słowem
wstępu

Obserwując obszar ekonomii społecznej
zauważamy, że ilość organizacji pozarządowych
oraz przedsiębiorstw społecznych gwałtownie
rośnie. Powoływane są do życia liczne fundacje,
stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które
prócz aspektu ekonomicznego niosą ze
sobą również realizację celów społecznych.
Najprościej mówiąc, są to działania biznesowe
przynoszące zysk, w sposób bezpośredni
bądź pośredni przekazywany osobom, które
z pewnych względów stały się wykluczone
społecznie.
Jednym z przykładów takich działań jest
Fundacja „Sławek”, która niesie pomoc osobom
wychodzącym na wolność z zakładów karnych
i ich rodzinom oraz młodzieży wywodzącej
się z patologicznych środowisk. Podopieczni
fundacji znajdują pracę w warsztatach
samochodowych lub radiu internetowym,
udzielane jest im również schronienie oraz
wsparcie psychologiczne. Wszystko po to, aby
czuli się potrzebni i obrali dla siebie nową
drogę w życiu, zgodną z prawem oraz zasadami
społecznymi.
W wielu przypadkach ekonomia społeczna
rodzi się z małej grupki osób, która wspólnie
chce zrobić coś dobrego. Może to być zmiana
wizerunku wsi, jak w przypadku Stowarzyszenia
Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz
Wspierania Aktywności Lokalnej.

Może to być również chęć szerzenia kultury, jak
w przypadku Spółdzielni Socjalnej Odblask, która
chcąc zaznajomić mieszkańców Łodzi i okolic
z różnymi odmianami kina niezależnego, powołała
do życia kino BODO.
A może to być także chęć podzielenia się swoją
pasją, jak w przypadku działającego w Płocku
Stowarzyszenia Polska Liga Kick-Boxingu.
Jeśli są Państwo zainteresowani tematem
przedsiębiorczości społecznej oraz organizacjami
pozarządowymi,
gorąco
zachęcamy
do
skorzystania z propozycji płockiego Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej. Jako OWES
udzielamy wsparcia szkoleniowo – doradczego
dla organizacji pozarządowych działających
na obszarze Subregionu Mazowsza Płockiego.
Wspieramy również merytorycznie oraz finansowo
tych, którzy są zainteresowani zakładaniem
przedsiębiorstw społecznych. Jesteśmy skarbnicą
pomysłów i przykładów dobrych praktyk dla
wszystkich tych, którzy planują rozpocząć
działania w ramach trzeciego sektora.
Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, który
zawiera podstawowe informacje o ekonomii
społecznej. Liczne przykłady dobrych praktyk
pozwolą Państwu zapoznać się z nowymi formami
aktywności społecznej. Nasz biuletyn to nie
tylko definicje i twierdzenia – to w większości
praktyczne przykłady zaczerpnięte z życia tych,
którzy chcąc czynić coś dla innych, czynią również
coś dla siebie.
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
ckiego

ło

P
OWES Mazowsza

Już od kilku miesięcy Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI)
w partnerstwie z Miastem Płock, Powiatem Sierpeckim oraz Stowarzyszeniem Aktywności
Lokalnej „CAL” realizuje Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
a skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu Subregionu Płockiego (Miasto Płock,
powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński).

GŁÓWNE CELE PROJEKTU “OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO”
• wsparcie i rozwój sektora ekonomii
społecznej w zakresie kreowania nowych
usług społecznych poprzez utworzenie
OWES i prowadzenie jego kompleksowej
działalności,
• wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
poprzez kompleksowe i wystandaryzowane
usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne
i promocyjne świadczone w ramach OWES,
• wzrost wiedzy i umiejętności rozwoju
i samoorganizacji w obszarze Ekonomii
Społecznej
(ES)
osób
nieaktywnych
zawodowo i wykluczonych społecznie,
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• intensyfikacja trójsektorowej współpracy
na rzecz rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej (PES) poprzez budowanie
partnerstw,
wspieranie
istniejących
PES oraz inkubowanie nowych inicjatyw
lokalnych,
• zapewnienie trwałości funkcjonowania
PES poprzez wypracowanie modelu
długookresowych źródeł finansowania
instytucji otoczenia sektora ekonomii
społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

Działania zaplanowane dla OWES Mazowsza Płockiego koncentrują się na
trzech głównych zadaniach:
1. Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej i Promocji Ekonomii Społecznej
- wsparcie szkoleniowe i doradcze dla organizacji pozarządowych nie
prowadzących działalności gospodarczej, a deklarujących jej rozpoczęcie.
2. Akademia Ekonomii Społecznej - szkolenia, doradztwo i działania
marketingowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność
gospodarczą.
3. Uruchomienie Spółdzielni Socjalnych - dzięki wsparciu szkoleniowemu,
doradczemu oraz finansowemu utworzenie, a następnie prowadzenie
działalności przez 4 spółdzielnie socjalne.
Zakończono właśnie realizację pierwszego z tych zadań, obszernego bloku szkoleniowego pod
nazwą „Szkoła Liderów ES i Promocji ES”, w którym wzięło udział ponad 100 przedstawicieli z 23
organizacji pozarządowych działających na Mazowszu Płockim.
W jej ramach przeprowadzono trzy rodzaje szkoleń:
•

Idea ekonomii społecznej – wyjaśniono pojęcia i definicje ekonomii społecznej,
poruszono zagadnienia dotyczące rozwoju sektora ekonomii społecznej, prezentując
przykłady przedsiębiorstw społecznych w Polsce i Europie. Szczególny nacisk położono na
przedstawienie programów reintegracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem
i marginalizacją społeczną. Niezwykle przydatna dla uczestników była ta część szkolenia,
podczas której zostały zaprezentowane działania konieczne do założenia przedsiębiorstwa
społecznego, przede wszystkim analiza dokumentów niezbędnych do uruchomienia
spółdzielni socjalnej, jako szczególnej formy PES.

•

Aspekty prawne uruchomienia działalności w sektorze ES - przedstawiono zasady
prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej przez organizacje
pozarządowe, omówiono opodatkowanie organizacji, ich obowiązki w zakresie rachunkowości
oraz powoływania organów statutowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Dzięki dużej
aktywności uczestników udało się rozwiać wiele wątpliwości dotyczących zagadnień
związanych z prawnymi regulacjami prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.

•

Aktywizacja
zawodowa
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym/
niepełnosprawnych – przede wszystkim przedstawiono metody aktywizacji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem, zaprezentowano aktywne sposoby poszukiwania pracy,
scharakteryzowano Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielnie Socjalne, jako
potencjalnych pracodawców dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Kolejne aktywności realizowane w ramach działalności
OWES Mazowsza Płockiego to Laboratorium Animacji
Społecznej i Studium Budowania Partnerstw.

LABORATORIUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ
Cykl spotkań w ramach Laboratorium Animacji Społecznej to przestrzeń do dialogu pomiędzy
podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia sektora.
Celem działań jest wzmocnienie sieci międzyinstytucjonalnej, stworzenie klimatu współpracy
i wymiany doświadczeń dotyczących problematyki ekonomii społecznej.
Uczestnicy Laboratorium mają możliwość wymiany doświadczeń, refleksji, bezpośredniej
rozmowy, uczenia się nawzajem społecznie odpowiedzialnego podejścia, diagnozy, wspólnego
wypracowania rozwiązań w wymiarze lokalnym. To również zwiększenie motywacji do działań
mających na celu tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
Animacja ma charakter dynamiczny i ciągły, z rezultatem często odłożonym w czasie, dlatego
niezwykle istotne jest tworzenie sieci kontaktów, rozwój komunikacji między grupami,
środowiskami i głównymi aktorami życia społecznego. Służą temu przede wszystkim regularne
spotkania animatorów działających na terenie powiatów objętych projektem. Także kontekst
i misja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej kierunkują ich pracę w stronę szukania rozwiązań,
budowania partnerstw i koalicji służących rozwojowi ekonomii społecznej na Mazowszu Płockim.
Laboratorium Animacji Społecznej organizowane jest przez jednego z partnerów projektu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.
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Studium Budowania Partnerstw Lokalnych
Studium Budowania Partnerstw Lokalnych to przede wszystkim kształtowanie
umiejętności w zakresie tworzenia, inicjowania grup i relacji w społeczności
lokalnej.
Warsztatowy charakter zajęć pozwala zmierzyć się uczestnikom z zagadnieniami w mikroskali,
prowadząc do budowania świadomości osiągania większej skuteczności poprzez wspólne działanie.
Wartością samą w sobie jest również metoda uczenia się na doświadczeniach ludzi z różnych
środowisk i typów kultury organizacyjnej, która ma prowadzić do nabycia umiejętności z zakresu
rozpoznawania środowiska lokalnego i łączenia potencjałów celem rozwoju społeczności lokalnej.

Zajęcia są zblokowane, realizowane w blokach tematycznych:
•

Od animacji do partnerstwa – wskazanie roli i wartości animacji i oddolnych działań
w procesie budowania partnerstw. Kontekst warsztatu ma pokazać uczestnikom jak
ważny w budowaniu każdej koalicji jest udział grup i inicjatyw.

•

Od partycypacji do partnerstwa – warsztat ma na celu uświadomienie uczestnikom
konieczności pracy nad postawami obywatelskimi: zaangażowaniem i odpowiedzialnością
za wspólne sprawy, tak aby partnerstwo miało trwały charakter.
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•

Od edukacji do partnerstwa – tematyka poruszana podczas ćwiczeń i prezentacji
„dobrych praktyk” ma ukazać rolę i wagę edukacji w procesie tworzenia i dalszego
funkcjonowania partnerstw.

•

Od ekonomii społecznej do partnerstwa – tematyka poruszana podczas warsztatu
wskazuje rolę ekonomii społecznej w generowaniu sieci i ich związku z konkretnymi
i rzeczywistymi produktami partnerstwa.

