


Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja 
integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Liderem jest Stowarzyszenie
Centrum InnowaCjI SpołeCzeńStwa InformaCyjnego

Partnerzy: Miasto Płock, Powiat Sierpc i Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL

Biuro projektu:
ul. Kolberga 32
09-407 Płock

tel: 601 929 001
www.owes.eu

sekretariat@owes.eu

• str. 3 - Słowem wstępu.

• str. 4 - 9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. 

• str. 10 - 11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA.

• str. 12 - 13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS.

• str. 14 - 17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES 
Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod 
jednym dachem, Fan Park).

• str. 18 - 21 - Klaster – forma organizacyjna do wykorzystania w 
ekonomii społecznej.

• str. 22 - 25 - Kiedy przedsiębiorstwo społeczne zaczyna 
funkcjonować.

• str. 26 - 27 - Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji 
społeczno - zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem.

• str. 28 - 31 - Zagrożenie wykluczeniem społecznym. Metody 
przeciwdziałania na przykładzie MOPS w Płocku.

• str. 32 - 33 - Sierpc – lokalnie i społecznie o partnerstwie.

• str. 34 - 35 - O Płockim Partnerstwie.

• str. 37 - 38 - Co dalej w OWES Mazowsza Płockiego.

SPIS TREŚCI

2



Drodzy Czytelnicy!

Właśnie mija rok wytężonej pracy w ramach 
realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 
Intensywne nawiązywanie kontaktów, 
setki spotkań i rozmów zaczynają powoli 
przynosić pierwsze efekty. Przybywa 
organizacji i ich przedstawicieli, którzy 
dzięki uczestnictwu w naszych szkoleniach 
doskonalą umiejętności w praktycznym 
działaniu i podnoszą swoją wiedzę 
o ekonomii społecznej. Coraz chętniej 
korzystają również z doradztwa prawnego, 
finansowo-księgowego i marketingowego 
oferowanego przez OWES. Co prawda 
wciąż zbyt małe naszym zdaniem jest 
zainteresowanie budową i uruchamianiem 
własnych stron WWW przez organizacje, ale 
intensywnie nad tym pracujemy.

W decydującą fazę wchodzi zakładanie 
spółdzielni socjalnych. Złożono 5 różnych 
pomysłów na stworzenie przedsiębiorstw 
ekonomii społecznej w tej formie 
i wszystkie uzyskały pozytywną ocenę 
w procesie rekrutacji, kwalifikując się 
do ostatniego etapu polegającego na 
rejestracji spółdzielni w KRS i złożeniu 

wniosków o wsparcie finansowe. Czy wszystkim 
się uda? Trzymamy kciuki!

Z satysfakcją oddaję w Wasze ręce drugi numer 
naszego Biuletynu, który w dużej mierze 
poświęcony jest tematyce przedsiębiorczości 
społecznej. Przedstawiamy praktyczne kompe-
ndium wiedzy, jak założyć spółdzielnię socjalną, 
prezentujemy już istniejące spółdzielnie oraz 
pomysły na ich uruchomienie w ramach działań 
OWES. W tej publikacji znajdziecie również 
ciekawe teksty o funkcjonowaniu PES-ów, 
o metodach przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, o partnerstwach na terenie 
Subregionu Mazowsza Płockiego.

Prosimy także o zapoznanie się z naszą propozycją 
działań na rzecz organizacji pozarządowych 
i serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.
Gorąco zachęcam do lektury.

Beata Puda
Kierownik Projektu

OWES Mazowsza Płockiego

słowem
wstępu
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Spółdzielnia socjalna to instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze 
i społeczne – ma zapewnić swoim członkom zarówno utrzymanie, jak i pomóc im włączyć się 
w życie społeczne, odbudować, a czasem stworzyć relacje z innymi ludźmi, z którymi na co dzień 
się stykają. Podstawy prawne do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym daje Ustawa z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO

ABC zakładania spółdzielni socjalnej

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby 
zagrożone marginalizacją, wykluczeniem 
społecznym, które posiadają pełną zdolność 
do czynności prawnych (założycielami nie 
mogą być osoby niepełnoletnie i całkowicie 
ubezwłasnowolnione).

Potencjalni członkowie założyciele to osoby, 
które ze względu na swoją sytuację życiową 
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 
swoich podstawowych potrzeb życiowych, 
znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo 
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w życiu zawodowym, 
społecznym i rodzinnym, czyli podlegają 
wykluczeniu społecznemu. Takimi osobami 
mogą być osoby:

• niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności;

• bezrobotne, posiadające zaświadczenie 
o statusie osoby bezrobotnej z powiatowego 
urzędu pracy;

• bezdomne, realizujące indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności, po uzyskaniu 
potrzebnego zaświadczenia z ośrodka 
pomocy społecznej;

• uzależnione od alkoholu, po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, które otrzymają 
stosowne zaświadczenie o odbytej terapii;

• uzależnione od narkotyków lub innych 
środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej, potwierdzonego stosownym 
zaświadczeniem;

• chore psychicznie, w rozumieniu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego, które 
uzyskają odpowiednie zaświadczenie 
z zakładu opieki zdrowotnej;

• zwalniane z zakładów karnych, mające 
trudności w integracji ze środowiskiem, 
po otrzymaniu potrzebnego zaświadczenia 
z ośrodka pomocy społecznej;

• uchodźcy realizujący indywidualny program 
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, po otrzymaniu zaświadczenia 
z powiatowego centrum pomocy rodzinie.
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Spółdzielnię socjalną może założyć grupa od 
5 do 50 osób. Wyjątek stanowią spółdzielnie, 
które powstają z przekształcenia spółdzielni 
inwalidów lub niewidomych, wtedy ilość 
członków nie została ograniczona.

Współpraca i prowadzenie działalności 
gospodarczej wymagają zaufania 
i zrozumienia między założycielami, dobrze 
więc jest, jeśli spółdzielnię zakładają znające 
się osoby. Łatwiej również podejmować 
decyzje organizacyjne, dzielić obowiązki, 
uzgadniać warunki pracy, gdy liczba członków 
spółdzielni nie jest na początku zbyt liczna. 

Nie stanowi to oczywiście przeszkody do 
późniejszego rozwoju tej formy działalności.
Członkami spółdzielni socjalnej mogą 
być zarówno jej założyciele, jak i osoby 
przystępujące później do spółdzielni już 
istniejącej. 

Członkostwo spółdzielni mogą nabyć 
osoby fizyczne, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, w tym także osoby posiadające 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
(nie mogą one tylko być założycielami), 
a także specjaliści spoza grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Ważne, aby byli 
to fachowcy o szczególnych kwalifikacjach, 
jakich nie mają pozostali członkowie 
spółdzielni. Liczba takich osób nie może 
być jednak większa niż 20% ogólnej liczby 
członków spółdzielni socjalnej.

Między spółdzielnią a członkami (osobami 
fizycznymi) powinien istnieć stosunek pracy 
– strony podpisują spółdzielczą umowę 
o pracę, dlatego też bezrobotni wstępujący do 
spółdzielni tracą status osoby bezrobotnej. 
Wszystkie zatrudnione osoby należy zgłosić 
w stosownych instytucjach, m.in. w ciągu 
7 dni od momentu powstania stosunku 
pracy zgłosić ich w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych.

Poza osobami fizycznymi, członkami spół-
dzielni socjalnej mogą zostać także kościelne 
osoby prawne, gminne osoby prawne 
oraz organizacje pozarządowe, których 
statutowym zadaniem jest działanie na 
rzecz reintegracji społecznej i zawodowej 
mieszkańców, np. centra i kluby integracji 
społecznej. Pamiętać należy, że głos każdego 
członka spółdzielni jest tak samo ważny.

Jak widać, istnieje możliwość zmieniania 
i poszerzania pierwotnego składu spółdzielni 
– ważne jednak, aby liczba członków zawsze 
mieściła się w podanym już wcześniej 
przedziale (od 5 do 50 osób), o ile nie mamy 
do czynienia ze spółdzielnią przekształconą 
z działającej uprzednio spółdzielni inwalidów 
lub niewidomych, o czym też już była mowa.
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W STATUCIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ NASTĘPUJĄCE 
ELEMENTY:

STAT U T  S P Ó Ł D Z I E L N I  S O C JA L N E J

nazwa spółdzielni zawierająca oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna” (wraz z nazwą 
własną, pozwalającą odróżnić daną spółdzielnię od innych, np. Spółdzielnia Socjalna 
„Razem” itp.),

przedmiot działalności spółdzielni (zgodnie Polską Klasyfikacji Działalności) oraz 
informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, 

teren działania (gdzie spółdzielcy mają zamiar sprzedawać towary i usługi, np. 
gmina, miasto, cały kraj) i siedzibę (miejscowość),

czas trwania, jeśli spółdzielnia została założona na czas określony,

prawa, obowiązki oraz zasady przyjmowania, odwoływania, czy wykluczania 
członków spółdzielni, 

zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni, w tym: 
reprezentującego spółdzielnię zarządu, walnego zgromadzenia członków oraz rady 
nadzorczej (jeśli liczba członków jest większa niż 15 osób),

zasady wprowadzania zmian w statucie, 

sposób podziału, łączenia, a także likwidacji spółdzielni socjalnej,

zasady podziału nadwyżki wypracowanych zysków oraz pokrywania strat,

wysokość wpisowego i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, 
a także terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie

możliwość wnoszenia wkładów (czyli ruchomości lub nieruchomości o pewnej 
wartości albo kwot pieniędzy, które są przekazywane przez członka jako część 
majątku spółdzielni).

Jeśli zbierze się grupa osób, które mogą powołać spółdzielnię socjalną 
i będą one miały pomysł na działalność gospodarczą, która przyniesie 
im utrzymanie, wówczas powinien powstać statut, w którym założyciele 
określą cele i zasady funkcjonowania tworzonej spółdzielni. 
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Po opracowaniu statutu należy zwołać 
zebranie założycielskie, w czasie 
którego spółdzielnia zostanie formalnie 
zawiązana. W czasie takiego zebrania 
należy m.in. powołać władze i przyjąć 
statut. Przykładowy przebieg takiego 
spotkania wygląda następująco:

1. Przedstawienie celu zebrania 
i jego uczestników (wszystkie osoby 
podpisują się na liście).

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza 
(dokonywany w głosowaniu jawnym).

