajmują się między innymi prowadzeniem Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Organizują zajęcia dla 
mieszkańców – język angielski, zajęcia w Pracowni 
Stolarskiej u Gepetta, czy  tworzą różne przedmio-
ty w Pracowni Rzeczy Pięknych. Dla seniorów mają 
program Aktywny Senior. Świadczą również usługi 
sprzątania dla gminy. Oferują dla osób niepełno-
sprawnych program pn. „ Masażysta z dostawą 
do domu”. Wszystkie zajęcia odbywają się dzięki 
zaangażowaniu ludzi z FAI ale również dzięki przy-
chylności lokalnego samorządu i pozyskiwaniu 

Katalog dobrych 
praktyk  w kujawsko-
pomorskim

W dniach 4-6 marca odbyła się wizyta studyjna  w  województwie kujawsko-
pomorskim. Wieczorem  spotkaliśmy się już prawie wszyscy w hotelu Dowhań na kolacji 
zapoznawczej. Zjechaliśmy się z całej Polski. Po kolacji był spacer po mieście Nowe 
nad Wisłą na który poprowadził nas „lokals” z Toskanii Kociewskiej - Arkadiusz Pstrąg. 
Byliśmy jak prawdziwi turyści, słuchaliśmy opowieści przewodnika zachwycając się 
urokiem miasta Nowe nocą. Kolejny dzień zapowiadał się równie ciekawie. 

Tak też było. Tuż po śniadaniu Arek zabrał nas do 
siedziby Fundacji Aktywizacji i Integracji gdzie cze-
kał jej prezes Marcin Tylman. 10 minut spaceru 
w mroźny poranek utwierdził nas w przekonaniu, 
że Nowe to urokliwe miasto. Zwarta zabudowa, 
czyste ulice i przyjaźnie nastawieni na turystów, 
mieszkańcy. Mijane ciekawe budynki i mróz roz-
budził wszystkich, którym nie pomogła poranna 
kawa przy śniadaniu .
Marcin Tylman, prezes FAI, wprowadził nas dość 
szczegółowo w działalność,  jaką podejmują w Fun-
dacji. Opowiadał z pasją, a całość poparł zdjęciami 

Autor: Grzegorz Łapaj
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funduszy z różnych źródeł i programów. O przy-
chylność władzy samorządowej wszystkie organi-
zacje zawalczyły kilka lat temu. Wpadli wtedy na 
pomysł, aby wykorzystując rynek w Nowem, zro-
bić  Pozarządowy Kiermasz Świąteczny, na którym 
mogliby podzielić się z mieszkańcami wszystkimi 
dobrodziejstwami jakie lokalne PESy oferują. Po-
mysł okazał się strzałem w dziesiątkę i położył 
podwaliny pod dobrą współpracę na linii samo-
rząd – organizacje, które zrzeszają się w Lokalne 
Forum Organizacji Pozarządowych . W 2019 odbył 

się już trzeci kiermasz. W wyniku dobrej współpra-
cy FAI włączyła się jako partner dla Gminy w projekt 
„Mieszkamy razem przy ulicy Nowej 11”. Zadaniem 
FAI były działania promocyjne i przeprowadzenie 
analiz potrzeb grupy docelowej, która zamieszkała 

w wyremontowanych miesz-
kaniach.
Kolejnym miejscem, które 
odwiedziliśmy, aby posłu-
chać o pracy jaką trzeba było 
wykonać, żeby dziś móc pra-
cować z sukcesami na rzecz 
podopiecznych to Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Nowem. Oczywiście do 
niego udaliśmy się pieszo, 
zwiedzając po drodze między 
innymi targowisko miejskie 
w Nowem, które powstało 
w miejscu dawnych peronów 