•

Od partnerstwa do strategii lokalnej – przejście od problematycznej skali mikro na
poziom strategiczny. Ukazanie warunków, które są niezbędne do oddolnego tworzenia
koncepcji rozwoju lokalnego.

•

Tworzenie strategii wspierania ekonomii społecznej – warsztat ma na celu wyposażenie
uczestników w narzędzia i umiejętności służące rozwojowi ekonomii społecznej
w przestrzeni lokalnej.

•

Od partnerstwa do promowania regionu – zajęcia mają ukazać rolę jaką odgrywa dobrze
zorganizowana społeczność w promowaniu własnego regionu, a także jak wykorzystywać
atuty płynące z partnerstwa w budowaniu lokalnej marki.

•

Od partnerstwa do wspólnych inicjatyw lokalnych – pokazanie znaczenia, jakie ma
partnerstwo w generowaniu nowych inicjatyw i działań innowacyjnych służących
rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Kontynuowany jest następny etap działalności OWES Mazowsza Płockiego,
związany z powołaniem 4 spółdzielni socjalnych.
Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma podmiotu ekonomii społecznej, łącząca cechy
przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Tworzą ją w większości osoby zagrożone
marginalizacją, przede wszystkim ze względu na bezrobocie, ale także niepełnosprawność czy
chorobę psychiczną. Praca w spółdzielni daje im szansę na powrót do uregulowanego życia
społecznego i znalezienie stałego zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową, integrację
i podnoszenie swoich kwalifikacji.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje poza środkami finansowymi na uruchomienie
spółdzielni socjalnej (do 20 tys. zł na członka spółdzielni), także wsparcie w postaci doradców,
prawników, księgowych.
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“OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

LIDER PROJEKTU
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.

PARTNERZY 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.
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Ć...

WIEDZIE
CO POWINNIŚMY

...O PRZEDSIĘBIORSTWACH
SPOŁECZNYCH
opracowanie: Mariusz Andrukiewicz

Partnerstwo na rzecz ekonomii
społecznej
„Warunkiem zrównoważonego rozwoju wspólnot
jest włączenie do wspólnej pracy zarówno samorządu
i instytucji publicznych, jak i przedstawicieli
biznesu, organizacji pozarządowych czy wreszcie
samych mieszkańców. Klamrą spinającą wszystkie te
zagadnienia i umożliwiającą ich spójne zastosowanie na poziomie lokalnym może być
ekonomia społeczna, która dostarcza narzędzi umożliwiających spełnienie marzenia
o własnej gminie.”

Definicje
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna (ES) jest wciąż pojęciem
różnie interpretowanym i wieloznacznym.
Często sektor ES utożsamia się w wprost
z organizacjami pozarządowymi, kojarzy się
z określeniami „społeczeństwo obywatelskie”
lub
„społeczna
gospodarka
rynkowa”.
O sektorze ES powiedziano już bardzo wiele,
wydano sporo publikacji, była przedmiotem
dyskusji i sporów. Warto jednak przyjrzeć
się jakimi narzędziami dysponuje, jakie
niesie idee, jak w praktyce można korzystać
z doświadczeń innych krajów a także naszej wcale nie małej – tradycji.
Definicji ES jest wiele - dla mnie jednak
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najbliższą jest ta, która określa ES jako
działania
rynkowe,
prozatrudnieniowe,
z których wypracowany zysk inwestowany
jest
w
działalność
o
charakterze
społecznym. W związku z tym, rdzeniem ES
są przedsiębiorstwa społeczne (PES) – czyli
takie podmioty, które prowadzą działalność
w oparciu o mechanizmy rynkowe
(działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego), zatrudniają
płatny personel, wspomagają powrót na rynek
pracy osób trudnozatrudnialnych – bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających
zakłady karne, bezdomnych itp. Tak szerokie
ujęcie stawia jednak pewne ograniczenia –
nie każda bowiem organizacja pozarządowa
(NGO) mieści się w sektorze ES i nie
każda organizacja prowadząca działalność
gospodarczą
jest
przedsiębiorstwem

społecznym. W Polsce w ostatnich latach coraz
częściej mówi się o sektorze ES w kontekście
konkretnych podmiotów. Są to przede
wszystkim „ekonomizujące się” NGO - czyli
stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą
działalność rynkową i zatrudniają w/w grupy
osób, tradycyjne spółdzielnie, spółdzielnie
socjalne, spółki non – profit, Centra Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty
Terapii Zajęciowej i inne czasami hybrydowe
podmioty (np. partnerstwa międzysektorowe,
klastry itp.).

czekając jednak na szczegółowe rozwiązanie
prawne, możemy tworzyć różnego typu
partnerstwa, korzystając ze swobody
zawierania umów, a także odwołując się
m.in. do następujących aktów prawnych:
•
•
•
•
•

Partnerstwo

•

Partnerstwo można rozumieć jako platformę
współpracy
pomiędzy
różnorodnymi
partnerami,
którzy wspólnie w sposób
systematyczny, trwały i z wykorzystaniem
innowacyjnych metod oraz środków planują,
projektują, wdrażają i realizują określone
działania i inicjatywy. Celem tych inicjatyw
jest rozwój lokalnego środowiska społeczno gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej
wśród członków danej społeczności.

•

Uznając
partnerstwo
za
przejaw
międzysektorowej
współpracy
pomiędzy
różnymi typami podmiotów, możemy przyjąć,
że może ono występować w formie:
•
•

•
•

partnerstwa publiczno - prywatnego
(sektor publiczny – biznes);
partnerstwa
publiczno-społecznego
(sektor
publiczny
–
organizacje
pozarządowe, przedstawiciele społeczności lokalnej);
partnerstwa społeczno - prywatnego
(sektor pozarządowy – biznes);
partnerstwa trójsektorowego (sektor
publiczny – biznes – sektor pozarządowy).

Szczegółowego
opracowania
prawnego
doczekała się jak dotychczas tylko pierwsza
forma partnerstwa, przybierając kształt
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Trwają prace nad uchwaleniem ustawy
o partnerstwie publiczno – społecznym. Nie

Konstytucja RP;
ustawa
o
działalności
pożytku
publicznego i o wolontariacie;
ustawa o pomocy społecznej;
ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;
ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
ustawa prawo zamówień publicznych.

Możliwości – czyli co możemy
zrobić
Jednostki
samorządu
terytorialnego
(JST) otrzymały
nowe, niezwykle
pomocne narzędzie do realizacji zadań
publicznych. Dobra współpraca z sektorem
ekonomii społecznej może zdecydować
o przeformułowaniu strategii rozwoju gminy
w oparciu o wartości i metody tożsame
z sektorem ES. Truizmem jest stwierdzenie,
że współpraca taka
jest możliwa gdy
istnieje elementarna wola współdziałania
w
celu
rozwiązywania
konkretnych
problemów lokalnej społeczności, wzajemne
zaufanie, wiedza o sobie nawzajem, dobra
komunikacja, partnerskie podejście. Jednak
współpraca JST i ES jest wciąż w wielu
miejscach trudna i obarczona stereotypami.
Inaczej organizowana jest w większych
miastach gdzie np. NGO jest zdecydowanie
więcej a inaczej w małych środowiskach,
w których często nie ma żadnej NGO
(poza strażą pożarną, kołem gospodyń
wiejskich lub mniej lub bardziej aktywną
parafią). Aby współpraca mogła się rozwijać
- w niektórych środowiskach niezbędne
jest inicjowanie postaw obywatelskich,
zakładanie NGO i innych podmiotów
ES nawet przez JST i wspieranie nawet
najmniejszych inicjatyw podejmowanych
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np. przez grupy nieformalne. Informacja
o
możliwościach
współpracy
powinna
być powszechnie dostępna, przejrzysta,
zrozumiała, przekazywana prostym językiem.
Współpraca taka może obejmować:

•

•

Bardzo ważnym elementem kształtowania
współpracy JST i sektora ES w jest edukacja
- kierowana zarówno do JST jak również
do przedstawicieli lokalnych NGO, a także
ogółu społeczności lokalnej a szczególnie
do osób, które chciałyby założyć PES.
Edukacja powinna szczególnie obejmować
następujące zagadnienia: czym jest ES, czy
i w jaki sposób ES może poprawić stabilność
funkcjonowania organizacji, dobre praktyki
ES w Polsce i w Europie, jak założyć
spółdzielnię socjalną i inne podmioty ES –
np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady
Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji
Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
Dla osób zainteresowanych zakładaniem PES,
edukacja powinna obejmować zagadnienia
prawno - finansowe, oparte na połączeniu
wiedzy teoretycznej z bezpośrednimi
doświadczeniami
w
przygotowywaniu,
zakładaniu, poszukiwaniu źródeł finansowania i zarządzaniu PES. JST a także biznes
może pomagać PES w odniesieniu sukcesu
rynkowego nie tylko zlecając i powierzając
zadnia do realizacji ale również wspierając
w kształtowaniu w PES nowoczesnego
myślenia o rynku (szkolenia w zakresie
negocjacji handlowych, pozyskiwania klientów, marketingu, design, księgowości itp.).
Doświadczenia JST a szczególnie biznesu
w wielu tych obszarach są znaczące i nie do
przecenienia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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uruchamianie nowych PES w partnerstwie
JST i NGO (przykład: Cieszyn);
wykorzystanie klauzul społecznych przy
zlecaniu usług przez JST na rzecz PES;
kształtowanie strategii rozwoju gminy
w oparciu o wzajemnościowe idee ES
(przykład: Bałtów, Byczyna);
budowanie klastrów na rzecz rozwoju ES;
realne konsultacje publiczne z NGO i PES;
ogłoszenia o możliwych konkursach;
publikacje
na
temat
współpracy
międzysektorowej
(materiały
informacyjno – promocyjne);
organizowanie spotkań grup roboczych,
zespołów np. branżowych w celu
wypracowania
wspólnej
strategii
działania
czy
konkretnych rozwiązań na rzecz ES;
przygotowywanie konferencji i seminariów
w
partnerstwach
(wykorzystanie
potencjału NGO w tym wolontariuszy oraz
PES);
prowadzenie
stron
internetowych
poświęconych działalności NGO i PES oraz
możliwym
partnerstwom;
promocja
dobrych
praktyk
ES,
wzmacnianie lokalnych liderów;
prowadzenie punktów informacyjnych
o ES;
szeroko pojęte doradztwo dla organizacji
pozarządowych i PES - organizowane
przez JST lub przez partnerskie zespoły
NGO i JST;
szkolenia,
spotkania
umożliwiające
wymianę doświadczeń PES;
realizacja wspólnych projektów – również
inwestycyjnych;
promocja drogi z sektora ES do samorządu
i polityki;
promocja uczestnictwa środowiska ES
w pracach komisji rady gminy;
audycje radiowe, publikacje w lokalnych
czasopismach;