3. Podjęcie uchwały o powołaniu 
spółdzielni socjalnej.

4. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie 
uwag i zatwierdzenie ewentualnych 
poprawek.

5. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.

6. Wybór komisji skrutacyjnej (która 
liczy głosy w głosowaniach tajnych).

7. Zgłoszenie kandydatów i wybór 
w tajnym głosowaniu zarządu, który 
będzie kierował działalnością 
spółdzielni i reprezentował ją na 
zewnątrz, przy czym skład i liczbę 
członków zarządu określa statut. 
Zarząd może być jednoosobowy 
(prezes) lub kilkuosobowy.

8. Ewentualnie: zgłoszenie kandydatów 
i wybór w tajnym głosowaniu rady 
nadzorczej (czyli osób, które będą 
kontrolowały działania zarządu, 
jeśli liczba członków spółdzielni jest 
większa niż 15).

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie zebrania.

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Wszystkie uchwały podejmowane na 
zebraniu muszą być podpisane przez 
przewodniczącego i sekretarza zebrania, 
powinny również mieć nadany tytuł 
i numer, będą one bowiem potrzebne 
w trakcie rejestracji spółdzielni socjalnej. 
Po zebraniu założycielskim powinny 
powstać określone dokumenty, które 
należy dołączyć do składanych później 
formularzy rejestracyjnych spółdzielni, 
są to:

• Lista członków założycieli (zawierająca 
własnoręczne podpisy wszystkich osób, 
imiona i nazwiska, adresy zameldowania 
bądź zamieszkania, numery PESEL lub 
inne numer identyfikacyjne).

• Protokół z zebrania założycielskiego 
podpisany przez przewodniczącego 
i sekretarza zebrania.

• Niezbędne uchwały (o powołaniu 
spółdzielni socjalnej, o przyjęciu statutu, 
o wyborze zarządu i rady nadzorczej).

• Tekst statutu (podpisany przez wszystkich 
członków spółdzielni socjalnej).

• Zaświadczenia potwierdzające, że 
każda z osób zakładających spółdzielnię 
socjalną ma do tego uprawnienia, 
czyli należy do jednej z grup, spośród 
których mogą rekrutować się członkowie 
założyciele. Najlepiej skompletować je 
jeszcze przed zebraniem założycielskim.

• Podpisy wszystkich członków zarządu 
uwierzytelnione notarialnie lub przed 
pracownikiem sądu (uwierzytelnienie 
podpisów przed notariuszem jest usługą 
płatną, a przed pracownikiem sądu – nie).
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Rejestracja spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców powinna 
nastąpić w czasie do 7 dni od zebrania założycielskiego, a dokonuje jej zarząd spółdzielni 
we właściwym sądzie rejonowym. Spółdzielnia socjalna nie płaci za rejestrację w KRS i za 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Wniosek o rejestrację spółdzielni socjalnej składany jest na specjalnych formularzach wraz 
z załącznikami i niezbędnymi dokumentami. Formularze dostępne są w siedzibach KRS, 
a także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Oryginały dokumentów lub 
poświadczone notarialnie kopie, a także prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami 
można zanieść do biura podawczego KRS osobiście albo dostarczyć kurierem bądź listem 
poleconym. 

KRS - W5
Podstawowy formularz służący do rejestracji spółdzielni socjalnej.

ZAŁĄCZNIK
KRS - WK

Załącznik do formularza KRS-W5, służący do zgłoszenia poszczególnych 
organów spółdzielni (zarządu oraz rady nadzorczej, jeśli została 
wybrana). Wypełniając KRS-WK dla zarządu wpisujemy imiona 
i nazwiska osób wchodzących w jego skład z podaniem ich funkcji. Jeśli 
spółdzielnia liczy ponad 15 osób składamy także formularz KRS-WK dla 
członków rady nadzorczej.

Załącznik do formularza KRS-W5, w którym zgłaszamy zakres 
działalności gospodarczej (zgodnie z kodami PKD).

Formularze niezbędne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej:

Sąd rejestrowy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i po tym czasie wysyła informację 
o zarejestrowaniu bądź odmowie rejestracji listem poleconym na adres korespondencyjny podany 
w formularzu KRS-W5. W odpowiedzi spółdzielnia dostanie też swój numer KRS, którym będzie 
się odtąd posługiwać.

Kolejnym krokiem po rejestracji jest uzyskanie numeru REGON – można 
wypełnić internetowy formularz RG-1 wraz z załącznikami na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statystycznego, a także w urzędach statystycznych, ich 
oddziałach i KRS. Do formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia rejestracji 
w KRS.

GUS wydaje spółdzielni numer REGON w ciągu 7 dni (w przypadku wypełnienia formularza 
przez internet lub wysłania pocztą) lub w dniu złożenia wniosku, jeśli składamy go osobiście 
w siedzibie GUS.

ZAŁĄCZNIK
KRS - WM
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Kolejnym krokiem, ważnym w rejestracji spółdzielni, jest uzyskanie 
numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), po który należy udać się do 
urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółdzielni.

FORMULARZ
NIP-2

Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym, bądź na 
stronie internetowej www.mf.gov.pl.

+

Do uzyskania numeru NIP potrzebne będą następujące 
dokumenty:

• odpis decyzji o zarejestrowaniu w KRS,
• decyzja o nadaniu numeru REGON,
• umowa wynajmu lub własności lokalu, w którym 

znajduje się siedziba spółdzielni,
• informacja o koncie bankowym.

PAMIĘTAJ!
Wszystkich zatrudnionych pracowników należy zgłosić do oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy o pracę. 

Służą do tego formularze takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA. Wnioski można złożyć 

osobiście lub wysłać pocztą (deklarację powinien podpisać zarówno pracodawca, jak 

i pracownik).

Autor: Beata Kawałko

Podobnie jak wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, spółdzielnia 
również musi założyć konto bankowe, którym będzie się posługiwała w trakcie trwania 
jej działalności. W różnych bankach potrzebne są do tego różne dokumenty, także 
warunki i koszty prowadzenia takich rachunków są odmienne, dlatego warto przed 
założeniem konta zapoznać się z ofertami różnych banków.

9



OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

W sierpniu 2012 r. w Krajowym Rejestrze 
Sądowym została zarejestrowana, zaś 
we wrześniu rozpoczęła faktyczną 
działalność gospodarczą Spółdzielnia 
Socjalna „Wyszogrodzianka” z siedzibą 
w Wyszogrodzie. Przedmiotem działalności 
spółdzielni jest prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 
pracę jej członków w następującym 
zakresie: 

•	 zbieranie odpadów innych niż nie-
bezpieczne, 

•	 przygotowywanie terenów pod 
budowę, 

•	 rozbiórka obiektów, 

•	 wykonywanie prac budowlanych, 

•	 tynkowanie i malowanie, 

•	 wykonywanie ciągów pieszych i par-
kingów, 

RAZEM możemy WIĘCEJ
•	 niespecjalistyczne sprzątanie budyn-ków 

i obiektów przemysłowych, 

•	 zagospodarowanie terenów zieleni, 

•	 działalność w zakresie opieki 
i utrzymywania grobów.

Założycielami spółdzielni było 6 osób 
bezrobotnych - mieszkańców Wyszogrodu. 
Każda z tych osób otrzymała z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Płocku po 14.500 zł na 
jej założenie - łączna kwota otrzymanych 
środków to 87.000 zł. Posłużyły one do 
zakupienia wyposażenia, narzędzi i maszyn, 
dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie 
realizowania pierwszych zleceń. Spółdzielnia 
dysponuje sprzętem do wykonywania prac 
wykończeniowych w budownictwie, do 
układania ciągów pieszych, do realizacji prac 
związanych z pielęgnacją terenów zieleni, 
malowania i tynkowania.
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Ważne dla każdej spółdzielni socjalnej jest nie tylko świadczenie pracy, utrzymanie się na 
wolnym rynku, ale także reintegracja społeczna i zawodowa członków Spółdzielni, która 
polega na podejmowaniu działań mających na celu podtrzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy - samozatrudnienia. Spółdzielnia jak każda inna firma ma dawać możliwości 
nabywania nowych umiejętności zawodowych oraz doskonalenia posiadanych.

„Wyszogrodzianka” jest drugą w powiecie 
płockim spółdzielnią socjalną. Pierwszym 
tego typu przedsięwzięciem była 
Spółdzielnia Socjalna „Opieka”, która 
powstała w październiku 2007 roku 
w Słupnie. Jej założycielami było 5 kobiet, 
które otrzymały od Powiatowego Urzędu 
Pracy w Płocku jednorazowe środki na wkład 
własny do spółdzielni. To przedsiębiorstwo 
ekonomii społecznej prowadzi prowadzi 
głównie działalność w zakresie sprzątania 
i czyszczenia obiektów oraz pomocy 
społecznej bez zakwaterowania. Firma ta 
funkcjonuje na rynku do dnia dzisiejszego 
i cały czas się rozwija.

Tomasz Nowacki 
Pośrednik pracy PUP Płock
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO

Spółdzielnia socjalna EMETUS

Spółdzielnia, której siedziba mieści się w Brudzeniu Dużym, powstała w 2013 
roku z inicjatywy trzech osób: prezesem zarządu spółdzielni jest pan Roman 
Wawrzyński, mieszkaniec Ogorzelic, pani Katarzyna Sulkowska, mieszkanka 
gminy Drobin pełni funkcję wiceprezesa zarządu, a pełnomocnikiem zarządu 
jest pan Grzegorz Błaszczak, mieszkaniec gminy Nowy Duninów.

EMETUS działa w oparciu o własny kapitał 
i pozyskane zlecenia z samorządów, firm 
oraz prywatnych osób.