przy zlikwidowanym dworcu kolejowym. 
Na miejscu przywitała nas p. Anna Pikuła - kierow-
nik placówki. Oprowadzając po obiekcie opowia-
dała o tym, czym się zajmują. Budynek został wy-
remontowany i oddany do użytku w styczniu 2019 
roku.  ŚDS jest to placówka dziennego pobytu dla 
osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Posia-
da  pracownie tematyczne (komputerową, pla-
styczną, muzyczną i kulinarną oraz pomieszczenia 
socjalne. Widać, że czas spędzony w ŚDS nie jest 
czasem straconym i przynosi wiele radości i satys-
fakcji dla wszystkich ,,domowników”.  
Organizatorzy wizyty studyjnej zaplanowali, że 
drugą część dnia spędzimy w Toskanii Kociewskiej. 
Jest to miejsce stworzone i rozwijane przez nasze-
go „przewodnika” Arkadiusza i jego żonę Sarę, 
która przyjechała z Włoch. Pstrągowie prowadzą 
fundację i Gospodarstwo Opiekuńcze w Bochli-
nie. Toskania Kociewska, to miejsce, gdzie króluje 
zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Obiekt znaj-
duje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny 
Dolnej Wisły i jest otoczony lasem, wzniesieniami 
i polami. Gwiazdami gospodarstwa są niewątpli-
wie osły, które wypasają się na pastwiskach wo-
koło całego gospodarstwa. Można się do nich 
przytulać, głaskać je, a nawet z nimi pogawędzić. 
Na pięknych zboczach brakuje widoku winnicy, ale 
Gospodarz ma w planach zajęcie się tym tematem. 
W najbliższym otoczeniu domostwa znajdziemy 
również dużo pomieszczeń i zagród dla mniej-
szych zwierząt oraz część ogrodniczo – warzywną.  
W samym domu są pokoje do wynajęcia oraz duże 

Wszystkie zajęcia 
odbywają się dzięki 

zaangażowaniu ludzi
z FAI ale również 

dzięki przychylności 
lokalnego samorządu 

i pozyskiwaniu funduszy 
z różnych źródeł 

i programów.

„

”
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pomieszczenie na parterze które pełni funkcję sali 
szkoleniowo-warsztatowej dla grup, które goszczą 
Pstrągowie. Każdy z gości traktowany jest wyjąt-
kowo i może spędzić czas w wybrany przez siebie 
sposób czy to na spacerach, czy spędzając czas ze 
zwierzętami lub ogrodzie. W Fundacji „Toskania 
Kociewska”, prowadzone są zajęcia onoterapeu-

tyczne i na temat ekologii dla różnych grup. Toska-
nia Kociewska jest multijęzyczna i multikulturowa. 
W domostwie mówi się po włosku, angielsku, hisz-
pańsku i francusku. Właściciele doskonale wyko-
rzystują swoją wiedze i doświadczenie pokazując 
połączenie kultury włoskiej i polskiej. W ofercie 
mają np. warsztaty z robienia pizzy włoskiej, ale 
również typowo polską kuchnię. Proponują także 
wykonywanie napojów bezalkoholowych oraz na-
ukę języka oraz muzykowanie.
Czym byłoby gospodarstwo opiekuńcze bez pod-
opiecznych? W Toskanii Kociewskiej świadczy się 
stałą opiekę dzienną, nad grupą kilku osób, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. 
Podopieczni gospodarstwa to przede wszystkim 
osoby niesamodzielne: w lekkim stopniu niepeł-
nosprawni, niedowidzący, osoby w fazie walki 
z depresją, próbujący wygrać z nałogiem, osoby 
ceniące spokój i harmonię, jak również chcące 
spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu.
Obejście całego gospodarstwa z Arkadiuszem 

Toskania Kociewska 
jest multijęzyczna 
i multikulturowa.

„
”