•

targi, fora organizacji pozarządowych
i PES;
upowszechnianie dobrych praktyk, np.
projektów zrealizowanych przez NGO
i w partnerstwach z JST na rzecz ES;

Doświadczenia niektórych samorządów
w Polsce pokazują, że wykorzystanie
potencjału ES otwiera
zupełnie nowe
możliwości w kształtowaniu polityki
społeczno – gospodarczej gminy. Ta polityka
może dotyczyć np.:
•

realizacji
wspólnych
projektów
w oparciu o partnerskie zasady,
w których każdy z partnerów może
wykorzystać swoje mocne strony;

•

•

•

•

•
•

np. NGO lub PES jako lider z partnerem
JST pozwala wykorzystać szybkość
i sprawność działania NGO z jednoczesnym
wykorzystaniem potencjału JST jak
np. dostęp do zasobów czy zdolność
kredytowa;
realizacji
projektów gdzie ważnym
elementem jest rewitalizacja obszarów
należących do JST; JST może być
wnioskodawcą
a
NGO
organizacją
partnerską;
wzajemnego
przepływu
kadr,
podwójność doświadczeń zawodowych
(część pracowników NGO oraz JST ma
doświadczenia pracy w innym sektorze);
wzmocnienia istniejących NGO poprzez
uniezależnienie się od funduszy JST
a co za tym idzie większą samodzielność,
pewność siebie, odejście od roli
petenta w relacjach z JST i stawanie się
prawdziwym partnerem;
wzmacnianie sektora NGO i PES poprzez
tworzenie
organizacji
parasolowych,
mądrego lobbingu na rzecz sektora,
promowanie dobrych praktyk;
transfer narzędzi biznesowych do sektora
ES: design, marketing, nowoczesne
zarządzanie i inne;
kreowania
porozumień
branżowych,
ponadbranżowych
(parasolowych),
międzysektorowych;

Efekty – czyli co możemy
osiągnąć
1.

Wzmocnienie i ekonomizacja
pozarządowego.

sektora

Tradycyjne NGO działające na terenie
gminy wykorzystując narzędzia rynkowe
mogą skuteczniej i niezależnie od środków
publicznych kształtować swoją politykę
i realizować założoną misję. Stają się dzięki
temu bardziej niezależne i samodzielne.
2.

Zwiększenie poziomu zaangażowania
mieszkańców w życie społeczności
lokalnej.

Sprawnie działający i zróżnicowany sektor
ES na terenie gminy daje wiele możliwości
angażowania
mieszkańców
w
różne
przedsięwzięcia społeczno – gospodarcze,
uwrażliwia na problemy gminy, kształtuje
postawy odpowiedzialności i partycypacji
w procesach demokratycznych, wzmacnia
dialog między różnymi środowiskami, promuje
świadome postawy konsumenckie.
3.

Kształtowanie nowoczesnego myślenia
o strategiach inwestycyjnych na terenie
gminy.

Obszary przeznaczone do
rewitalizacji
mogą stać się miejscami budowania kapitału
społecznego w oparciu o narzędzia ES
(zatrudnianie osób z obszaru wykluczenia
społecznego, wykorzystywanie działających
PES przy realizacji inwestycji, a także po
jej zakończeniu np. zarządzanie przez PES
nowym podmiotem itp.)
4.

Unowocześnienie
społecznej.

systemu

pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej staje się autentycznym kreatorem polityki społecznej. Animuje działania reintegracyjne wykorzystując
innowacyjne metody aktywizacji społeczności
lokalnej. Wyposażenie tradycyjnego modelu pomocy społecznej w nowoczesne metody
działania, dzięki którym osoba korzystająca
z pomocy OPS staje się podmiotem działania
(sama w oparciu o zdiagnozowane potrzeby
realizuje swoją ścieżkę do usamodzielnienia
z wykorzystaniem możliwości jakie daje ES).
Zwiększanie ilości lokalnych graczy w zakresie
usług społecznych.
5.

Promowanie rozwiązań CSR

Budowanie wizerunku gminy
przyjaznej
partnerstwom
międzysektorowym
tworzącej
warunki
dla
odpowiedzialnego
i zaangażowanego biznesu.

13

Ja nie mam nic,
Ty nie masz nic,
w sam raz mamy tyle aby założyć..

przedsiębiorstwo społeczne

Katarzyna Kędzierska

Ostatnimi czasy bardzo wiele słyszy się o ekonomii społecznej. Sprzyjają temu liczne
projektu realizowane w celu poszerzenia wiedzy w tym temacie oraz zakładaniu nowych
form prawnych, których celem jest prężne działanie w obszarze tak zwanego trzeciego
sektora. Coraz więcej osób świadomych jest również funkcjonowania na rynku lokalnym
przedsiębiorstw społecznych, ich celów oraz charakteru działalności.
Z drugiej jednak strony, wciąż słyszy się o braku
stabilności tych podmiotów, o roszczeniowych
postawach ich członków, braku motywacji
i ochoty do ciężkiej pracy. Aby rozpatrzeć ten
problem należy przede wszystkim zadać sobie
pytanie, w jakim celu zakładamy spółdzielnię
socjalną? Myślę, że ta prosta diagnoza w wielu
przypadkach uchroni przyszłych spółdzielców
od poniesienia sromotnej klęski. Nie wystarczy
bowiem iść na szkolenie, na którym dowiemy
się, że przedsiębiorstwo społeczne to świetny
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biznes. Nie wystarczy również pokusić się na
dofinansowanie z Unii Europejskiej i przez
jakiś czas udawać odnoszących sukcesy
przedsiębiorców powtarzających co chwila
„jakoś to będzie”.
Decyzja o założeniu spółdzielni socjalnej musi
być decyzją starannie przemyślaną, ponieważ
nowo założony podmiot może stać się szansą
na rozwiązanie wielu problemów całkiem
sporej grupy osób.

Inicjatywy podejmowane na obszarze ekonomii
społecznej, więc również te związane
z działalnością spółdzielni socjalnych, powinny
spełniać dwa rodzaje kryteriów.

szansa dla wszystkich tych, którzy prowadząc
samodzielny biznes, nie byliby w stanie się na
tym rynku odnaleźć.

Pierwszy z nich to kryteria ekonomiczne, do
których zaliczamy:

Zdaniem J. Hausnera i N. Laurisza,
przedsiębiorstwo społeczne musi charakteryzować się następującymi komponentami:

•

•

•
•
•

„prowadzenie w sposób względnie
ciągły i regularny działalności w oparciu
o instrumenty ekonomiczne,
niezależność, suwerenność instytucji
w stosunku do instytucji publicznych,
ponoszenie ryzyka ekonomicznego,
istnienie choćby nielicznego płatnego
personelu”1.

Drugim rodzajem kryteriów są
społeczne, w których zawieramy:
•
•
•
•
•

kryteria

„wyraźną orientację na społecznie
użyteczny cel przedsiębiorstwa,
oddolny, obywatelski charakter inicjatywy,
specyficzny, możliwie demokratyczny
system zarządzania,
możliwie
wspólnotowy
charakter
działania,
ograniczoną dystrybucję zysków”2.

Zdaniem Anny Sobol „aspekt społeczny
działania spółdzielni socjalnych wynika przede
wszystkim z samej definicji spółdzielczości,
ponieważ spółdzielnia jest przede wszystkim
zgrupowaniem osób, a nie kapitału. Osiągany
zysk nie jest celem samym w sobie, lecz
instrumentem służącym realizacji wyższych,
społecznych celów”3.
Przedsiębiorstw społecznych nie należy
mylić więc z aktywnością charytatywną
i wolontariacką, przedsiębiorstwo społeczne
to aktywne działanie na wolnym rynku,
1) A. Sobolewski (red), Ekonomia społeczna
w kreowaniu…, s. 2.
2) Tamże.
3) A. Sobol, Społeczne aspekty działalności…, s. 10,

•
•
•
•

„wytwarzać
produkty
lub
usługi
wiążące się z ryzykiem gospodarczym
i ekonomiczną weryfikacją efektów tej
działalności,
uwarunkować działalność na integrację
społeczną w skali danej społeczności
lokalnej,
podporządkować stosunki własnościowe
potrzebom zainteresowanych,
kulturę
zarządzania
osadzić
na
partnerstwie i partycypacji,
demokratyczna kontrola ze strony
interesariuszy”4.