Nadrzędnym celem dla naszej spółdzielni 
jest doprowadzenie do uregulowanego 
życia społecznego i zawodowego 
społeczeństwa lokalnego. Prowadzimy 
działania mające na celu odbudowę 
i podtrzymywanie umiejętności uczes-
tnictwa w życiu społeczności lokalnej 
i pełnienia ról społecznych w miejscu 
pracy, zamieszkania lub pobytu. Staramy 
się reintegrować zawodowo i społecznie 
jej członków. Działamy także na rzecz 
odbudowy i podtrzymania zdolności 
samodzielnego świadczenia usług na rynku 
pracy, wykonując je w ramach prowadzonej 
przez spółdzielnię socjalną działalności 
statutowej.

Ponadto EMETUS prowadzi działalność 
społeczną, kulturalno - oświatową oraz 
społecznie użyteczną, zarówno na rzecz 
swoich członków, jak i środowiska lokalnego.

Pozostałe obszary działań naszej spółdzielni 
to: 

•	 Pomoc rodzinie i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich 
szans.

•	 Działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych.

•	 Promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych, zagro-
żonych bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym oraz osób niepełnospraw-
nych.

•	 Działania na rzecz promocji przedsię-
biorczości w powiecie płockim.
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Celami, jakie chciałaby osiągnąć nasza 
spółdzielnia są:

•	 Zwiększenie wykorzystania środków 
z funduszy strukturalnych na tworzenie 
i prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. 

•	 Działania w zakresie promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i za-
grożonych utratą pracy.

•	 Działania wspomagające rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przed-
siębiorczości.

•	 Eliminowanie oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym.

•	 Działania na rzecz wspólnoty lokalnej 
poprzez aktywność społeczną, dzia-
łania na rzecz integracji lokalnej 
i europejskiej. 

•	 Rozwijanie i pogłębianie współpracy 
między partnerami oraz społecz-
nościami lokalnymi.

•	 Promocja i organizacja wolontariatu.

•	 Ochrona i promocja zdrowia. 

•	 Promocja powiatu.

EMETUS posiada jasno i szczegółowo 
określone cele i działania. Wiemy, jak je 
zrealizować, posiadamy wykwalifikowaną 
kadrę, niestety brak nam profesjonalnego 
sprzętu do pracy oraz stałych zleceń. 
Liczymy na przychylność i wyrozumiałość 
samorządów i organizacji pozarządowych.

Pragniemy nadmienić, iż zadania i cele, 
które wymieniliśmy, realizujemy z sukcesem 
i dalej działamy na rzecz rozwiązywania 
wspólnych dla całego środowiska 
problemów, czyli dla naszej małej lokalnej 
ojczyzny. Gdy koncentrujemy się wyłącznie 
na sobie, nie widzimy problemów innych. 

Dlatego spółdzielnie socjalne są takie ważne. 
Chcielibyśmy, aby EMETUS stał się dla 
naszych podopiecznych jak drugi dom. 
EMETUS to partnerstwo, oddanie ludziom, 
wsparcie, współpraca, powołanie oraz sposób 
zrozumienia drugiego człowieka. To człowiek 
jest dla nas najważniejszy. Nieważny jest jego 
wygląd, sytuacja rodzinna czy finansowa. 
Chętnie i z oddaniem każdemu pomagamy.

Spółdzielczość socjalna jest rodzajem idei 
szlachetnej i użytecznej zarazem. Jednocześnie 
jak każda idea wymaga zrozumienia, wspierania 
i promowania. Dlatego też zapraszamy 
serdecznie do propagowania i wspierania tej 
szlachetnej idei.

Spółdzielnia Socjalna „EMETUS”
ul. Dobrzyńska 9

09-414 Brudzeń Duży

13



OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGOPOMYSŁ NA SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

w ramach OWES Mazowsza Płockiego

Podstawą naszej działalności będzie prowadzenie usług szkoleniowych, 
koncentrujących się na profilu zawodowym uczestnika oraz stworzenie modelu pracy 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzącego do reintegracji 
zawodowej i stworzenia nowych miejsc pracy. Utworzenie Spółdzielni Socjalnej 
„SZANSA” w Płocku to możliwość uzyskania trwałego zatrudnienia dla jej założycieli, 
a głównym jej celem jest wypracowanie korzystnej i innowacyjnej oferty usługowej dla 
mieszkańców Płocka i całego regionu.

Nasza działalność opierać się będzie na 
świadczeniu następujących usług:

•	 Organizowanie kursów i szkoleń 
dla potrzeb alternatywnego rynku 
pracy, skierowanych do absolwentów 
szkół, uczelni oraz osób zagrożonych 
bezrobociem.

•	 Organizowanie turnusów i warsztatów 
dla zainteresowanych poprawą zdrowia 
(nadwaga, uzależnienie od alkoholu).

•	 Organizowanie warsztatów rozwoju 
osobistego.

•	 Prowadzenie porad indywidualnych i zajęć 
grupowych w zakresie uzależnień od 
alkoholu i promocji zdrowia.

•	 Organizowanie i obsługa imprez 
artystyczno – muzycznych poprzez  
wynajem sprzętu nagłaśniającego ze sceną.

•	 Organizowanie „Dancingów 35+” i innych 
imprez okolicznościowych z muzyką na 
żywo - skierowanych do osób w średnim 
wieku (brak tej usługi na rynku).

Rynkiem docelowym dla naszych usług będą 
klienci indywidualni, firmy,  organizacje 
pozarządowe oraz klienci instytucjonalni.

SZANSA
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Główne produkty

1. Dwudniowe szkolenie podstawowe 
„Przedsiębiorca marketingu siecio-
wego” w wynajętym ośrodku szko-
leniowym w okolicach Płocka. 
Prowadzone przez menadżera  d/s 
marketingu w oparciu o  program 
i wiedzę pochodzącą z profesjonalnych 
wydawnictw branży sprzedaży 
bezpośredniej i własne doświadczenia 
w pracy z firmami marketingowymi 
typu Oriflame, Vision, Herbalife 
itp. Szkolenie podstawowe jest 
jednocześnie rozpoczęciem trzydzies-
todniowego kursu prowadzonego 
w pomieszczeniach naszej Spółdzielni.

2. Weekendowe warsztaty „Sekrety 
powodzenia w biznesie”- to 
kontynuacja szkolenia podstawowego 
dla kandydatów na kierowników 
struktury, prowadzona w oparciu 
o program „Szkoła liderów” autorstwa 
Anthonego Robbinsa.

3. Czternastodniowe turnusy edukacyjno 
- zdrowotne dla osób borykających 
się z problemem nadwagi oraz osób 
pragnących zmienić swój sposób 
żywienia. Zapewniamy wiele atrakcji 
w ośrodku wczasowo - rekreacyjnym. 
Zajęcia prowadzone według autor-
skiego programu opartego na 
badaniach i doświadczeniach profesor 
Alicji Zobel z zastosowaniem suple-
mentacji żywieniowej, pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry w dziedzinie 
promocji zdrowia.

4. Tygodniowa terapia warsztatowa 
dla uzależnionych od alkoholu. 
Prowadzona według autorskiego 
programu H.S Bernarda - specjalisty 
w dziedzinie uzależnień od alkoholu 
oraz przemocy w rodzinie. Warsztaty 
obejmują kilka etapów: psychoedukacja 
z wykorzystaniem programu „HALT”, 
trening asertywnych zachowań „TAZA” 
wykład A. Muszyńskiej, model „after 
care”, orientacja „tu i teraz” Xalome.

5. Dwudniowe warsztaty dla współ-
uzależnionych prowadzone przez spec-
jalistę z dziedziny uzależnień od alkoholu 
i przemocy w rodzinie, skierowane do osób 
borykających się z problemem uzależnienia, 
prowadzone według autorskiego programu 
opartego na rekomendacjach PARPA oraz 
najnowszych badaniach i technikach w tej 
dziedzinie, np. prof. J. Melibruda, Instytutu 
Psychologii Zdrowia , Mirosławy Kisiel.

6. Indywidualne porady i konsultacje 
dla uzależnionych prowadzone przez 
specjalistę profilaktyka od uzależnień. 
Uwaga prowadzącego skoncentrowana 
będzie na pracy zainteresowanych nad 
zrozumieniem choroby, zapobieganiu 
uzależnieniu oparte na programie A. 
Muszyńskiej.

7. Warsztaty „Akademia sukcesu” - cztery 
sesje po dwie godziny. Autorski program 
oparty na badaniach i doświadczeniach 
trenera sukcesu Roberta Kiyosaki z USA, 
wskazujący na konieczność poznania 
siebie, swoich potrzeb oraz zasad 
przedsiębiorczości.

8. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i ob-
sługa imprez muzycznych. Usługa oparta 
na wypożyczaniu sprzętu muzycznego 
w pakietach dopasowanych do in-
dywidualnych potrzeb klienta. Pakiet 
„Koncert Maxi” (nagłośnienie 4000 Wat, 
instrumenty muzyczne, mobilna scena) 
zapewni obsługę pikników, przeglądów, 
koncertów i tym podobnych imprez 
artystycznych.

9. „Dancing 35+” - impreza taneczna 
z muzyką na żywo.

Poprzez udział osób w szkoleniach, kursach 
czy warsztatach chcemy ograniczyć brak 
świadomości czym jest indywidualna ścieżka 
zawodowa, jakie mamy mocne i słabe strony, 
jak poszukiwać pracy.

Profesjonalne przygotowanie kandydatów do 
pracy w marketingu sieciowym to dobry sposób 
na pobudzenie przedsiębiorczości, tworzenie 
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nowych miejsc pracy i zarabianie godziwych pieniędzy przy tak wysokim obecnie bezrobociu. 
Marketing sieciowy, ciągle niedoceniany w Polsce, to około 40 % udziału w sprzedaży towarów 
i usług w krajach zachodnich, Japonii i USA. Według biznesowego wydawnictwa  FORBES 
w roku 2010 światowe  obroty tej branży przekroczyły 900 miliardów euro, a ponad 50 procent 
obrotu wypłacono jako prowizje pracownikom.