Pstrągiem zajęło nam kilka godzin, a na finał go-
spodarze przygotowali dla nas warsztaty robienia 
pizzy, a potem uraczyli nas koncertem na żywo 
włoskiego zespołu. Tak zakończył się dzień drugi 
naszej wizyty studyjnej. 
Trzeci dzień to wizyta w oddalonej o ponad godzi-
nę drogi Spółdzielni Socjalnej „Górnicza Wioska” 
w Borach Tucholskich. Tutaj można poznać tajem-
nice podziemnego górnictwa węgla brunatnego 
oraz przyrodę górniczego lasu.  W budynku tar-
taku pobudowanym na potrzeby działalności i za-
adopotowanym na salę bankietowo szkoleniową 
przywitała nas Agnieszka Weyna. Opowiedziała 
historię powstania wioski tematycznej. Cała wio-
ska bazuje na odtworzeniu historii tego miejsca, 
gdzie przed laty była kopalnia węgla brunatnego. 
W wiosce kładziony jest duży nacisk na wyekspo-
nowanie tradycji z tamtych lat. Pani Agnieszka 
zapoznała nas również z ofertą i najciekawszymi 
imprezami, które ciesząc się dużym zainteresowa-
niem odbywają się cyklicznie i są ważną częścią 
oferty Spółdzielni. Mowa tu o „Weselu Sztyga-
ra”  czyli borowiacko-śląskiej biesiadzie weselnej, 
która jest imprezą integracyjną bazująca na trady-
cjach weselnych z lat 30. XX wieku. Odwiedzając 
Górniczą Wioskę wspieramy działania związane 
z ochroną, badaniem i promocją jedynych w Pol-
sce północnej podziemnych kopalń węgla brunat-
nego. Po prelekcji ruszyliśmy w teren zapoznać się 
ofertą przygotowaną dla odwiedzających Wioskę 
Górniczą. Atrakcje czekające na odwiedzających 
to między innymi: poszukiwanie skarbu górnika 
Wilhelma Krügera, spotkanie z duchem kopalni 
Skarbnikiem, interaktywna przygoda w Starej Ma-
szynowni, ścieżka Bosego Antka. Na koniec zapro-
szono nas na obiad z daniami powstałymi z po-
mieszania kultury śląskiej i borowieckiej. Chętni 
nabyli również wyroby dostępne w sklepie dla 
turystów w tym hit – syrop z buraka cukrowego 
o oryginalnej nazwie FJUT.  Podsumowując wizy-
tę w Wiosce Górniczej trzeba napisać, że działają 
z rozmachem, nie boją się wyzwań! 
Cała wizyta studyjna, mimo napiętego harmono-
gramu, była świetną formą poznania nowych ludzi 
i porozmawiania o tym co robią, co najczęściej jest 
również ich pasją, a nie tylko sposobem na życie.
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Od znanych problemów 
do pracy na potencjałach 
i zasobach
– paradygmat animacji zaangażowanej 
w projektach aktywizacji zawodowej

Projekt „Aktywna integracja=lepsza przyszłość” realizowany przez LGD Krzemienny 
Krąg to jeden z elementów kompleksowego i długofalowego procesu aktywizowania 
i angażowania osób i instytucji do budowania zasobów kapitału społecznego i 
solidarności codziennie. W 2017 roku rozpoczęło się planowanie współpracy. W 
oparciu o cykl spotkań z przedstawicielami samorządów, ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacjami pozarządowymi została przygotowana diagnoza środowiska 
jako punkt wyjścia pracy animacyjnej. Cały czas działaniom towarzyszył cel, jakim 
było odkrycie potencjałów i zasobów do wykorzystania w rozwoju lokalnym, w 
szczególności w jego aspekcie społecznym. W 2018 roku praca animacyjna przyniosła 
efekty, jakim było tworzenie się partnerstw, które w praktyce organizowały się wokół 
przygotowania projektów społecznych do konkursów z RPO woj. świętokrzyskiego. 
Projekty dofinansowane po długim procesie oceny w Instytucji Organizującej Konkurs 
rozpoczęły swoje działania pod koniec  2019 a pierwsza Akademia Kompetencji 
Społecznych wystartowała w styczniu 2020. 