Powodzenie działania spółdzielni socjalnej
jest bowiem uzależnione od wielu czynników,
w tym również ekonomicznych. Jednak
nie możemy zapominać, że czynnik ludzki
w tym tworze jest najważniejszy. Wzajemne
zaufanie oraz przemyślany pomysł na biznes to
podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa
społecznego. Ważna jest również otwartość
i chęć poszerzania swoich horyzontów, jednak
spełnienie dwóch pierwszych wymienionych
czynników może zdziałać naprawdę wiele.
W Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
ogromną wagę poświęca się roli „jaką
przedsiębiorstwa społeczne mogą odegrać
w zrównoważonym rozwoju (zarówno na
poziomie lokalnym, jak i makroekonomicznym),
a przede wszystkim w działaniach na rzecz
rozwiązywania
problemów
związanych
z ochroną środowiska, czy też szeroko
rozumianymi
działaniami
edukacyjnokulturalnymi. Na problem ten wskazują również
wytyczne Komisji Europejskiej, odnoszące się
4) H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna
w Polsce…,s. 56.
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Decyzja o założeniu spółdzielni
socjalnej musi być decyzją starannie
przemyślaną, ponieważ nowo założony podmiot
może stać się szansą na rozwiązanie wielu
problemów całkiem sporej grupy osób.
do możliwości rozwoju gospodarki społecznej,
które zakładają, że ekonomia społeczna:

że spółdzielnia socjalna to min. 5-cio osobowe
przedsiębiorstwo, które musi na siebie zarobić.

•

Przedsiębiorstwa społeczne dają szansę
tym, dla których rynek pracy nie jest
łaskawy. Wśród tych osób mogą być osoby
z niepełnosprawnością, osoby wychodzące
z zakładów karnych, czy osoby chore
psychicznie (schizofrenia), bądź po prostu
osoby bezrobotne.

•
•
•
•

Ma przyczynić się do większej efektywności
i wzrostu konkurencji,
Jest dużym potencjalnym źródłem
nowych miejsc pracy, nowych form
przedsiębiorczości i zatrudnienia.
Zaktywizuje obywateli przez uczestnictwo
w organizacjach typu „członkowskiego”.
Sprzyja woluntarystycznemu zaangażowaniu obywateli.
Zwiększa solidarność i poczucie wspólnoty,
przez co wpływa na integrację gospodarek
(zwłaszcza w kontekście UE)”5.

Przedsiębiorczość społeczna (spółdzielnie
socjalne) staje się coraz bardziej popularną
formą aktywizacji osób bezrobotnych. Ideą
przedsiębiorczości społecznej, jest wspólne
działalnie mające na celu osobisty rozwój oraz
biznes – ponieważ nie wolno nam zapominać,
5) H. Sobocka-Szczapa, Ekonomia społeczna
w Polsce…., s. 28
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Poruszając zagadnienia związane z przedsiębiorczością społeczną nie można pominąć
roli, jaką pełni na tym obszarze samorząd.
„Jednostka samorządu terytorialnego (JST),
chcąc wesprzeć rozwój ekonomii społecznej
na swoim terenie, a przez to zaangażować się
pełniej w rozwiązywanie problemów społecznych, zwłaszcza grup wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem, może samodzielnie lub
w partnerstwie z inną JST, bądź z organizacją
pozarządową, bądź z kościelną osobą prawną,
założyć podmiot ekonomii społecznej. Podmiot taki może być doskonałym miejscem pra-

cy dla osób z grup tzw. trudnozatrudnialnych
– docelowym lub przejściowym, czyli takim,
które przygotuje je do wejścia na otwarty rynek pracy. W ten sposób JST realizuje zadania
publiczne z obszaru aktywnej integracji grup
wykluczonych i rozwoju wspólnot lokalnych.
Kolejną funkcją, którą mogą pełnić podmioty
ekonomii społecznej w wymiarze lokalnym,
jest dostarczanie usług użyteczności publicznej, takich jak opieka nad osobami zależnymi,
usługi zatrudnienia itp.”6.
Z kolei spółdzielnie socjalne tworzone przez
osoby fizyczne dają możliwość kreowania
profilu
działalności
przedsiębiorstw
społecznych zgodnie z predyspozycjami
i zainteresowaniami ich członków. Przyszli
przedsiębiorcy społeczni idąc z duchem
czasu, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
najbardziej wymagających konsumentów.
Powoli odchodzi się od zakładania spółdzielni
o profilach gastronomicznym, budowlanoremontowym oraz opiekuńczym. Zaczyna
inwestować się w kulturę, sztukę oraz aktywne
formy spędzania wolnego czasu. Na przykład
w ofercie przedsiębiorstw społecznych
z terenu województwa łódzkiego znajdziemy
rajdy rowerowe oraz wszelkiego rodzaju
eventy artystyczne.

musimy zapoznać się z ofertą przyszłej
spółdzielni socjalnej „Emporia”, która
oczaruje nas spektaklami oraz atrakcjami
kulturalnymi.
W ofercie „Emporii” znajdziemy organizacje
eventów artystycznych, produkcję spektakli
dla dzieci i dorosłych, oprawę artystyczną
imprez firmowych i okolicznościowych oraz
organizację sesji fotograficznych, podczas
których będziemy mogli stać się m.in. naszą
ulubioną postacią z filmu bądź komiksu.
Oferta przedsiębiorstw społecznych z roku
na rok powiększa się. Pojawiają się kolejne
pomysły na biznes oraz nowe możliwości
uzyskania zatrudnienia dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Inwestując w przedsiębiorstwa społeczne oraz
nawiązując z nimi współpracę, wspomagamy
wszystkich tych, którzy nie boją się
realizować swoich wizji i marzeń. Dzięki ich
zaangażowaniu i poświęceniu, możemy cieszyć
się usługami na najwyższym poziomie oraz
przeżyć coś wyjątkowego i inspirującego.

Grupa młodych rowerzystów z Sieradza
postanowiła połączyć swoją pasję z możliwością
zaistnienia w roli przedsiębiorców. Już wkrótce
miasto Sieradz stanie się stolicą różnorodnych
form aktywności rowerowej. Będziemy
mogli wziąć udział w rajdach, wycieczkach
rowerowych oraz niezwykle wciągających
grach miejskich. A po tych atrakcjach
członkowie przyszłej spółdzielni „Centrum
Wspierania Ruchu Drogowego” zaproponują
nam odpoczynek w kawiarence rowerowej
przy dźwiękach muzyki na żywo i pysznych
zdrowych przekąskach.
Jeśli natomiast będziemy mieli ochotę na
przeżycia kulturalno – artystyczne, koniecznie
6) Współpraca samorządu z ekonomią społeczną
- jak to robić?, http://www.ekonomiaspoleczna.
pl/x/609047#zakladanie
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Musicie mieć
pomysł na biznes – mówię
do kandydatów na spółdzielców
socjalnych i cały czas w myślach
zastanawiam się czy powinnam tak do
nich mówić. A oni, jakby żywcem wyjęci
z serialu „Ranczo”, odpowiadają że mają
i owszem – chcą prowadzić biznes.

autor: Joanna Roczek

RANCZO A ZIEMIA OBIECANA

ekonomia społeczna a biznes

Musicie mieć pomysł na biznes – mówię do kandydatów na spółdzielców socjalnych i cały czas
w myślach zastanawiam się czy powinnam tak do nich mówić. A oni, jakby żywcem wyjęci z serialu
„Ranczo”1, odpowiadają że mają i owszem – chcą prowadzić biznes. Siadłam i ponownie zbieram
myśli. Każdy odcinek „Rancza” oglądałam już kilkanaście razy, dlatego już wiem, dokąd nasza
rozmowa nie powinna zabrnąć. Szybko przeskakujemy do zagadnienia „co będę robić, kiedy już
będę mieć swój biznes” i na czym będzie polegało owe przedsięwzięcie, w które społeczeństwo
zainwestuje przecież niemałe pieniądze. Powoli dochodzimy do sedna – tylko czym jest sedno
w przypadku ekonomii społecznej czy też przedsiębiorczości społecznej? Czy chodzi o zysk
policzony w pieniądzu czy też o zysk przeliczony na korzyści społeczne?

Pomysł, idea, koncepcja to raczej łatwizna.
Okazuje się, że każdy ma jakieś umiejętności, pomysły, marzenia. Niektórzy mają nawet
marzenia do spełnienia. Rzadko jednak zdarza się tak, że można na tym zarobić lub pomysł da się
wykorzystać tak, aby mogła dzięki temu funkcjonować np. spółdzielnia socjalna – przemyślana
konstrukcja prawna, którą równie ciężko założyć co rozwiązać, a tym bardziej zarobić na niej
pieniądze i dać pracę minimum pięciu osobom. Niemniej jednak istnieją różne, systemowe
mechanizmy i rodzaje wsparcia, dzięki którym przy eksperckiej pomocy powstają pomysły na
biznes, które łączą ze sobą idee społeczne z ekonomicznymi i noszą znamiona biznesu.
1) Ranczo – polski serial obyczajowo-komediowy w reżyserii Wojciecha Adamczyka, emitowany od 5 marca
2006 roku w TVP1.
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W toku naszych rozmów dochodzę do wniosku, że słowo „biznes” ma w sobie jakąś magię, działa
jak różdżka i chyba ma moc czarodziejskiego pyłu, jest zachętą, zanętą i przynętą w jednym.
Zauważam, że biznes to też coś w rodzaju synonimu sukcesu – prowadzę biznes, jestem
biznesmanem lub biznesmanką – to dopiero coś! Zwykły przedsiębiorca, wytwórca czy rzemieślnik
(nie daj Boże) to relikt i przeżytek, chociaż ma konotację pozytywną i gwarantującą jakość.
My współcześni konsumenci lubimy rzeczy masowe, na dużą skalę, jak ze sklepu – to dopiero
wykwintny komplement, który na szczęście zaczyna równie wielu cieszyć, ilu doprowadzać do
furii. Świat ma szansę na zmianę i być może znajdzie się przestrzeń dla usługi lub produktu nie
wytwarzanego na małą skalę, przez wytwórcę, który być może jest naszym sąsiadem, matką
lub kuzynką i być może przy odrobinie dobrej woli, jeśli tylko damy mu szansę dostarczy nam
produkt równie dobry co konkurencyjny, pochodzący z komercyjnego rynku. A my będziemy mieć
świadomość, że jesteśmy świadomym konsumentem, kreującym mechanizmy pomocowe np. na
rynku pracy.