Innowacyjność naszych usług dotyczących szkoleń zawodowych polega na stworzeniu 
odbiorcom konkretnego wsparcia prowadzącego do niezależności ekonomicznej. Według 
naszego rozeznania nie ma w Płocku ani w powiecie miejsca, które by stworzyło możliwość 
poznania siebie, analizy własnych doświadczeń, budowania wiary we własne siły i szansy 
na uzyskanie wsparcia w wyborach, których dokonują osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym.

Nasze usługi z zakresu promocji zdrowia będą czymś nowym na rynku, wyróżni je przede 
wszystkim wysoka jakość, konkurencyjna cena, dopasowanie ich do potrzeb odbiorców oraz 
anonimowość.

Zaletą działań w dziedzinie profilaktyki uzależnień będzie wykonywanie usług poza miejscem 
zamieszkania, co stworzy komfort ich uczestnikom (temat wstydliwy). Będą one bowiem 
kierowane do szczególnej grupy osób obawiających się o utratę reputacji życiowej i zawodowej.

Z kolei atutem naszej oferty na rynku artystyczno – muzycznym jest posiadanie mobilnej sceny 
wraz z profesjonalnym nagłośnieniem oraz innowacyjnej usługi „Dancing 35+” z muzyką 
taneczną dla osób w średnim wieku.

Mając na uwadze potrzeby odbiorców naszych usług, jednym z celów jest stworzenie takiego 
modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, który będzie prowadził 
do ich reintegracji zawodowej. Stworzenie modelu pomocy o charakterze długofalowym 
i skutecznym, dzięki któremu będą mogły z niego korzystać następne pokolenia.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGOPOZOSTAŁE POMYSŁY NA SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

SIELSKA KRAINA

Założyciele Spółdzielni wpadli na pomysł utworzenia wioski indiańskiej z namiotami 
stylizowanymi na tradycyjne tipi rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, wyposażone 
w tradycyjne przedmioty codziennego użytku. Na terenie wioski będą organizowane półkolonie 
oraz spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zostanie umieszczona zagroda 
dla zwierząt (ptactwo ozdobne, króliki, kozy, owce), urządzona stajnia i prowadzone będą 
lekcje jazdy konnej, przejazdy bryczkami, w zimie saniami. Oprócz tego konie posłużą do 
prowadzenia zajęć hipoterapii, rehabilitacji psycho-ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto spółdzielnia planuje wprowadzenie dodatkowych atrakcji związanych z prowadzoną 
działalnością: tropienie śladów, strzelanie z łuku, bieg Apacza, indiański tor przeszkód, 
malowanie twarzy, indiański festiwal piosenki i wiele innych. Spółdzielnia socjalna „Sielska 
Kraina” będzie funkcjonować na wiejskim terenie w gminie Słupno.
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GĄBINIANKA

Ta spółdzielnia socjalna zamierza prowadzić swoją działalność przede wszystkim w dziedzinie 
opieki nad osobami starszymi i dziećmi. Głównie będą to: pomoc osobom starszym 
i niepełnosprawnym w codziennym życiu i utrzymaniu czystości, prowadzeniu dla nich masaży 
i rehabilitacji, opieka nad dziećmi w postaci stworzenia „Klubu Malucha” i „Kącika Zabaw”, 
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w postaci pomocy w odrabianiu lekcji i korepetycji. 
Spółdzielnia zaoferuje także usługi polegające na sprzątaniu domów, pielęgnacji ogrodów, 
opieki nad zwierzętami, dbaniu o zieleń miejską i odpowiednie utrzymanie cmentarzy.

Zasięgiem swojej działalności spółdzielnia socjalna „Gąbinianka” obejmować będzie głównie 
teren Miasta i Gminy Gąbin.

POD JEDNYM DACHEM

W tym przypadku założycielami spółdzielni socjalnej będą 2 kościelne osoby prawne: Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Benedykta oraz Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
Braci Pallotynów, obie z siedzibą w Sierpcu.

Główny przedmiot działalności spółdzielni będzie obejmował następujące usługi:

• gastronomia i catering – prowadzenie kawiarni na terenie parafii, catering i organizacja 
imprez okolicznościowych, 

• usługi komunalne – sprzątanie mieszkań, porządkowanie grobów, utrzymanie i konserwacja 
terenów zielonych, przygotowywanie kościoła do chrztów, komunii, bierzmowań,

• handel dewocjonaliami – otwarcie punktu sprzedaży pamiątek religijnych i produktów 
benedyktyńskich,

• usługi opiekuńcze – opieka nad osobami starszymi oraz dziećmi.

FAN PARK

Członkowie założyciele spółdzielni planują działać w branży rekreacyjno-turystycznej 
w postaci utworzenia Parku Rozrywki i Rekreacji na terenie Ośrodka Rekreacji, Rehabilitacji 
i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu nad Jeziorem Zdworskim.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej oferty aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości poprzez:

• gry i zabawy sprawnościowe w Parku Linowym,
• paintball,
• rekreacja na wodzie,
• aktywne uprawianie sportów wodnych.

Odbiorcami usług spółdzielni socjalnej mają być nie tylko odbiorcy indywidualni, ale 
także instytucjonalni (firmy, urzędy) oraz grupy zorganizowane, korzystające z turnusów 
rehabilitacyjnych w Ośrodku „12 Dębów”.
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Ekonomia społeczna godzi cele społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. Obecnie 
zwraca się szczególną uwagę i dostrzega się nadzwyczajne korzyści w organizowaniu 
działalności gospodarczej w formie klastrów. Ta forma koegzystencji podmiotów 
gospodarczych, samorządu i ośrodków badawczych nadaje się doskonale do 
wykorzystania w sferze ekonomii społecznej. W artykule zamierzam bardzo poglądowo 
pokazać czym klaster jest i jak powstaje, by zainspirować podmioty zainteresowane 
rozwojem ekonomii społecznej do wdrażania tej formy rozwoju gospodarczego 
i społecznego.

Klaster – forma organizacyjna do wykorzystania 

w ekonomii społecznej

Zacznijmy od rozpatrzenia 
zasad regulujących działalność 
gospodarczą. Co reguluje rynek, co 
reguluje gospodarkę.  Po pierwsze, 
system prawny, ustalany przez 
ustawodawcę. Podmioty znajdujące 
się na rynku po prostu muszą się 
do tych regulacji dostosować. To 
regulacja administracyjna, nazywana 
także hierarchiczną. Występuje ona 
również wewnątrz przedsiębiorstw 
w postaci podległości służbowej 
i poleceń służbowych. Po drugie, 
rynek reguluje się sam przez 
konkurencję cenową i jakościową. 
Przedsiębiorstwa produkujące to 

samo lub świadczące tę samą usługę konkurują ze 
sobą. Po trzecie, przedsiębiorstwa mogą kooperować 
ze sobą, współpracować. Na przykład na zasadzie 
poddostawcy, outsourcingu. Mamy zatem trzy 
rodzaje regulacji, jak się zdaje na pierwszy rzut oka 
rozłączne:

• Regulacja administracyjna
• Regulacja konkurowaniem
• Regulacja kooperowaniem

Tymczasem współpraca sieciowa, szczególnie w po-
staci klastra zakłada nowy, inny sposób regulacji, 
mianowiciekonkurowanie i kooperowanie zarazem. 
Taka nowa forma współistnienia wiążąca zdawałoby 
się przeciwne sobie i nie do pogodzenia sposoby 
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regulacji nazywa się kooperencją lub koopetycją. Te ostatnie terminy wskazują, że podmioty 
gospodarcze jednocześnie konkurują i kooperują, czyli jednocześnie rywalizują i współpracują. 
Jednocześnie zachowują niezależność, ale wykorzystują zależność od siebie, chronią się przed 
dostępem do nich i otwierają się dla innych z zaufaniem.

Prześledźmy poglądowo jak może dojść do ustanowienia wzajemnych stosunków na nowych 
zasadach, przy jednoczesnym konkurowaniu i współpracowaniu. Rozpatrzmy przypadek 
przydrożnych barów (dość częsty pomysł na spółdzielnię socjalną).

Załóżmy, że przy drodze w danym miejscu znajduje się tylko jeden bar. Pozornie powyższy 
układ, gdy w danym miejscu drogi (która jest tutaj eksploatowanym zasobem) funkcjonuje tylko 
jeden bar, jest dla tego baru korzystny. Bar nie ma konkurencji. Z biegiem czasu, atrakcyjność 
zasobu – duży ruch na drodze – oraz sukces istniejącego baru,  skłania innych przedsiębiorców 
do ustanowienia swoich barów. 

BAR BAR
POJAWIA SIĘ KONKURENCJA

BAR
BRAK KONKURENCJI
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Na pierwszy rzut oka sytuacja pierwszego baru pogorszyła się, gdyż jak się zdaje drugi bar 
„odbiera” pierwszemu klientów. Może serwować tańsze dania, może dostarczyć lepszej 
jakości, smaczniejsze posiłki. Wydawać się również może, że sytuacja drugiego baru jest na 
starcie gorsza. Pierwszy, gdy powstawał, nie miał konkurencji. A ten nowy od razu zaczyna 
w sytuacji istnienia osadzonego na rynku konkurenta. Tymczasem choć rzeczywiście występują 
niedogodności związane z konkurencją, pojawiają się również korzystne zjawiska. Więcej 
samochodów zatrzymuje się przy tych barach, bo miejsce jest bardziej zauważalne i zwiększa 
się wybór dań. Dania zaczynają być lepsze jakościowo, ponieważ oba bary wzajemnie inspirują 
się do polepszania jakości i innowacji.