Autor: Rafał Krenz
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Jak wykorzystać konkursy, 
których celem głównym 
jest aktywizacja zawodowa 
do szerszych działań ani-
macyjnych, mobilizujących 
zasoby i wspierających 
potencjały zarówno bez-
robotnych mieszkańców 
(bezpośrednich uczestni-
ków projektu) jak i ich oto-
czenia, sąsiedztwa, śro-
dowiska, gminy? To było pytanie towarzyszące 
przygotowaniom. Tak powstał pomysł Akademii 
Kompetencji Społecznych jako mechanizmu cyklu 
warsztatów opartych o koncepcję edukacji zaan-
gażowanej, która nam przyświeca. To koncepcja, 
według której staramy się być autentyczni i po-
dążać szlakiem tego, czego uczymy.   Najważniej-
szym celem jest tworzenie środowiska uczącego 
się, zetknięcie się różnych poglądów, wzajemnej 
inspiracji. Umiejętność tworzenia dobrego grun-
tu do rozmowy, szacunku dla innych, odmiennych 
poglądów bez obrażania się – pochwała pięknego 
różnienia się w dialogu. Bo tylko z różnorodności 
rodzi się prawdziwa moc zmiany społecznej.  Ale 
z jednej strony z inności nas wszystkich, a z dru-
giej pewnej jedności opartej o przyjęte wartości 
solidarności i zaufania. 
„Z doświadczeń rozwoju (...) można wysnuć kil-
ka ważnych refleksji związanych mocno z naszym 
rozmienieniem pojęcia edukacji 
włączającej. Edukacji jako sze-
roko rozumianej szkoły (współ)
życia społecznego. Edukacja to 
zaproszenie do współuczestni-
czenia i współtworzenia nowej 
rzeczywistości sąsiedzkiej. Tej 
małej wspólnoty ludzi zamiesz-
kujących obok siebie, która może 
być niezwykle pomocna w co-
dziennym życiu. Edukacja to bu-
dowanie przestrzeni życzliwości 
do siebie nawzajem. Tak potrzeb-
nej w obliczu często nieufności 
i podejrzliwości, które jakże moc-
no utrudniają społeczne życie 
w Polsce.  Edukacja to zachęta 

do, dzielenia się pomysłami, 
swoimi doświadczeniami 
i czerpania z doświadczeń 
innych.  To środowisko ba-
zujące na potencjałach, wie-
dzy i umiejętnościach wza-
jemnie uczących się ludzi.  
Edukacja to otwarta forma, 
nie stwarzająca przymusu, 
platforma do wzajemnej 
inspiracji, włączająca cząst-

kę każdego uczestnika do wspólnego sąsiedzkiego 
skarbca.  Na koniec edukacja to szacunek do in-
nego człowieka, otwierająca na dialog i współpra-
cę z innymi mieszkańcami” (Paweł Jordan, Agata 
Konarzewska,  Edukacja w kierunku dobrego są-
siedztwa, w: Efekt motyla. Scenariusze rozwoju 
sektora społecznościowego w Polsce, Centrum 
Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Warsza-
wa, 2015, str. 161)
Bez wspólnoty wartości, emocjonalnego zaanga-
żowania nie można być wiarygodnym i zmieniać 
świata.
Wychodząc zatem z koncepcji edukacji zaanga-
żowanej w pracy z grupą mieszkańców bezrobot-
nych widzimy w nich liderów i animatorów swoich 
środowisk. Nie tylko zatem rozwój potencjału za-
wodowego, ale i środowiskowa rola uczestników 
projektu z góry przyjmowana jako animatorów 
i liderów lokalnych pozwoliła wykorzystać me-

Staramy się być 
autentyczni 
i podążać 

szlakiem tego, 
czego uczymy.  

„

”
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todologię Achieving Better Community Develop-
ment (ABCD) i oddziaływać na całą społeczność 
lokalną.
„Rozwój społeczności lokalnej ma na celu zwalcza-
nie ubóstwa i nierówności społecznych, promuje 
aktywne obywatelstwo i opiera się na zaangażowa-
niu ludzi we wspólne działanie. Wzmacnia pewność 
siebie i podmiotowość ludzi, buduje lokalne sieci 
współpracy i tworzy wspólną wizję poprawy jakości 
życia w społeczności. Taki proces odbywa 
się powoli, zmiany w ludziach nie zacho-
dzą z dnia na dzień, a kluczowym pojęciem 
jest empowerment jako upodmiotowienie, 
poczucie sprawstwa i wiary w możliwość 
zmiany na lepsze (...) To właśnie stała pra-
ca nad empowermentem i jego różnymi 
wymiarami jest osią modelu rozwoju spo-
łeczności zawartego w ABCD. Model ABCD 
daje strukturę, która pomaga się skupić 
na efektach i rezultatach, pokazuje, na 
czym polega rozwój społeczności, wskazu-
je kierunek rozwoju, aby społeczność była 
zdrowa, przyjazna, zrównoważona i spra-
wiedliwa. Wskazuje zależność jakości życia 
społeczności od różnych wymiarów empo-
wermentu, takich jak: indywidualny em-
powerment, pozytywne działanie, uczest-
nictwo i zaangażowanie, organizowanie 
społeczności i wspieranie wolontariatu. 
ABCD odsłania każdy z wymiarów jako-
ści życia i empowermentu społeczności, 
wyznacza cele, rezultaty i obszary anali-
zy. (Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak, 
Wstęp do wydania polskiego, w: Alan 
Barr, Stuart Hashagen, Jak osiągnąć lep-
szy rozwój społeczności Podręcznik do 