Na czym powinien zatem skupić się taki dopiero co nowo naradzający się, koncepcyjny biznes,
mający zaistnieć w realu, a oparty niejednokrotnie na tych, których największą słabością jest
nieumiejętność radzenia sobie we współczesnym, drapieżnym świecie? Czy zysk obliczony
w pieniądzu jest równie ważny co wartość społeczna jaką może dać? Czy jeśli zbyt mocno
skupimy się na finansowym aspekcie czy nie zatracimy prawdziwego sensu, który ma na celu
min. aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem lub wręcz wykluczonych? Czy zniesiemy
frustrację, którą niesie porażka z tytułu ciężkiej pracy bez znaczącego efektu finansowego? Czy
gotowi jesteśmy harować pod presją społecznej kołderki i piętnem firmy społecznej? No, bo
przecież „niesprawiedliwość społeczna jest siłą sprawczą społecznych dziejów”2. Jak się dobrze
zastanowić to w rzeczy samej, ale czy aby na pewno to dobrze? Czy w międzyczasie społeczna nie
siła a słabość stała się przymiotem? I czy nie dlatego biznes ekonomiczny i społeczny muszą iść
wespół, bo inaczej utopilibyśmy się w morzu zasiłkowej niemocy?
2) Z. Narski,, Ekonomia społeczna. Zarys popularny., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 9
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„Ekonomia społeczna określana jest również jako ,,specyficzne podejście poszczególnych osób
i instytucji do społecznej rzeczywistości – zarówno w nastawieniu do własnych problemów (raczej
aktywność niż roszczeniowość, sposobu ich rozwiązywania (raczej zbiorowy niż indywidualny),
jak i celów, jakie się stawia (raczej dobro wspólne – dobro innych, niż wąskie interesy grupowe).”
Działania te bazują w głównej mierze na solidarności i współpracy, a nie na partykularyzmie
i konkurencji. Do fundamentalnych zasad i warunków niezbędnych dla działania ekonomii
społecznej zalicza następujące postawy:
•
•
•
•

przedsiębiorczość i zaangażowanie;
pomocniczość i solidarność;
roztropność i odpowiedzialność;
samodzielność i upodmiotowienie”.3

Ja dodałabym również radość. Radość z posiadania pracy, tworzenia, pomagania, współpracy,
towarzystwa, wytwarzania, zarabiania, kupowania, wychodzenia z domu, tarapatów,
samodzielności i wspierania, ale ponieważ radość to dość niepopularny komponent, obowiązkowy
tylko u nielicznych, dlatego na razie weźmy radość w nawias, niech będzie wartością dodaną,
takim produktem ubocznym, na który mimo wszystko czekamy. A co z dobrem wspólnym?
Przejmujemy się nim, my – społeczeństwo, a co z aktywnością i interesem społecznym? Czy już
dorośliśmy do takiego myślenia? Czy już nas na nie stać? Nas – społeczeństwo, czy jesteśmy gotowi
pomagać i partycypować w animowaniu życia społecznego?
No i piszemy te biznes plany. Tworzymy firmę na papierze z tego co umiemy i co chcemy robić,
z tego co mamy i co możemy mieć. Towarzyszą nam śmiech, niepewność i nadzieja na lepsze
jutro, na sukces.
3) P. Frączak, J. J. Wygnański, Polski model ekonomii społecznej – rekomendacje dla rozwoju., FISE, Warszawa 2008, s. 15
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Sukces zależy jednak nie tylko od naszych chęci, zapału i zaangażowania. Stworzenie podmiotu
ekonomii społecznej, który będzie samodzielnie i z powodzeniem funkcjonował na rynku jest
trudne, ale jeszcze trudniejsze okazuje się stworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla jego
funkcjonowania.
Aby wyeliminować poczucie przewagi konkurencyjnej, społeczeństwo musi mieć niestety
poczucie, że nie traci na wspieraniu przedsiębiorczości społecznej. Dobrze skalkulowany biznes
społeczny powinien w równej mierze odpowiadać na potrzeby otoczenia co każdy inny podmiot
gospodarczy. Każda organizacja ma szansę zaistnieć w świadomości otoczenia pod warunkiem,
że odpowiada na potrzeby tejże społeczności. Można się zżymać i polemizować z tymi tezami.
Jednakże jak inaczej wytworzyć popyt na produkt i usługi podmiotu, który być może nie jest
innowacyjny, a jego dostawcom daleko do profesjonalizmu. Gdy jednak połączymy ze sobą
ogromne starania, przychylność społeczną i potrzebę otoczenia, sukces raczej mamy w kieszeni.
Dlatego tak istotna jest prawidłowa diagnoza, badanie rynku i kalkulacja bez względu na to
czy mamy na myśli organizację pozarządową czy spółdzielnię socjalną. Wszyscy uczestnicy życia
publicznego muszą wiedzieć po co i dlaczego są powołani czy powstali. Pomysł na biznes w tym
kontekście jest zagadnieniem wielowymiarowym i najbardziej złożonym, bo sukces mierzony jest
na wielu płaszczyznach.

Biznes plan

Póki co ekonomia społeczna ma się nie najgorzej. Nasza również. Biznes plany okazały się być
dość mocnym wsparciem. To taka baza wiedzy o naszym, wschodzącym biznesie. Chęci są, praca
jest, klimat się tworzy i zdaje się być tym bardziej przyjazny, więc i klientów jakby więcej.
Normalnie ziemia obiecana – parafrazując. Żeby tylko dalej chciało się chcieć, a radość z pracy
z jednej strony i aktywnego wspierania dobra społecznego przyjdą same. Sukces murowany jak
w „Ranczu”, a może nawet i większy?
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CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
jako przykład spółdzielni socjalnej osób prawnych
Na terenie gminy Słupno udało się utworzyć
modelową wielosektorową spółdzielnię
socjalną osób prawnych, której członkami
założycielami
są
wszystkie
rodzaje
osób prawnych wymienione w ustawie
o spółdzielniach socjalnych to jest: trzy
gminy, organizacja pozarządowa, kościelna
osoba prawna. Jest to na dzień dzisiejszy
pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna
osób prawnych o takim składzie członków
założycieli. Należy tu podkreślić dużą rolę
Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina
w Słupnie, jako aktywnego „aktora“
życia społecznego w gminie, czynnie
uczestniczącego w animacji i aktywizacji
mieszkańców, chętnie współpracującego
z lokalnymi instytucjami i organizacjami.
Utworzenie wielosektorowej spółdzielni socjalnej daje możliwość wpływu na tworzenie sieci
współpracy pomiędzy samymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak również wszystkimi
założycielami spółdzielni w zakresie poszczególnych usług oraz pomiędzy podmiotami różnej
działalności występującymi na ich terenach. To wspólne świadczenie usług środowiskowych,
odpowiadające na realne zapotrzebowanie mieszkańców. To także skonsolidowanie działań
zmierzających do realizacji zadań nałożonych na samorządy, poprzez działanie jednego podmiotu.

Założycielami Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
z siedzibą w Słupnie są:

•
•
•
•
•
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gmina Słupno,
gmina Bulkowo,
gmina Mała Wieś,
Stowarzyszenie
Centrum
Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku,
Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina
w Słupnie.

inne podmioty

biznes
ngo
NGO

media

PARAFIA

Schemat Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych i jej otoczenia

OTOCZENIE

Funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” umożliwia
podjęcie skutecznych działań w obszarze niszowej gospodarki rynkowej, jak również w obszarze
realizacji zadań samorządów. Atutem nowo utworzonej spółdzielni może być świadomość
nieprzerwanej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, która realnie zwiększy
trwałość przedsięwzięcia. O trwałości jej prosperowania decyduje również zainteresowanie ze
strony samorządu, jak również to, iż samorząd jako członek założyciel ma wpływ na działania
podejmowane przez spółdzielnię.
Duże znaczenie dla rozwoju „Centrum Usług Środowiskowych” odgrywać będzie otoczenie
w postaci współpracujących innych samorządów, podmiotów, organizacji pozarządowych, a także
biznesu przekonanego o tym, że spółdzielnia socjalna osób prawnych to partner, a nie przeciwnik
na lokalnym rynku. Przedsiębiorcy powinni rozumieć wpływ podejmowanych przez nich działań
na życie społeczeństwa, a także posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie korzyści płynących
z partnerskiej współpracy.
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WAŻNE DATY DLA CUŚ
Rozwój
podmiotów
ekonomii
społecznej
wymaga wsparcia instytucji publicznych,
ale również innych partnerów społecznych:
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców
czy lokalnych liderów. Jak wynika z badań,
wsparcie udzielane przez instytucje publiczne
może budzić kontrowersje, co w konsekwencji
przyczynia się do osłabienia szans powodzenia
tego typu przedsięwzięć. Wszyscy respondenci
są zgodni, że podmioty ekonomii społecznej
wymagają wsparcia na etapie konceptualizacji,
powstawania (np. rejestracji, organizowania
się) oraz w początkowej fazie działalności.
Wspieranie takich przedsiębiorstw w dłuższej
perspektywie czasowej pozostaje sprawą
otwartą – badani różnią się w ocenie czasu,
zakresu czy sposobów pomagania takim
podmiotom. Wydaje się, że kluczową kwestią
jest możliwie precyzyjne określenie punktu
dojścia czy docelowego modelu funkcjonowania
danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza jego
relacji z instytucjami państwa oraz zakresu
samodzielności (w jakim stopniu dany podmiot
jest w stanie funkcjonować na wolnym rynku).1
Jednak nie należy zapominać o tym, że spółdzielnie socjalne to nie tylko cele ekonomiczne,
ale i też cele społeczne. Ważnym aspektem
społecznym spółdzielni jest tworzenie miejsc
pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym i zawodowym, którzy nie są w stanie własnym staraniem wyjść
z sytuacji, która ogranicza lub uniemożliwia
ich udział w życiu zawodowym lub społecznym.
Jest sposobem
aktywizacji różnych grup
społecznych zamieszkujących tereny wiejskie, gdzie obserwuje się niejednokrotnie
słabe zorganizowanie środowiska osób np.
długotwale bezrobotnych, niepełnosprawnych
i niewystarczające wsparcie tych grup. Ta forma
zatrudnienia powstająca na terenie działania
zaangażowanych jednostek daje tym osobom
możliwość aktywnego udziału na rynku pracy.