BAR BAR

BAR BAR

KONKURENCJA ZDAJE SIĘ NARASTAĆ POPRZEZ 
UMIEJSCOWIENIE WIELU PODMIOTÓW BLISKO 
SIEBIE, LECZ JEDNOCZEŚNIE ZATRZYMUJE SIĘ 
WIĘCEJ KIEROWCÓW

Miejsce staje się coraz bardziej znane i właściciele barów zaczynają dostrzegać więcej 
korzyści płynących z bliskiego położenia. Przy zachowaniu warunku wzajemnego zaufania 
powstają wspólne inicjatywy i w ten sposób, oprócz konkurencji pojawia się kooperacja. 
Czyli przy zachowaniu konkurencyjności właściciele barów zaczynają dostrzegać korzyści, 
które przyniesie im współpraca. Do współpracy dołącza się samorząd, który buduje parking, 
powstaje park rozrywki i hotel. Pojawia się możliwość współpracy z instytucjami badawczymi, 
które zajmują się badaniami nad turystyką i powstaje idealna sytuacja do powstania klastra.

Klaster bowiem to grupa przedsiębiorstw (a więc i spółdzielni socjalnych) oraz innych 
podmiotów (stowarzyszenia, placówki naukowe, władze samorządowe), która ma 4 cechy:

1. bliskość geograficzną,
2. ponadprzeciętną ilość związków, inte-rakcji (wewnątrz klastra),
3. te związki nie są czysto rynkowe  (czyli  konfrontacyjne lub rywalizacyjne),
4. są korzyści wspólnej lokalizacji i koope-racji (zewnętrzne korzyści skali, synergia, itp.).
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Niektóre korzyści płynące z powstania klastra w oparciu o powyższy przykład:

• Niższy koszt reklamy i marketingu (wspólny większy baner reklamowy).
• Niższe koszty zaopatrzenia (wspólne występowanie wobec dostawców, zmniejszenie 

kosztów transportu).
• Możliwość obsłużenia na raz większych grup klientów.
• Wymiana wiedzy skutkująca polepszeniem jakości usług.
• Dostęp do know – how instytucji związanych z badaniami nad turystyką.

Generalnie dla powstania klastra potrzeba trzech rzeczy. Po pierwsze wysiłku i umiejętności 
organizatorskich. Po drugie umiejętności i kompetencji, którymi dysponują podmioty mające 
utworzyć klaster (w naszym przykładzie umiejętności przyrządzania i serwowania posiłków, 
umiejętności dostarczania wypoczynku i relaksu dla klientów). Po trzecie kapitału społecznego 
– czyli w skrócie klimatu zaufania.

Co wobec tego robić? Dostrzegać przy projektach wspierających powstawanie i funkcjonowanie 
spółdzielni socjalnych, możliwości lokalnej specjalizacji gospodarczej. Nie należy obawiać 
się, że na ograniczonym terenie powstanie zbyt wiele spółdzielni o podobnym charakterze. 
Edukować inicjatorów spółdzielni socjalnych. Informować już na etapie powstawania 
o możliwości współpracy w ramach klastra. Należy również pamiętać, że Unia Europejska 
będzie się koncentrować w najbliższych latach na dofinansowywaniu działań w formie klastrów. 
Dlaczego nie wykorzystać tego trendu i nie przygotowywać się do wprowadzania organizacji 
klastrowych?

Tomasz Furgalski, trener, coach

BAR BAR

BAR BAR

WSPÓLNY PARKING

WSPÓLNY
BANNER
REKLAMOWY

PARK
ROZRYWKI

HOTEL

KONKURENCJA ŁĄCZY SIĘ Z KOOPERACJĄ - MOŻE POWSTAĆ KLASTER
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Co stanowi o sile przedsiębiorstwa na rynku? Dobry pomysł, organizacja pracy, 
siła przebicia w otoczeniu konkurencji, kompetencje pracowników i wiele innych 
jeszcze czynników o większej i mniejszej sile wpływu. Szczególnie istotna jest jednak 
sprawność przedsiębiorstwa (ale też każdej innej organizacji) w zakresie realizacji 
różnych potrzeb, wynikających z jego istnienia.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGOKIEDY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ZACZYNA 

FUNKCJONOWAĆ…

Dwa wymiary organizacji

Każda organizacja (niezależnie od 
jej formy prawnej) funkcjonuje 
w dwóch wymiarach: zewnętrznym 
i wewnętrznym. W kontekście ze-
wnętrznym mowa jest o bliższym 
i dalszym otoczeniu, z którego organizacje 
czerpią zasoby, ale i oddają je w postaci 
towarów i usług. Czasem także poprzez 
bezpośrednie zaangażowanie w sprawy 
lokalnych (najczęściej) społeczności 
(CSR- biznes społecznie odpowiedzialny, 
biznes zaangażowany). Podstawową 
jednak kwestią dla funkcjonowania 

każdej organizacji  pozostają potrzeby otoczenia, 
na które odpowiedzią winny być wspomniane 
towary i usługi. Żadna organizacja zatem, 
za sprawą konieczności zapewnienia sobie 
odbiorców swych produktów,  nie istnieje w oder-
waniu od otoczenia zewnętrznego.

Wewnętrzny wymiar przedsiębiorstwa, to jego 
koncepcja prowadzenia biznesu oraz ludzie 
tworzący organizację. To sposób wytwarzania 
produktów o określonej jakości, dostępności, za 
cenę akceptowaną przez odbiorców z zewnątrz. 
To sposób podziału pracy, sposób sprawowania 
przywództwa, dobór osób realizujących zadania, 
system wskaźników. To także wewnętrzna 
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kultura organizacji, pozaformalne 
zasady pracy, wartości wspólne dla 
całej organizacji, wzajemne relacje. 
Dbałość o każdy z wymienionych 
elementów pozostaje w bezpośrednim 
związku z jakością i efektywnością 
pracy, a także z budowaniem relacji 
z otoczeniem zewnętrznym.

Nie tylko siła wytwórcza

W czasie tworzenia przedsiębiorstw 
społecznych szczególny nacisk kładzie 
się na nabycie wiedzy i umiejętności:  
związanych z możliwościami wytwo-
rzenia produktów w odpowiedzi na 
zdefiniowane potrzeby potencjalnych 

klientów, budżetowania i sprawnej obsługi 
rachunkowej przedsięwzięcia, podejmowania 
działań marketingowych. Istnieje zatem 
zdecydowane ukierunkowanie na możliwości 
wytwórcze, planowanie i wdrożenia. Sporadycznie 
tylko wskazuje się na potrzebę budowania, 
już od pierwszych chwil myślenia o biznesie, 
wewnętrznej spójności. Samo „techniczne” 
ujęcie tematu jest istotne, bo bez wyznaczenia 
celów, określenia niezbędnych zasobów, systemu 
wskaźników, harmonogramów, budżetu, nie 
można przejść do właściwej realizacji zadań. 
Jest to jednak dopiero pewna część działań 
koniecznych do dookreślenia, jeśli chcemy, 
by przedsiębiorstwo nasze funkcjonowało 
jak sprawnie naoliwione i wypoziomowane 
urządzenie, a nie jak terkocząca, nierówno 
pracująca maszyna.

FILOZOFIA ORGANIZACJI

CELE

REALIZACJA

wizja misja

cele ogólne organizacji strategia

cele krótkookresowe działania

Rysunek 1. Ścieżka planowania w organizacji
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Konieczne jest zatem, wychodząc 
z takich oczekiwań wobec przyszłości 
naszej firmy, by rozmowy o biznes 
planie rozpocząć od zwerbalizowania 
i uwspólnienia wśród wszystkich 
członków tworzonej organizacji, wizji 
i misji. To one, obok potrzeb otoczenia, 
są fundamentem planowania (zob. 
rys.1). Kolejne elementy, to sprawna 
komunikacja w całej organizacji 
oraz świadomie kształtowane relacje 
pomiędzy kadrą zarządzającą 
a pracownikami, ale także dbałość o nie 
wewnątrz zespołów i pomiędzy nimi.

Kompetencje zespołu

Kompetentny zespół to oczywisty i bardzo 
ważny zasób każdej organizacji. Przy 
czym istotne są nie tylko umiejętności 
związane bezpośrednio z działaniami 
wytwórczymi, ale także te rzutujące na 
kulturę wewnętrzną firmy, na kulturę 
komunikowania się, sposób budowania 
relacji, czy budowania atmosfery 
wzajemnego wsparcia. W kontekście 
przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza 

spółdzielni socjalnych, nabiera to szczególnego 
znaczenia. Z jednej strony przedsiębiorstwa 
te powstają, by tworzyć miejsca pracy 
i wspierać osoby z obszarów zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem. Z drugiej zaś 
oczekuje się w tych firmach demokratycznego 
modelu podejmowania decyzji i zarządzania. 
W takich okolicznościach wiele zachodu 
trzeba włożyć najpierw w przygotowanie 
ludzi do pracy w ogóle, do współdziałania ze 
sobą, do budowania świadomości wspólnej 
wizji i celu, jakim jest utworzenie, utrzymanie 
i rozwój firmy społecznej. Dalej konieczne jest 
budowanie wspólnych, ważnych dla wszystkich 
wartości i zasad dobrej pracy, wzajemnego 
szacunku oraz odpowiedzialności za zadania 
własne, jak i całego zespołu. Tym samym 
pracownicy powinni widzieć organizację, jako 
całość, ale i znać układ i wpływ na całokształt 
poszczególnych jej elementów. 

Potrzeby wewnętrzne organizacji

Całość organizacji zatem, poza wspomnianymi 
wyżej możliwościami wytwórczymi, to we-
wnętrzne potrzeby (zob. rys. 2):

SPRAWNA
ORGANIZACJA

potrzeby
indywidualne

potrzeby
firmy

potrzeby
zespołuRysunek 2. Obszary potrzeb realizowanych przez organizacje.
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• Potrzeby samej organizacji – osiąganie wyników biznesowych, zdolność do przetrwania 
i rozwoju, elastyczność wobec potrzeb zewnętrznych.

• Potrzeby zespołu – wzajemne zaufanie, dobre relacje, potrzeba przekraczania granic 
(razem można więcej).

• Potrzeby pojedynczych osób – potrzeba przynależności, rozwoju, szacunku oraz 
fundamentalna potrzeba otrzymywania zapłaty za swoją pracę. 