planowania i ewaluacji MODEL ABCD; Alan Barr, 
Jane Dailly, Podręcznik do nauki ewaluacji i pla-
nowania w rozwoju społeczności LEAP, Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2013)
Główne założenia pracy ze społecznością na za-
sobach i potencjałach (Achieving Better Commu-
nity Development) wypracowane przez szkocką 
organizację The Community Development Fo-
undation to: 
1. Zmiana myślenia o społeczności. Zasoby jako 
napęd do rozwoju społeczności. Zmiana myśle-

nia 
z podejścia pracy na problemach do pracy na 
potencjałach. Społeczność jako nieodkryte zaso-
by: ludzie, grupy i organizacje, instytucje, lokalna 
ekonomia, świat materialny. Odkrywanie talen-
tów, pasji umiejętności u ludzi i skarbów w insty-
tucjach, świecie materialnym. 
2. Problemy i ich konsekwencje. Diagnoza koja-
rzy się z medyczną oceną stanu pacjenta, które-

Bez wspólnoty wartości, 
emocjonalnego 

zaangażowania nie 
można być wiarygodnym 

i zmieniać świata.

„

”
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go należy poddać badaniu i zaaplikować kurację 
uzdrawiającą. Takie medyczne widzenie stwarza 
zagrożenie oczekiwania pacjenta na złote lekar-
stwo.  A lekarstwem jest sam pacjent, jego moż-
liwości i rozwijane potencjały. Lekarstwo jest 
zewnętrzną interwencją, która czyni ludzi jako 
oczekujących na coś od nich niezależnego.  Ro-
bienie mapy problemów, a także, prezentacja jej 
społeczności utrwala widzenie siebie jako bez-
radnej.  Internalizuje widzenie społeczności jako 
niezdolnej do działania, zmiany, niezdolnej do de-
cydowania o samej sobie.  
3. Podejście doceniające: wydobywanie zasobów 
i talentów z ludzi i społeczności. Tworzenie zaan-
gażowania ludzi do tego co jest dla nich ważne. 
Umiejętność rozmowy edukacyjnej, wydobywa-
jących z ludzi ich unikalność.  Praca tam gdzie są 
ludzie, umiejętność słuchania a nie dawania in-
strukcji.  W społecznościach wielokrotnie spoty-
ka się wypowiedzi „pierwszy raz ktoś zapytał się 
mnie o moje zdanie” – co to znaczy? 
4. Włączanie wszystkich osób jako ważnych za-
sobów. Każdy w społeczności jest ważny i może 
dołączyć do budowania lepszego życia. Walka ze 
stereotypami, które wykluczają określone grupy 
słabsze ze społeczności. 
5. Praca na relacjach i tworzenie sieci połączeń. 
Tworzenie i wspieranie relacji zarówno między-