1) Strategia wdrażania projektu innowacyjnego
testującego – Mazowsze Płockie Społecznie Odpowiedzialne -2011 r.
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W dniu 1 czerwca 2012 r. została podjęta
uchwała przez Radę Gminy Mała Wieś,
w dniu 4 czerwca 2012 r. przez Radę Gminy
Słupno, a w dniu 17 lipca 2012 r. przez
Radę Gminy Bulkowo w sprawie utworzenia
i przystąpienia do spółdzielni socjalnej osób
prawnych “Centrum Usług Środowiskowych”
z siedzibą w Słupnie. Wolę przystąpienia
do spółdzielni wyraziła również Parafia
Rzymskokatolicka św. Marcina w Słupnie
oraz Stowarzyszenie Centrum Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku.

W dniu 23 lipca 2012 r. w Słupnie odbyło się
Walne Zgromadzenie Założycielskie, podczas
którego została podjęta uchwała w sprawie
utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych “Centrum Usług Środowiskowych”
z siedzibą w Słupnie. Została również
powołana pięcioosobowa Rada Nadzorcza,
w której skład wchodzą przedstawiciele
każdego z członków założycieli spółdzielni
socjalnej osób prawnych.

W dniu 30 lipca 2012 r. odbyło się
posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym
Rada podjęła uchwałę o jednoosobowym
Zarządzie spółdzielni oraz dokonała wyboru
Zarządu – Prezesa Spółdzielni Socjalnej Osób
Prawnych “Centrum Usług Środowiskowych”.

W dniu 2 października 2012 r. Spółdzielnia
Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług
Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie
została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Warszawie.

W dniu 27 listopada 2012 r. w związku
z dużym nakładem prac związanych
z organizacją spółdzielni Rada Nadzorcza
podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia
liczby członków Zarządu z jednoosobowego
składu na trzyosobowy.

Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi
i proporcjonalności działań pomiędzy
wskazanymi obszarami. Jeśli zabraknie
pewnego katalogu usług, to wtedy tak jak
„stabilne krzesło” przestaje być bezpieczne.
Nie można zapomnieć o przesłaniu
i misji spółdzielczości: pomoc ludziom,
wzmocnienie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Pamiętajmy także o rachunku
zysków i strat, o samym utrzymaniu
spółdzielni, odrębności środków od zleceń
z samorządów. Należy również zauważyć
różnorodność potrzeb pięciu partnerów,
członków założycieli: trzy różne gminy
(każda ma inną specyfikę), Parafia, szeroko
działająca
organizacja
pozarządowa
Stowarzyszenie CISI.

Te cztery wypracowane filary działalności
są fundamentalne, są związane mocno
z przyjętymi Strategiami Rozwoju Gmin.
Nie możemy skupić się tylko na kwestiach
socjalnych, czy też turystycznych. Bilans energii
powinien być proporcjonalny, działania powinny
przenikać się i uzupełniać jednocześnie.
Spółdzielnia to społecznie odpowiedzialne
małe przedsiębiorstwo, w którym szczególną
uwagę powinno zwracać się na kulturę i etykę
pracy. Nie powinno się tworzyć „getta” osób
wykluczonych,
wykorzystywać
finansowo
patrząc tylko na zysk, lecz stwarzać przestrzeń
do dialogu, wspólnego decydowania, szacunku
i pomocy w poszukiwaniu własnych możliwości
i potencjałów.

25

DOBRE PRAKTYKI
Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NASZA DROGA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Kino BODO - Spółdzielnia Socjalna ODBLASK
Pomysł
na
działalność
wyniknął
z szeregu czynników, które w określonej
sytuacji zbiegły się w czasie. To były
nasze pomysły na siebie. Marzenia,
o których nie mówiliśmy głośno, chęć
kontynuacji pewnych działań, które
już
podejmowaliśmy.
Nieocenionym
impulsem były konsultacje z osobami nam
bliskimi, znajomymi, które przekonały
nas samych, że to, co chcemy zrobić ma
sens i warto zaryzykować.

Pomysł był prosty...
zakładamy kino.

Taka kumulacja uwolniona przez sytuacje
gdzie ostatni z nas, piąty traci pracę
sprawiła, że powiedzieliśmy sobie – Tak!
Robimy to!

Dowiedzieliśmy
się,
że
Instytut
Europejski (Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej w Łodzi) organizuje nabór
do
projektu,
celem
którego
jest
zakładanie przedsiębiorstw społecznych.
Dowiedzieliśmy się również, że tylko
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Tym bardziej, że w tej kwestii przez lata
zbieraliśmy doświadczenie organizując
przeglądy i festiwale filmowe. Sami braliśmy
w nich udział jako twórcy i organizatorzy.
Te doświadczenia dodatkowo nas pchały
do takiej decyzji. Zaś przy tym wszystkim
nasze nie filmowe wykształcenie wcale
nam nie przeszkadza, a nawet jeszcze
motywuje.

poprzez taki projekt możemy pozyskać fundusze.
Jednocześnie by to mogło się udać, musi nas być
pięciu bezrobotnych - a już przecież było. Do
tego by zrobić kino trzeba założyć firmę a w tej
konkretnej sytuacji spółdzielnię socjalną.
Czasem obiło nam się o uszy „spółdzielnia
socjalna”, ale nie miało to żadnego przełożenia
na nasze życie. Nie zastanawialiśmy się nad istotą
spółdzielczości, mimo, że niektórzy z nas należeli
do spółdzielni mieszkaniowych, ale przecież to nie
to samo.
Jednak z czasem orientowaliśmy się, że
spółdzielnie nas otaczają bardziej niż można się
tego spodziewać. Czasami wybieraliśmy się do
klubu muzycznego „DOM”, który jest prowadzony
przez spółdzielnię socjalną „Ogniwo”. Szliśmy do
klubokawiarni „La Granda” prowadzonej przez

spółdzielnię „ISSA”. Jadaliśmy w bistro „Zaraz
wracam”, za którym stoi spółdzielnia „Figa”. Tak
naprawdę po pewnym czasie zorientowaliśmy się,
że w Łodzi jest sporo takich instytucji, w dodatku
prowadzonych głównie przez młodych ludzi.
To był kolejny bodziec, dający nam namacalną
świadomość, że skoro innym się udaje, to tym
bardziej warto próbować, bo nam też się uda.
A przynajmniej jeśli nie spróbujemy, to się nie
dowiemy.

Droga od pomysłu do założenia spółdzielni
socjalnej zaczęła się, jeszcze nim
złożyliśmy jakiekolwiek dokumenty. To było
upewnienie się, że wszyscy na 100% chcą
w to wejść. A tak nie było. Dwóch z nas
miało zrozumiałe wątpliwości. To będzie
regularna firma, działalność gospodarcza,
do której przecież nie mamy żadnego
przygotowania, wiedzy ani doświadczenia.
Tu silnym argumentem, który tak naprawdę
wszystkich nas przekonywał był fakt, że
w pięciu łatwiej iść po trudnej drodze,
zwłaszcza w kontekście, że czekały nas
szkolenia przygotowujące do prowadzenia
firmy.
Decyzja i pomysł dojrzały szybko, bowiem
zbliżający się termin składania wniosków
zmuszał już do konkretnego działania.

W
połowie
października
ruszyliśmy
z pisaniem wniosku do Instytutu. Nasze
pomysły i marzenia należało w formie
tekstowej urealnić, przekonać komisję, że
taki pomysł ma sens nie tylko kulturalnie,
ale i gospodarczo. W ten sposób na początku
grudnia wniosek był złożony, a niedługo
później, w styczniu uzyskał akceptację do
dalszej części projektu. Musieliśmy zebrać
zestaw dokumentów z ZUS-u, skarbówki
i sądu o niekaralności. Nie ukrywamy, że
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załatwianie tego typu formalności, są to sprawy,
delikatnie mówiąc trochę męczące. Jednak my
podeszliśmy do tego typu zadań w taki sposób,
by o ile to możliwe robić to wspólnie. Jak to
określaliśmy - „stadnie”, czyli całą piątką.
Z rozbawieniem wspominamy sytuację w ZUS,
gdzie pani zza biurka z uśmiechem krzyczy do
koleżanki, by jej pomogła, bo cała spółdzielnia
przyszła po dokumenty.
Pod koniec lutego rozpoczęły się już pierwsze
kursy i coachingi. Zaś cały marzec to wspomnienie
czasów szkolnych. Codziennie kursy i szkolenia po
osiem godzin, ale przy tym wszystkim nie mieliśmy
wrażenia by były to rzeczy kompletnie zbędne.
Jeszcze
w
kwietniu,
choć
z
mniejszą
intensywnością trwały szkolenia i coaching,
a my już zaczynaliśmy pisać swój biznesplan
z prawdziwego zdarzenia. Podział zadań na
podgrupy i pisaliśmy, poprawialiśmy, pisaliśmy.
Nie ukrywamy, że to była ciężka praca i bez
pomocy chociażby narzeczonej kolegi, która jest
księgową, byłoby nam trudno wyliczyć nasze
dochody i wydatki na najbliższe lata. Pod koniec
kwietnia złożyliśmy biznesplan do ostatecznego
rozpatrzenia oceniającego kwalifikowalność do
dofinansowania. I w ten sposób w połowie maja
załatwialiśmy kolejne sprawy urzędowe związane
z organizacją i zakładaniem firmy, bowiem udało
się - otrzymaliśmy dofinansowanie!
W sytuacji, gdzie w grupie jest pięć osób można
się zastanowić, czy to nie za dużo, aby wspólnie
podejmować decyzje. Jednak według nas, jeśli
grupę tworzy pięć znających się od dłuższego czasu
osób, które posiadają wspólne doświadczenia
w pracy i organizowaniu różnych wydarzeń, to
podejmowanie działań i decyzji jest łatwiejsze.
Do tego też każda osoba w grupie ma równy głos,
więc wszelkie spory można rozwiązać w sposób
demokratyczny.
No i oczywiście ułatwia to nieparzysta liczba
członków.
Jednocześnie w takiej zgranej grupie łatwiej
podejmować trudniejsze decyzje niż samemu.
Siadamy, rozmawiamy, robimy burzę mózgów