Trudnością w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest szukanie możliwości zaspokojenia 
w możliwie dużym stopniu każdego z wymienionych obszarów potrzeb. Dodatkowo mamy 
tu do czynienia z człowiekiem, a to oznacza różne potrzeby indywidualne, różne hierarchie 
wartości, różne stany emocjonalne i podatność na wpływy otoczenia. Sporym wyzwaniem 
zatem już w czasie tworzenia firm socjalnych jest dobór pracowników oraz wspieranie ich 
w procesach aktywizacji tak zawodowej, jak i społecznej.

Warto jednak dołożyć starań, ponieważ znajduje to odzwierciedlenie w pozafinansowym 
motywowaniu się zespołu do pracy, zaangażowaniu w sprawy firmy, przekłada się na budowanie 
poczucia tożsamości i więzi, a docelowo podnosi jakość i efektywność pracy. Kolejnym efektem 
takiego działania jest bezkosztowe budowanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku 
przedsiębiorstwa społecznego, bowiem zadowolony pracownik przenosi swoją ocenę firmy 
do jej otoczenia zewnętrznego. Tu znów mamy zwielokrotniony efekt: rośnie satysfakcja 
pracowników i ich samoocena, wzmacnia się poczucie wartości własnej każdej z osób, a także 
poczucie siły tkwiącej w zespole. A o to przecież chodzi w przedsiębiorstwach społecznych.

Kiedy zatem zaczyna przedsiębiorstwo funkcjonować…

… należy zadbać nie tylko o biznes plan. Dobry start w nie mniejszej części zależy też od planu 
pracy z człowiekiem. Co więcej, nawet najlepszy biznes plan przedsiębiorstwa społecznego nie 
zda egzaminu w sytuacji, gdy jako jedno z głównych zadań nie zostanie zdefiniowane wspieranie 
ludzi w odnalezieniu się w zupełnie nowych i mocno odmiennych od dotychczasowych 
okolicznościach.

                                                                 Autor: Agnieszka Reiske
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Polski rynek pracy zmaga się z wysokim poziomem bezrobocia. Kluczowym problemem 
gospodarczym jest brak wystarczającej liczby miejsc pracy, a w wymiarze społecznym bezrobocie. 
Brak pracy to brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, 
a w szerszej perspektywie ograniczenie możliwości rozwoju, brak perspektyw na przyszłość, 
wykluczenie z życia społecznego.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
Ekonomia społeczna jako instrument...

aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem

Czy ekonomia społeczna może być 
sposobem na walkę z bezrobociem 
i towarzyszącymi mu zjawiskami?

Ekonomia społeczna nie jest 
uniwersalnym środkiem zaradczym 
na problem bezrobocia i związanym 
z nim wykluczeniem społecznym, ale 
z pewnością jest szansą dla wielu osób na 
powrót do aktywnego życia społecznego 
i zawodowego. Dzięki pewnym formom 
np. kluby i centra integracji społecznej 
oraz spółdzielnie socjalne ułatwia dostęp 
do zatrudnienia, a także do wsparcia 
społecznego osobom, które mają 
problemy z samodzielnym radzeniem 
sobie z trudnościami życiowymi. 
Zatrudnienie to połączone powinno 
być z różnymi rodzajami wsparcia 
i ma na celu reintegrację zawodową 
i społeczną, czyli przywrócenie im 
zdolności do zatrudnienia i możliwości 
samodzielnego funkcjonowania na 

otwartym rynku pracy, a także umiejętności 
funkcjonowania i pełnienia ról społecznych. 
Wsparcie powinno obejmować różne formy, 
a mianowicie poradnictwo psychologiczne, 
prawne i zawodowe, szkolenia dotyczące 
kwalifikacji zawodowych i umiejętności 
społecznych, podejmowanie zatrudnienia 
wspieranego (np. prace społecznie użyteczne) 
oraz zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
(np. spółdzielnie socjalne). Wsparcie w postaci 
doradcy zawodowego, psychologa czy terapeuty 
pracy stwarza warunki do skutecznej reintegracji 
zawodowej. Sama możliwość pracy, nawet jeśli 
nie jest to praca wymagająca, wyrafinowana 
i wysokopłatna podnosi poczucie własnej 
wartości, przywraca poczucie sprawstwa, 
zwiększa wiarę w możliwość przezwyciężenia 
życiowych problemów. Osoby uczestniczące 
w przedsięwzięciach ekonomii społecznej (centra 
integracji społecznej, spółdzielnie socjalne) 
stają się aktywnymi uczestnikami życia lokalnej 
społeczności, a świadcząc usługi podnoszą 
jakość życia wszystkich mieszkańców. Osobom 
wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 
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przynosi to istotny efekt terapeutyczny 
w postaci poczucia, że robią coś 
pożytecznego nie tylko dla siebie, ale też 
dla innych. Wzmacnia to ich motywację 
do dalszej aktywności i samozaradności. 
W środowisku lokalnym stają się 
elementem społe-czności.

Biorąc pod uwagę aspekt konku-
rencyjności na wolnym rynku pozwala 
to uczestnikom ekonomii społecznej 
zmierzyć się z realnymi wyzwaniami 
gospodarki wolnorynkowej i otwartego 
rynku pracy, przy jednoczesnym 
korzystaniu z parasola ochronnego w po-
staci wsparcia oferowanego w ramach 
ekonomii społecznej. W szczególności 
spółdzielnie socjalne są taką formą 
ułatwiającą podjęcie działalności go-
spodarczej osobom, które chcą, lecz 
samodzielnie nie czują się na siłach 
tego podjąć. Ważne znaczenie ma tu 
zasada samorządności spółdzielni, 
czyli wspólnego decydowania 
o najważniejszych sprawach oraz 
wspólnotowa forma gospodarowania. 
Z jednej strony przyczynia się to 
do rozwoju poczucia solidarności 
społecznej i motywacji prospołecznej – 
silniejsi wspierają słabszych, a z drugiej 
stwarza szansę odnalezienia siebie 
samego jako wartościowego członka 
jakiejś społeczności. Daje też możliwość 
nabycia i praktycznego przećwiczenia 
umiejętności związanych z poruszaniem 
się wśród zawirowań wolnego rynku, 
bez konieczności ponoszenia ciężaru 
wyłącznej odpowiedzialności za 
podejmowane ryzyko, ale pozwalając 
jednocześnie tego ryzyka doświadczyć 
mając oparcie we wspólnocie.

Oczywiście reintegracja zawodowa i społeczna 
nie jest łatwym zadaniem, a przedsiębiorczość 
społeczna łatwym do zastosowania instru-
mentem. Przedsięwzięcia ekonomii społe-
cznej okazują się skuteczne i efektywne 
w drodze do odzyskiwania samodzielności 
życiowej ich uczestników, jeśli są sprzężone 
z innymi działaniami we współpracy podmiotów 
publicznych (samorząd lokalny, urząd pracy, 
pomoc społeczna), podmiotów społecznych 
(organizacje pozarządowe, inicjatywy 
obywatelskie) i podmiotów prywatnych (lokalny 
biznes).

Alicja Nowacka
Kierownik Działu Poradnictwa, Aktywnego 

Poszukiwania Pracy i Szkoleń PUP Płock
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Wykluczenie społeczne określa sytuację, w której osoba lub rodzina nie może uczestniczyć 
w życiu gospodarczym, politycznym i kulturowym. Bardzo często pojęcie wykluczenia 
społecznego utożsamiane jest z pojęciem ubóstwa. Jednak należy zauważyć, że jest to pojęcie 
szersze, gdyż oprócz niskich dochodów, czynnikami powodującymi wykluczenie jednostki 
z życia społecznego są niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, 
brak lub niskie kwalifikacje zawodowe.

Zagrożenie wykluczeniem społecznym

Metody
przeciwdziałania
na przykładzie
MOPS w Płocku

Przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu jest obecnie jednym z naj-
ważniejszych zagadnień i celów polityki 
społecznej. Wykluczenie dotyka wielu 
różnych grup społecznych, co stawia 
duże wyzwania przed pracownikami 
pomocy społecznej, którzy podejmują 
różnego rodzaju działania zmierzające 
do aktywnej integracji, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu poprzez 
doskonalenie metod pracy socjalnej.

Jednym z narzędzi pracy socjalnej jest 
kontrakt socjalny wykorzystywany 
przez pracowników do rozwiązywania 
problemów społecznych. Metoda 
kontraktu socjalnego, będąca jed-
nym ze sposobów aktywizacji, jest 
wykorzystywana w pracy z klientami 
pomocy społecznej. Wprowadzenie 
kontraktu ma na celu wzmocnienie 
skuteczności pomocy społecznej oraz 

wpływa na wzrost usamodzielnienia klientów. 
Chociaż pracownicy socjalni uważają kontrakt 
socjalny za mało skuteczny, to jest on jednak 
istotny z punktu widzenia prowadzonej pracy 
socjalnej. Na koniec roku 2012 pracownicy 
socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płocku zawarli 182 kontrakty socjalne.

Klienci pomocy społecznej są również kierowani 
do prac społecznie użytecznych. W bieżącym 
roku ze 193 osób skierowanych 173 osoby podjęły 
pracę w ramach prac społecznie użytecznych 
z terenu miasta Płocka. Ta aktywna forma 
pomocy dla osób będących w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotne 
pozbawione prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej) 
wprowadzona została jako instrument 
aktywizacji społeczno-zawodowej z dniem 1 
listopada 2005 r., na podstawie przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.
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Inicjatorem programu prac społecznie 
użytecznych jest samorząd, który 
wykorzystuje własne jednostki orga-
nizacyjne (ośrodki pomocy społecznej), 
przy współpracy z pracodawcami. Ten 
instrument jest cennym narzędziem 
aktywizacji społeczno - zawodowej. 
Pomaga on w wielu przypadkach 
podjąć pracę osobom dotkniętym 
wieloletnim bezrobociem, korzystającym 
z pomocy społecznej. Stwarza on również 
możliwość nawiązania przez osoby 
bezrobotne kontaktu z pracodawcami, co 
przyczynia się często do uzyskania przez 
nie zatrudnienia. 

posiadających status osoby bezrobotnej oraz 
osób nieaktywnych zawodowo, tj. osób które 
nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie 
Pracy. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności zawodowej i społecznej wśród 
mieszkańców Płocka, poprzez zapewnienie 
im udziału w kursach, szkoleniach, zajęciach 
warsztatowych oraz stworzenie możliwości 
skorzystania z indywidualnego poradnictwa 
specja-listycznego i zawodowego. W roku 2013 
wsparciem objęto 150 osób, z którymi zostały 
podpisane kontrakty socjalne. 