ludzkich jak i instytucjonalnych. Relacje, jako siła 
napędowa budowania społeczności.   Budowanie 
zaufania między ludźmi, podmiotami.  Zmiana 
więzi słabych w więzi mocniejsze 
w poznanie innych ludzi, którzy stają się bliżsi. 
6. Wsparcie motywujące. Wydobywanie z ludzi 
talentów, docenianie i motywowanie. Towarzy-
szenie ludziom i pozytywne wzmacnianie. 
7. Mobilizowanie ludzi i praca przez progra-
my. Wykorzystanie mobilizacji i energii ludzi do 
współtworzenia usług. Dobry podział na wyko-
rzystanie programów (projektów) oraz wyko-
rzystanie energii i inwencji ludzi. Dotychczaso-
we programy (projekty), które były dostarczane  
do społeczności kierowały się taki zasadami 
jak: kontrola, standard, klient.  Były podzielone 
na obszary i tematy jak silosy. Z promowanym 
a błędnym hasłem „Profesjonaliści mają zawsze 
rację i wiedzą lepiej”.  Proponowana w projekcie 
praca przez mieszkańców opiera się o dobro-
wolność, motywację, obywatelskość. Tworzenie 
postaw obywatelskich.  Zarządzanie poprzez 
wycofywanie się formalnych władz lokalnych na 
rzecz inicjatyw społeczności, dawanie miejsca 
dla energii i inwencji ludzi.  Zgoda na to, że ludzie 
są ważnymi ekspertami dotyczącymi ich życia.  
8. Uczenie się do stosowania ABCD.  Uczenie 
zdolności do współpracy, poszanowania innych, 
solidarności, godności i empowermentu. 
Idei Akademii Kompetencji Społecznych przy-
świeca myśl, że nie ma większej siły niż ta, w któ-
rej osoba i społeczność odkryje na czym jej za-
leży, co daje podstawę do dalszej pracy. A to, co 
daje napęd do działania to odkrycie siły danej 
osoby i społeczności. Siły która tkwi w jednost-
kach 
i relacjach między nimi, w ich synergii i całej zbio-
rowości oraz wsparciu instytucji, organizacji. 

Nie ma większej siły 
niż ta, w której osoba 
i społeczność odkryje 
na czym jej zależy.

„

”

Projekt  „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020
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Projekt „Aktywna integracja=lepsza przyszłość” 
rozpoczyna w 2020 roku realizację przez LGD 
Krzemienny Krąg kampanię „Solidarność Na Co 
Dzień” opartej o budowanie partnerstwa, projek-
ty, wydarzenia, seminaria, aktywność w mediach. 

MW: Jak trafiły Panie do projektu?
Emilia (gm. Bodzechów) – Jestem przedstawicielką 
gminy Bodzechów. Zadzwoniła do mnie kierow-
nik GOPSu, pani Zwolińska, która poinformowała 
o rozpoczynającym się projekcie, skierowanym 
do grupy osób długotrwale bezrobotnych. Miał 
on przyczynić się do wzrostu efektywności spo-
łecznej i zatrudnieniowej uczestników projektu. 
Pomyślałam więc, że to coś dla mnie. 
Ewelina (gm. Bałtów) – Podobnie wyglądała moja 
ścieżka uczestnictwa. Dowiedziałam się o projek-
cie ze strony internetowej. Pojechałam do gminy, 
gdzie pani Różalska, pracownica GOPSu, udzieliła 
mi wszelkich niezbędnych informacji.  Zaplano-
wane w projekcie warsztaty, spotkania z doradcą 
zawodowym i staże na tyle mnie zaciekawiły, że 
postanowiłam przystąpić do działania. 

MW: Jak wyglądał udział w projekcie?
Ewelina – Pozytywnie  zaskoczył mnie szeroki 

zakres wsparcia oferowany w trakcie projek-
tu. Szkolenia z kompetencji miękkich są bardzo 
przydatne. Na przykład podczas warsztatów na-
zwanych „Akademia kompetencji społecznych” 
dowiedziałam się jak wiele umiejętności do dzia-
łania już posiadam, tylko do tej pory nie umiałam 
ich odpowiednio wykorzystać. Animator prowa-
dzący zajęcia wydobył z nas uczestników wszyst-
ko to, co mamy najlepsze. 
Joanna (gm. Bodzechów) – Moim zdaniem bar-
dzo przydatne były spotkania z psychologiem. 
Nauczyłam się rozpoznawać swoje słabe i moc-
ne strony. To bardzo interesujące doświadczenie. 
Następnie przeszliśmy  do ćwiczeń praktycznych, 
jakim była rozmowa kwalifikacyjna. Być może 
komuś wydaje się to proste, ale w zderzeniu 
z rzeczywistością, kiedy już stanie się przed pra-
codawcą, sytuacja nagle się komplikuje. Próba ta-
kiej rozmowy jest bardzo potrzebna. 
Emilia – Zgadzam się z przedmówczynią. Jeste-
śmy osobami bezrobotnymi, które w wielu przy-
padkach kilka lat nie miały kontaktu z potencjal-
nym pracodawcą. Odwykłam od takich rozmów, 
trochę się ich bałam. Czasem ze stresu nie wiemy 
jak odpowiadać nawet na proste pytania. Teraz, 
po wielu ćwiczeniach wiem, jak przygotować się 
do rozmowy kwalifikacyjnej. Ważna jest nie tyl-