28

i zawsze coś się uda stworzyć. Nasze
dotychczas
wypracowane
schematy
współpracy w tej nowo zaistniałej sytuacji
świetnie się sprawdzają.
Wspólnie czy też w mniejszych bądź
większych podgrupach robiliśmy masę
rzeczy, które wymagały nie tylko organizacji
czasu i sytuacji, lecz też podejmowania
rożnych decyzji.
Pracowaliśmy przy wielu projektach
filmowych, w lokalnych ośrodkach kultury
i telewizji czy właśnie w samym kinie.
Wszystkie te doświadczenia są naszym
motorem napędowym. Do tego, jak to
określił nasz opiekun od biznesplanu,
przez takie wyrobione działania mamy
wypracowany schemat „opierdzielania
się”. A to w przypadku napięć czy
konfliktów u osób sobie nieznanych może
szkodzić. Zwłaszcza, że niektórzy źle
znoszą krytykę, nawet tą konstruktywną.
Naturalnie też zdajemy sobie sprawę,
że w życiu bywa różnie i w efekcie jakiś
nieprzewidzianych sytuacji może dojść do
kolosalnych nieporozumień, ale jesteśmy
pewni, że lepiej radzimy sobie razem niż
indywidualnie. Wszyscy wiemy, że pięć głów
to pięć razy więcej pomysłów na rozwój,
zaś po burzy mózgów to dwadzieścia pięć
pomysłów.
Mieliśmy przeprawę decyzyjną z naszym
logo. Z pięciu różnych zdań i wielu
projektów utarliśmy z czasem ten jeden
wzór, który był wypracowanym konsensusem
na podstawie rozmów i spotkań. To były
właśnie te wspólne decyzje, które w pięciu
potrafimy umiejętnie podejmować.
Przeszkody na drodze do sukcesu mają
różny charakter i formę.
Czasem zawiłości formalne, które trzeba
spełnić sprawiają zamieszanie, ale wiemy,
że tak jest wszędzie i trzeba się z tym
pogodzić. Tym łatwiej załatwiało się nam
różne formalności z uśmiechem. Choć
czasem nie było łatwo. Popełnialiśmy
błędy z racji niewiedzy bądź nieznajomości

tematu. Tak jak było w przypadku wyliczeń
rachunkowych w naszym biznesplanie.
Inną przeszkodą, choć w naszym przypadku
to nie zaistniało, jest niska zażyłość między
spółdzielcami. Zwłaszcza na początku działania
spółdzielni. My nie mieliśmy problemu z podjęciem
decyzji kto będzie prezesem, kto jego zastępcą,
a kto sekretarzem. Ale wiemy, że dla niektórych
osób to sprawa posiadania niemal władzy, a tak
nie jest. W spółdzielni nie ma każdy sobie, wszyscy
jedziemy razem, a to, kto jest prezesem to
formalizm!
Obecnie jak mantra jest powtarzane słowo –
kryzys. Wszelkiej maści firmy, instytucje, media
je powtarzają. Jest ono idealną wymówką by nie
pomagać, wspierać, czy unikać samej potrzeby
tłumaczenia się z pytań „dlaczego nie?”. Niestety
tego typu słowo-klucz pomaga też w redukowaniu
etatów czy pensji, a to w prostej linii powoduje,
że przeciętni obywatele mają mniej pieniędzy,

które mogliby wydać na rozrywkę. Tutaj
koło się zamyka, bo jeśli ludzie nie mają
na nią pieniędzy, to przedsięwzięcia takie
jak instytucje kultury nie mają środków,
by się utrzymać i to może być pewnym
zagrożeniem.
Dlatego też obserwujemy inne przedsiębiorstwa oraz instytucje, którym się nie
udało. Staramy się wyciągnąć wnioski
i uczyć na cudzych błędach.
Nie bez powodu też założyliśmy sobie
pewną plastyczność naszej instytucji.
Nasze kino będzie czymś więcej niż tylko
kinem. Będzie to multikulturalna agencja
reklamowo-usługowa. Obok regularnych
seansów filmowych przewidujemy wynajmować salę, organizować wystawy,
koncerty, wszelkiej maści wydarzenia, na
które pozwoli nam nasze miejsce. Każdy
będzie mógł skorzystać z oferty serwowanej
w naszym barze, a nie od dziś wiadomo,
że konsumpcji kultury sprzyja konsumpcja
w ogóle, a to przynosi zysk obopólny.
Mariusz Szulc
Wojciech Wojtysiak
Kino BODO - Spółdzielnia Socjalna ODBLASK
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Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu
Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu istnieje od 2005 roku. Jego głównym celem jest promocja
sportów walki. Poprzez nasze działania chcemy podać rękę młodym ludziom, którym w obecnych
czasach brakuje wzorców godnych naśladowania, które uczą i wychowują, a jednocześnie są
podziwiane przez “młodych gniewnych”. Takimi wzorami mogą być zawodnicy sportów walki,
którzy pokazują, że mimo wielu przeciwności losu można w życiu wiele osiągnąć, nie mając
nic. Właśnie taka jest misja naszego Stowarzyszenia. Dzięki organizacji gal zawodowych
i amatorskich, mamy w ręku narzędzie, które pozwala pokierować losem młodego człowieka,
który zamiast siedzieć na ławce, pić piwo i palić skręty, wylewa pot na sali treningowej, aby
w przyszłości zostać profesjonalnym zawodnikiem. Sporty walki uczą pokory, posłuszeństwa,
karności i dyscypliny. Jednocześnie pochłaniają wolny czas, w którym tzw. “młodzi gniewni”
mogliby z nudów uprzykrzać życie społeczeństwu.
Jesteśmy organizatorami wielu imprez sportowych, oto niektóre z nich:
•

•
•
•

Gala Kick-Boxingu Angels of Fire (VII edycji) – do tej pory 7 edycji, we współpracy z Urzędem
Miasta Płocka, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Polskim Związkiem
Kick-Boxingu i federacją WKA. Zawodnicy walczą o tytuły mistrzów Polski, Europy i Świata,
co jest transmitowane na żywo w telewizji.
Mazowiecka Młodzieżowa Liga Kick-Boxingu – impreza uznana jednogłośnie przez specjalistów
oraz media branżowe za Wydarzenie Roku w amatorskich sportach walki w Polsce, bierze
w niej udział kilkuset zawodników.
Płock – zdrowo i wesoło na sportowo – zajęcia dla dzieci w ferie zimowe, finansowane przez
Fundusz Grantowy dla Płocka (darczyńcy Urząd Miasta Płocka, Orlen, Basell Polyolefins).
Udział w projekcie RAZEM DLA REWITALIZACJI (2011/2012) współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - organizacja na zlecenie Stowarzyszenia Centrum
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zajęć sportowych dla młodzieży zamieszkującej
Stare Miasto, jedną z dzielnic Płocka.

KONTAKT ze STOWARZYSZENIEM
Adres:

WWW:

ul. Kaziemierza Wielkiego 42
09-400 Płock

http://www.spartanwear.pl/

Telefon:
601 388 767

31

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w Nas”
Stowarzyszenie
Rodzin
Abstynenckich
,,Nadzieja w Nas” powstało w 2003 roku
w Płocku. Realizujemy
kompleksowe
działania z profilaktyki uzależnień, przemocy
w rodzinie skierowane do osób uzależnionych
i ich bliskich, z uwzględnieniem dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym.
Prowadzimy długofalowe działania mające
na celu usunięcie z życia rodziny i jednostki
problemów wynikających z nadużywania
alkoholu oraz stworzenie dla nich stałego
azylu, który będzie alternatywą dla miejsc
zagrożonych patologią.
Prowadzimy
również
aktywizację
intelektualną
i
kulturalną
poprzez
dostarczanie
różnorodnych
bodźców
w nowych sytuacjach.

Zajmujemy się także przeciwdziałaniem
wykluczeniu
społecznemu
poprzez
integrowanie dzieci i młodzieży, dorastającej
w zróżnicowanych warunkach. Wdrażamy
działania odpowiadające na indywidualne
potrzeby uczestników, działania propagujące
trzeźwość, umożliwiamy wsparcie specjalistów
oraz pomagamy w zagospodarowaniu czasu
wolnego.
Członkowie
Stowarzyszenia
brali
udział
w szkoleniach organizowanych przez OWES
w Płocku. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.
Powiększyły one naszą wiedzę na temat
prawidłowej pracy w stowarzyszeniu oraz
różnych aspektów prawnych.
Otrzymaliśmy
także
wiele
informacji
o możliwościach i korzyściach, jakie daje
założenie spółdzielni socjalnej. Bardzo chętnie
weźmiemy udział w kolejnych szkoleniach.