„KIS – Nowa Perspektywa” to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską, 
a realizowany w partnerstwie z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w Płocku. 
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne 
i nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy 
społecznej na terenie miasta Płocka - w roku 
2013 wsparciem zostały objęte 34 osoby. Projekt 
będzie realizowany w okresie od 1.01.2013 do 
31.12.2014 roku i jest adresowany do grupy 60 
osób.

Inny współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej projekt, to „Rozwiń skrzydła” – 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany w partnerstwie z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sannikach. 
Jego głównym celem jest ograniczenie zjawiska 
pozostawania bez pracy, poprawa dostępu 
do rynku pracy 84 mieszkańcom miasta 
Płocka oraz 16 mieszkańcom gminy Sanniki 
w wieku aktywności zawodowej, korzystających 
z pomocy społecznej. Projekt realizowany jest od 
1.01. 2013 do 31.12.2014 r.

Wykluczenie społeczne – jako jedno z głównych 
zagrożeń społecznych, którego rozmiary 
i przejawy należy ograniczać i skutecznie 
eliminować, stanowi ogromne wyzwanie 
dla pracowników pomocy społecznej oraz 
organizacji pozarządowych. Rozszerzenie 
katalogu pomocy na rzecz osób zagrożonych 

Przy zapobieganiu wykluczeniu spo-
łecznemu Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Płocku korzysta ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. 
W bieżącym roku realizowane są 
projekty współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Droga do 
Aktywności”. Projekt skierowany jest do 
osób bezrobotnych niepełnosprawnych, 
tj. zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
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wykluczeniem oraz nawiązanie ścisłej 
współpracy przez organizacje, instytucje 
i osoby zajmujące się pomocą osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym 
należy do priorytetowych zadań i wyzwań 
współczesnego społeczeństwa.

Klub Integracji Społecznej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Płocku

Początek działalności Klubu Integracji 
Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Płocku sięga października 
2008 r. W początkowym okresie Klub 
Integracji Społecznej funkcjonował 
w ramach projektu „KIS – Pomoc 
wykluczonym”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  Celem dzia-
łalności Klubu Integracji Społecznej 
jest m.in.: minimalizowanie skutków 
bezrobocia, promowanie aktywności 
i przedsiębiorczości społecznej, przy-
gotowywanie do podjęcia zatrudnienia, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społe-
cznemu oraz pomoc w wychodzeniu 
z izolacji i osamotnienia. 

Od stycznia 2013 r. w ramach 
podejmowanych inicjatyw, mających 
na celu wdrażanie aktywnych form 
rozwiązywania problemów bezrobocia na 
terenie miasta, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Płocku realizuje projekt 
„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
– NOWA PERSPEKTYWA”. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, re-alizowany jest w ramach 
partnerstwa z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku. Podstawowe 
założenia działań projektowych to: 
ograniczenie zjawiska bezrobocia 
i poprawa dostępu do rynku pracy dla 
60 mieszkańców Płocka zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, korzystających 
z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. 
Beneficjentami są osoby w wieku od 18 do 55 
roku życia, w tym 45 kobiet legitymujących się 
wykształceniem podstawowym i zawodowym. 

W ramach działalności Klubu Integracji 
Społecznej prowadzona jest diagnoza 
osobowościowa uczestników projektu 
oraz opracowywany jest przez doradców 
zawodowych Indywidualny Plan Działania. 
Organizowane są także warsztaty z psy-
chologiem, doradcą zawodowym i pedagogiem. 
Poprzez udział w warsztatach z doradcą 
zawodowym uczestnicy nabywają wiedzę 
i umiejętności w zakresie: samodzielnego oraz 
skutecznego poszukiwania pracy, aktywnego 

poruszania się na rynku pracy, przygotowywania 
i opracowywania dokumentów aplikacyjnych, 
sztuki autoprezentacji i przygotowania do 
rozmowy z pracodawcą. 

Warsztaty psycho-edukacyjne prowadzone 
przez psychologa ukierunkowane są na ro-
zwój inteligencji emocjonalnej, akcentującej 
umiejętności komunikacji społecznej, 
wzmacniania samooceny, poczucia własnej 
wartości, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem i podejmowania konstruktywnych 
działań w sytuacjach trudnych. 
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Warsztaty pedagogiczne z edukacji 
społecznej pozwalają beneficjentom na 
zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji 
w rodzinie, kształtowania właściwej 
postawy wobec rodziny czy wreszcie 
wypełniania prawidłowych ról w rodzinie. 
Oferta Klubu Integracji Społecznej to 
także możliwość udziału w warsztatach 
tanecznych, warsztatach decoupage, 
jako formy kształtowania nowych 
umiejętności i alternatywy dla 
bezczynności życiowej. Uczestnicy 
Projektu, jak również ich otoczenie, mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnych 
porad radcy prawnego, psychologa 
oraz doradztwa ze strony informatyka. 
Działalność Klubu ma również na 
celu zwiększenie poziomu wiedzy na 
temat wolontariatu wśród lokalnej 
społeczności, a także zaszczepianie tej 
idei wśród samych uczestników. 

W ramach partnerskich działań 
projektowych Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku dla uczestników 
Klubu Integracji Społecznej organizuje 
kursy oraz szkolenia zawodowe takie 

jak: kurs obsługi komputera, kurs języka 
angielskiego, kierowca wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym, kosmetyczka 
z elementami wizażu, sprzedawca-fakturzysta 
z obsługą kasy fiskalnej, prawo jazdy kategorii 
B. Dodatkowo dla osób chętnych organizowany 
jest kurs „ABC Przedsiębiorczości”, którego 
celem jest wyposażenie osób bezrobotnych 
w wiedzę teoretyczno-praktyczną, niezbędną 
do samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz w wiedzę dotyczącą 
zakładania i prowadzenia spółdzielni so-
cjalnych, stowarzyszeń, fundacji. W ramach 
zajęć praktycznych beneficjenci wezmą udział 
w wyjeździe studyjnym do wybranego miasta, 
w którym aktywnie prowadzone są działania 
w sferze NGO, w celu wymiany informacji 
i doświadczeń, które mogą skutecznie 
przyczynić się do podjęcia zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej.

Autor: Mirosław Chyba
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Powiat sierpecki od dawna dostrzegał potrzebę budowania relacji i sieci, w celu 
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. W trakcie naszych działań 
spostrzegliśmy, że razem możemy zrobić więcej. Korzyści z takiej współpracy 
często przewyższają jej ujemne strony związane z poświęceniem czasu, energii 
i dzieleniem się sukcesem z partnerami.

Sierpc – lokalnie i społecznie o partnerstwie

Jedną z pierwszych tego typu inicjatyw 
było utworzenie mieszkań chronionych 
w Sierpcu dla pełnoletnich wychowanków 
domów dziecka oraz rodzin zastępczych 
zagrożonych bezdomnością. W 2004 
roku wraz z mieszkańcami Sierpca, udało 
się wyremontować zniszczony budynek 
na potrzeby instytucji.

Lokalni przedsiębiorcy, zwykli mie-
szkańcy naszej małej ojczyzny są 
głównym adresatem działań partnerskich. 
Dobrym przykładem współpracy 
z poprzedniego roku jest utworzenie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 
dzieci i młodzieży w Szczutowie. Powiat 
wyremontował i dostosował budynek, 
natomiast sponsorzy i darczyńcy wy-
posażyli placówkę w niezbędne rzeczy: 
sprzęt, meble, zabawki, odzież itp. 
W wyposażanie Domu włączyły się 
też pozostałe urzędy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, a także mieszkańcy 
powiatu sierpeckiego – wszyscy czuli się 
odpowiedzialni za najmłodszych mieszkańców 
powiatu, którzy zostali pozbawieni opieki 
rodziców biologicznych.

Napływ do Polski funduszy unijnych „zmusił 
nas” do zawierania formalnych porozumień 
partnerskich. Powiat sierpecki ma doświadczenie 
w realizacji projektów ponadnarodowych, 
m.in. dzięki projektowi „Partnerstwo Lokalne 
na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu 
Sierpeckiego”, który jest realizowany przez powiat 
sierpecki w partnerstwie z gminą miejską Sierpc 
oraz miastem partnerskim - Zlate Morawce 
ze Słowacji. Poza osiągniętymi rezultatami, 
kończące się projekty przynoszą wartość dodaną 
w postaci zawartych w trakcie realizacji projektu 
znajomości, przyjaźni, otwartych nowych 
pól współpracy. Jest to wartość, być może na 
początku współpracy nie dostrzegana, ale po 
zakończeniu projektu niezmiernie doceniana.
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Obecnie trwają rozmowy w celu wypracowania porozumienia o współpracy w zakresie 
budowania partnerstwa „POWIAT SIERPECKI – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY”. 

Założeniem jest, że partnerstwo stanowić będzie płaszczyznę współpracy trójsektorowej, 
pełniącej funkcję edukacyjną, doradczą i konsultacyjną dla wszystkich podmiotów działających 
na rzecz ekonomii społecznej. Działania Partnerstwa przyczyniać się będą do wsparcia 
samorządu w rozwiązywaniu problemów społecznych, a podmioty ekonomii społecznej będą 
mogły rozwijać się i funkcjonować na rynku lokalnym.