Wywiad
przeprowadzony w lutym 2020 przez Magdalenę Wójtowicz 
(animatora KOOWES)
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ko co mówimy, ale jak się prezentujemy podczas 
takiego spotkania. Mowa ciała wiele mówi o nas, 
jako przyszłych pracownikach. Cieszę się, że mo-
głam się tego nauczyć. 

MW: Czyli warsztaty pozwoliły odkryć nowe 
umiejętności lub wydobyć to, co już mamy 
w sobie najlepszego? 
Joanna – Dokładnie tak. Wydaje nam się, że zna-
my siebie, swoje predyspozycje. Jednak przydaje 
się spojrzenie na siebie z boku, z perspektywy 
innej osoby. W trakcie doradztwa zawodowego 
mogłam dokładnie przyjrzeć się swojemu poten-
cjałowi. To bardzo cenne na rynku pracy, żeby za-
prezentować się z jak najlepszej strony. 

MW: W jaki sposób zdobyte w trakcie trwania 
projektu kompetencje przydadzą się w przy-
szłości?
Emilia – Praktycznie wszystkie, dowiedzieliśmy 
się tak wiele, że teraz tylko od nas zależy, jak to 
wykorzystamy. Bardzo ważną umiejętnością, za-
równo w życiu jak i w pracy, jest organizacja. Jako 
grupa mogliśmy się wykazać podczas przeprowa-
dzenia akcji społecznościowej. 
Joanna – Właśnie akcja społecznościowa wyma-
gała od nas dużej samodzielności. Sami przygoto-
waliśmy cały plan i budżet. Mieliśmy do dyspozy-
cji dwa tysiące złotych. Oczywiście duże wsparcie 
okazał nam Pan Jarosław Kuba, prezes Stowarzy-
szenia „Krzemienny Krąg”, który pomagał nam 
we wszystkim, nawet podczas robienia zakupów. 
Musieliśmy zadbać o to, by przygotować miejsce 
akcji, zaprosić uczestników i lokalną społeczność. 
I tak przygotować plan spotkania, by nie było cza-
su na „nic nierobienie”. Gry i zabawy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, 
ale i dorosłych. 

MW: To jeszcze nie koniec projektu. Jaka for-
ma wsparcia czeka na Was w najbliższym cza-
sie?
Ewelina – Przed nami szkolenia specjalistyczne. 
Każdy z nas wybrał takie, jakie mu odpowiada-
ją, np. pracownik administracyjny czy operator 
wózków widłowych. Po zakończeniu szkolenia 
dostaniemy certyfikat i będziemy mogli pójść na 

3 miesięczny staż.  
Joanna – Miłym elementem projektu jest również 
zaplanowana wizyta studyjna do Centrum Spo-
łecznego Paca w Warszawie. Mówiono nam, że to 
miejsce niezwykłe, gdzie każdy może wykazać się 
swoją aktywnością społeczną. Zobaczymy miej-
sca, w których działają organizacje pozarządowe. 
To również może być pomysł dla nas. Ostatnio 
w spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kie-
lecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej, które zapoznały nas z tematem 
ekonomii społecznej. Okazuje się, że jako grupa 
mamy duże szanse, by założyć przedsiębiorstwo 
społeczne. 
W ramach wsparcia dotacyjnego możemy starać 
się o środki finansowe, które w początkowym 
etapie takiej działalności są bardzo potrzebne. 
Jest to kolejny pomysł do rozważenia. 
Emilia – Ogólnie mówiąc udział w projekcie daje 
nam duże szanse na rynku pracy. Zostaliśmy wy-
posażeni w nowe umiejętności, oceniliśmy swoje 
kompetencje. To dało nam wiele motywacji i sa-
modzielności w przyszłym działaniu.
MW: Zatem życzę wielu sukcesów w zdobywa-
niu pracy. Dziękuję za rozmowę. 
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