Celem Partnerstwa będzie włączanie przedstawicieli sektora publicznego, 
prywatnego i pozarządowego w działania służące rozwojowi sektora ekonomii 
społecznej w powiecie sierpeckim poprzez:

• wzrost zaangażowania sektora publicznego i prywatnego we 
współpracę z podmiotami ekonomii społecznej,

• budowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii 
społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu 
i społecznie odpowiedzialnego samorządu,

• podniesienie wiedzy przedsiębiorców i samorządów na temat 
społecznej odpowiedzialności oraz korzyści płynących ze współpracy 
z podmiotami ekonomii społecznej,

• wypracowanie i promocję katalogu dobrych praktyk w obszarze 
ekonomii społecznej, CSR i społecznie odpowiedzialnego samorządu,

• wykreowanie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej,

• zwiększenie udziału przedsiębiorców w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów społecznych,

• rozwój kompetencji organizacji pozarządowych i ich liderów.

Liczymy na rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu 
sierpeckiego, włączanie zwłaszcza młodych ludzi, lokalnych liderów, 

którzy będą mogli generować zmianę społeczną.

Autor: Agnieszka Gorczyca
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO

O PŁOCKIM PARTNERSTWIE

W pierwszych dniach października w siedzibie Stowarzyszenia „Jestem” zawiązano Płockie 
Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej. Partnerstwu patronuje Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Płocku. Celem porozumienia jest współpraca trójsektorowa 
służąca rozwojowi nowych produktów i usług, z których zysk będzie przeznaczany na 
cele społeczne a także rozwój wspólnoty lokalnej, służący przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu.

Geneza Partnerstwa

Osią współpracy i sformalizowania 
partnerstwa były wspólne dzia-
łania Stowarzyszenia „Jestem” 
i spółki „Lokomotywa”, właściciela 
marki SzytuNitu, polegające na 
umożliwieniu Warsztatom Terapii 
Zajęciowej prowadzonym przez Sto-
warzyszenie sprzedaży rękodzieła 
poprzez sklep internetowy firmy. 
Korzyści z takiej współpracy mają być 
obopólne: dzięki współpracy ze spółką 
Stowarzyszenie zyska kolejny kanał 
dystrybucji przedmiotów wykonanych 
przez osoby niepełnosprawne podczas 
zajęć terapeutycznych, „Lokomotywa” 
zaś wzbogaci swoje działania 
o aktywności w zakresie CSR (społecznie 

odpowiedzialnego biznesu), a także poszerzy 
swoją ofertę produktową. Dzięki kontaktom 
spółki z producentami materiałów używanych 
na Warsztatach, Stowarzyszenie „Jestem” obniży 
koszty wytwarzanego rękodzieła. 

Uczestnicy Partnerstwa

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Umysłową „Jestem” 

– organizacja działająca od 1993 roku, 
która koncentruje się na rehabilitacji 
i reintegracji społeczno-zawodowej osób 
z niepełnosprawnością umysłową. Prowadzi 
Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej i posiada status Organizacji 
Pożytku Publicznego.

34



Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych 
„Uhuru Culture”

 – jedna z najmłodszych płockich organizacji 
pozarządowych, aktywna w działaniach 
z zakresu kultury i edukacji środowiskowej, 
organizuje warsztaty ekorecyklingu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płocku

– ze względu na zakres swojej 
działalności jest doskonałym łącznikiem 
między instytucjami samorządowymi, 
pozarządowymi i osobami, które stanowią 
potencjał do tworzenia nowych podmiotów 
ekonomii społecznej. 

Spółka Lokomotywa – właściciel marki 
SzytuNitu

– jedną z działalności spółki jest e-sprzedaż 
rękodzieła wykonanego według własnych 
projektów, kreatywny trzon pomysłów 
i inspiracji od strony biznesowej 
i designerskiej.

Wiktor Oniszk - reprezentujący grupę 
nieformalną Young Group

– młody lider, aktywista, społecznik, 
który wraz z kolegami społecznie tworzy 
rozwiązania informatyczne i graficzne dla 
instytucji charytatywnych. 

Partnerstwo zawiązano dzięki „Ośrodkowi 
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza 
Płockiego”, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa Informacyjnego CISI 
w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej.
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Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego – 
organizacja pozarządowa działająca od 2004 roku. Jej 
główne aktywności koncentrują się na integracji środowisk 
lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów 
społecznych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej 
na Mazowszu Płockim. Wspiera tworzenie i zarządzanie 
NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie 
aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz 
prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
Posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji 
wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej.

“OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

LIDER PROJEKTU

Miasto Płock – jednostka samorządu terytorialnego, aktywnie 
uczestnicząca w wielu przedsięwzięciach i projektach społecznych. 
Poprzez Centrum do spraw Organizacji Pozarządowych wspiera 
i promuje Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej na terenie miasta 
i 
powiatu płockiego.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – stowarzyszenie 
założone w 2000 roku w Warszawie. Jego misją jest odkrywanie 
i wspieranie potencjału społeczności lokalnej w celu rozwijania 
idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem 
jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego 
obywatela.

Powiat Sierpc – jednostka samorządu terytorialnego, 
zaangażowana w promocję przedsiębiorczości społecznej na 
terenie powiatu sierpeckiego i posiadająca doświadczenie w  
realizacji projektów służących rozwojowi społeczności lokalnych.

PARTNERZY PROJEKTU
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego poprzez szkolenia umożliwia 
Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 
prowadzenia i rozwoju organizacji, a także zapewnia profesjonalne doradztwo prawne, 
finansowo-księgowe oraz marketingowe.

OFERTA OWES

Tworzenie i pomoc
 w prowadzeniu stron WWW

Istnieje takie powiedzenie: jeżeli nie ma Cię 
w sieci, to nie istniejesz. Strona WWW jest 
wizytówką każdej organizacji, dzięki której można 
informować o swoich aktywnościach, zapraszać 
do współpracy, uruchomić proces pozyskiwania 
środków na działalność statutową. 

Jeżeli Twoja organizacja ma problem 
z zaangażowaniem zasobów finansowych 
i ludzkich, niezbędnych do stworzenia, 
uruchomienia i prowadzenia własnej strony 
WWW, chętnie pomożemy! 

W ramach Projektu bezpłatnie oferujemy 
specjalistyczne doradztwo w zakresie przygotowania 
i wdrożenia strony internetowej organizacji, która 
będzie dostosowana do jej potrzeb i oczekiwań, 
a także zapewnimy wsparcie techniczne 
i merytoryczne aż do zakończenia czasu trwania 
projektu.

Doradztwo marketingowe

Dobrze przygotowana strategia marketingowa 
w organizacji to połowa sukcesu. W określeniu 
celów marketingowych i sposobów ich osiągnięcia 
bezpłatnie pomagają wyspecjalizowani 
doradcy OWES. Dzięki wykorzystaniu 
narzędzi z zakresu marketingu internetowego, 
marketingu tradycyjnego, psychologii reklamy 
oraz psychologii zachowań konsumenckich 
umożliwiamy organizacjom efektywne 
planowanie swoich działań marketingowych, co 
pozwala im skuteczniej konkurować na rynku.

Wspieramy organizacje między innymi w: 

• diagnozowaniu bieżącej sytuacji organizacji 
(produkty i usługi),

• poszukiwaniu nowych rozwiązań 
marketingowych,

• planowaniu oraz wdrażaniu działań 
marketingowych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego proponuje także inne formy 
specjalistycznego doradztwa prawnego i finansowo - księgowego:

• pomoc w przygotowaniu dokumentów do KRS,
• konsultacje dotyczące bieżących spraw organizacji,
• zmiany statutu,
• zagadnienia organizacyjno-prawne,
• doradztwo w zakresie sprawozdawczości i raportowania finansowego,
• doradztwo podatkowe,
• doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej.
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DLA KOGO OWES
MAZOWSZA PŁOCKIEGO?

AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach realizowanego Projektu organizujemy szkolenia o następujacej 
tematyce:

1. ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE 
EKONOMII SPOŁECZNEJ 

2. ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

3. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODMIOTACH 
EKONOMII SPOŁECZNEJ 

4. MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

5. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

6. MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA

7. NEGOCJACJE BIZNESOWE

8. WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KONTROLA W PODMIOTACH 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

OWES Mazowsza Płockiego oferuje 
swoje usługi szkoleniowe i doradcze 
Podmiotom Ekonomii Społecznej, 
które prowadzą działalność gospo-
darczą i mają swoją siedzibę na terenie 
powiatów: płockiego, gostynińskiego, 
sierpeckiego i miasta Płocka.

Zachęcamy do zapoznania się 
z wszystkimi informacjami, 
dokumentami oraz formularzami 
rekrutacyjnymi, które znajdują 
się na stronie internetowej 
www.owes.eu w zakładce Akademia 
Ekonomii Społecznej. 

ZAPRASZAMY!

Wszystkim Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniach zapewniamy nocleg, 
materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Jeszcze dysponujemy wolnymi miejscami!



Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja 
integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Liderem jest Stowarzyszenie
Centrum InnowaCjI SpołeCzeńStwa InformaCyjnego

Partnerzy: Miasto Płock, Powiat Sierpc i Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL

Biuro projektu:
ul. Kolberga 32
09-407 Płock

tel: 601 929 001
www.owes.eu

sekretariat@owes.eu

• str. 3 - Słowem wstępu.

• str. 4 - 9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. 

• str. 10 - 11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA.

• str. 12 - 13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS.

• str. 14 - 17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES 
Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod 
jednym dachem, Fan Park).

• str. 18 - 21 - Klaster – forma organizacyjna do wykorzystania w 
ekonomii społecznej.

• str. 22 - 25 - Kiedy przedsiębiorstwo społeczne zaczyna 
funkcjonować.

• str. 26 - 27 - Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji 
społeczno - zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem.

• str. 28 - 31 - Zagrożenie wykluczeniem społecznym. Metody 
przeciwdziałania na przykładzie MOPS w Płocku.

• str. 32 - 33 - Sierpc – lokalnie i społecznie o partnerstwie.

• str. 34 - 35 - O Płockim Partnerstwie.

• str. 37 - 38 - Co dalej w OWES Mazowsza Płockiego.

SPIS TREŚCI
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