KONTAKT ze STOWARZYSZENIEM
Adres:

WWW:

ul. 3 maja 18 (IV piętro)
09-400 Płock

http://nsdziejawnas.blogspot.com/

Telefon:
24 366 89 37

Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz
Wspierania Aktywności Lokalnej
Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia
i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności
Lokalnej powstało jako oddolna inicjatywa
grupy mieszkańców, pragnących zmienić
wizerunek
wsi,
najbliższych
okolic,
a w konsekwencji gminy. Nazwa organizacji,
choć długa, przedstawia najważniejsze
informacje o osobach należących do
Stowarzyszenia i podstawowym celu
jego działalności, jakim jest pomaganie
mieszkańcom w aktywnym udziale na rzecz
rozwoju swoich miejscowości. Członkami
Stowarzyszenia są osoby aktywne zawodowo
i społecznie. Organizacja założona została
w 2007 roku, a swoim działaniem obejmuje
teren gminy Brudzeń Duży.

Już 2007 roku realizowaliśmy projekt
„Ciekawe miejsca i ludzie pośród meandrów
Skrwy” współfinansowany przez Fundację
Wspomagania Wsi z programu „Kultura
bliska”. Jednym z elementów tego projektu
było zaprojektowanie i wykonanie tras
rowerowych pokazujących miejsca życia
wyróżniających się mieszkańców naszej
gminy oraz miejsc, w których stały młyny
wodne na Skrwie. W czasie realizacji
tego projektu nawiązano współpracę
z siecieńskimi szkołami, Klubem Turystyki
Kolarskiej BeneqTeam, Ochotniczą Strażą
Pożarną w Siecieniu.

Wspólne działania z OSP i Zespołem Szkół
w Siecieniu: opracowanie Planu Odnowy
Miejscowości na lata 2008 – 2015; zorganizowanie
zbiórki datków na opracowanie projektu
technicznego budynku Centrum Aktywności
Społeczności Lokalnej w Siecieniu; organizacja
Obchodów Jubileuszu 80-lecia OSP; organizacja
spotkań lokalnych pod nazwą „Siecieniada”
mających na celu integrację środowiska
lokalnego;
organizacja
przedsięwzięcia
„Sprzątanie Siecienia”; zbiórka darów dla
powodzian z terenu gmin Gąbin i Słubice; udział
w akcji „Masz głos masz wybór” w ramach
której zachęcaliśmy mieszkańców do głosowania

w wyborach prezydenckich, samorządowych
oraz zorganizowaliśmy debatę kandydatów na
wójta.
Od
2011 roku
Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Celem Zespołu jest zapewnienie
pomocy rodzinom i osobom znajdującym się
w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy domowej.
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Działając na rzecz młodzieży realizujemy cyklicznie dwa odrębne tematycznie projekty:
1.

2.

Pięć edycji projektu „Goooool” w ramach dotacji przyznawanej z Urzędu Gminy w Brudzeniu
Dużym realizowanego w obu siecieńskich szkołach przyczyniło się do zdobycia niejednego
medalu w zawodach międzyszkolnych, gminnych oraz zdobycia wicemistrzostwa w płockich
zawodach Dzikich Drużyn w 2012 roku. Wyłoniło także kilka talentów grających dla klubów
z terenu naszej i sąsiednich gmin.
Stowarzyszenie w 2008 roku otrzymało status lokalnej organizacji stypendialnej w ramach
Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z Marzeń”, organizowanego przez Fundację
Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, działającą w porozumieniu z Polsko – Amerykańską
Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi. W pięciu
edycjach przyznaliśmy 12 stypendiów na łączną kwotę ponad 60 tysięcy złotych.

Od początku naszej działalności współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego
Funduszu Społecznego w Płocku. My szukamy pomysłów na działania wśród mieszkańców naszych
miejscowości, ROEFS pomaga nam przy pisaniu i ewentualnym rozliczeniu projektów.
Rok 2010 to rok realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
pod nazwą: „Edukacja Ważna Sprawa” obejmujący szkolenia, konferencje, festyn edukacyjny
oraz „Wychodząc z Cienia” zajęcia fotograficzno - dramowe dla uczniów gimnazjum. Pierwszy
realizowany był przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej oddział Płock, drugi ze
Stowarzyszeniem Stop-Klatka z Warszawy.
W 2011 roku współrealizowaliśmy jako partner dwa projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej pod nazwą: „Domowa bogini finansów z gminy Stara Biała” oraz „Domowa bogini
finansów z gminy Słupno”. W obu projektach liderem była Izba Gospodarcza Regionu Płockiego.
W 2012 roku zakończyliśmy realizację projektu dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej
gminy „Taniec łączy pokolenia”, obejmujący naukę tańca dla dzieci i ich rodziców, zakończoną
pokazem nabytych umiejętności.

KONTAKT ze STOWARZYSZENIEM
Adres:

WWW:

Siecień 84
09-411 Biała

http://siecien.org.pl/
e-mail: stowarzyszenie_siecien@op.pl

Telefon:
600 683 296
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Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych na Raka
“Szansa na Życie”
Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych na Raka “Szansa na Życie” powstało 4 maja 2004
roku. Z upływem lat dodano do nazwy człon “Niepełnosprawnych”. Założycielką i pierwszym
Prezesem Stowarzyszenia była Pani Marzena Boros. Pani Marzena w trakcie zmagania się z chorobą
nowotworową wpadła na pomysł powołania Naszej organizacji. Inicjatywę wsparło kilkoro znanych
osób w Sierpcu między innymi Pan Zbigniew Leszczyński – zastępca Burmistrza Miasta oraz Prezes
Zarządu Osiedla nr 3.
Pierwszą inicjatywą jeszcze nieformalnego Stowarzyszenia była zbiórka pieniędzy na rzecz
chorej na raka Marty. Imprezę zbiórkową zorganizował Zarząd Osiedla nr 3 wraz z lokalnym
oddziałem Polskiego Związku Niewidomych. Celem Stowarzyszenia stało się pomaganie osobom
niepełnosprawnym i chorym poprzez imprezy charytatywne, zbiórki, festyny i akcje. Chcemy, aby
ludzie dotknięci tą straszną chorobą nie byli pozostawieni sami sobie. To przesłanie z 2004 roku
do dnia dzisiejszego jest naszym celem.

Osobą, która kontynuuje i promuje działania członków Stowarzyszenia „Szansa na Życie” jest
Honorowy Prezes, Pan Wojciech Rychter. Jest to człowiek o „Wielkim Sercu” i niezgłębionej duszy,
urodzony społecznik, działający na rzecz osób niepełnosprawnych, inicjator wielu pomysłów
i organizator wielu imprez. Pan Wojciech Jest osobą ciepłą, bardzo wyrozumiałą i wrażliwą.
Rozumie marzenia, pragnienia i potrzeby innych, ponieważ sam jest osobą niepełnosprawną. Na
pierwszym miejscu zawsze stawia dobro swoich podopiecznych i otaczających go ludzi.
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Wojciech Rychter - Radny Powiatu Sierpeckiego i Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych
- swoją funkcję pełni charytatywnie. Dzięki uczciwości i życzliwości zdobywa zaufanie i szacunek
społeczeństwa, w taki sposób kreuje wizerunek „Szansy na Życie”.
Nasze Stowarzyszenie liczy 165 członków w tym są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności
oraz ich rodzice. Członkowie i sympatycy spotykają się w każdy czwartek. Od kilku lat miejscem
spotkań jest hala sportowa. Trenujemy tam, ponieważ od kilku lat Nasi podopieczni jeżdżą na
różne Olimpiady i Spartakiady osób niepełnosprawnych. Wielkim wyróżnieniem dla sportowców
„Szansy na Życie”, oprócz medali, statuetek, dyplomów za zajęcie pierwszych miejsc na zawodach
sportowych było wyróżnienie „Sportowca Roku”. Jako pierwszy wyróżnienie takie otrzymał nasz
podopieczny Piotr Woźniak, który został „Sportowcem Roku 2009”. Jest to dla nas wszystkich
niezwykła radość i satysfakcja. Piotr dzięki swojemu hartowi ducha i radości życia osiągnął wielki
sukces. Wręczanie nagród odbyło się podczas uroczystej gali.
Jako drugi w kategorii „Niepełnosprawny Sportowiec Roku” nominowany za rok 2010 był Krzysztof
Jędrzejewski. Krzysztof lubi biegać i to na coraz dłuższych dystansach. W zeszłym roku zajmował
wysokie miejsca na zawodach m.in. w Pułtusku i Sierpcu. Gra również w tenisa stołowego.
Jako trzecia w kategorii „Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2011” miasta Sierpca,
nominowana została Anna Wejchinand - zawodniczka Stowarzyszenia ‘’Szansa na Życie’’. Ania
jest najaktywniejszym zawodnikiem, bierze udział we wszystkich zawodach organizowanych dla
osób niepełnosprawnych i odnosi coraz to większe sukcesy. W zeszłym roku zajmowała wysokie
miejsca na zawodach m.in. w Sierpcu, Zwoleniu, Ciechocinku, Pułtusku. Gra również w warcaby.
Należy dodać, że Ania jest pierwszym dzieckiem w Stowarzyszeniu i jest nie tylko zawodnikiem
odnoszącym sukcesy, ale także wolontariuszem, a tytuł „Sportowca Roku” był dla niej wielkim
wyróżnieniem i nagrodą za lata ciężkiej pracy.

KONTAKT ze STOWARZYSZENIEM
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Adres:

WWW:

ul. Matejki 29
09-200 Sierpc

http://www.szansanazycie.pl/
e-mail: szansanazycie@szansanazycie.pl

kontakt: ul. Matejki 29, 09-400 Sierpc; www: www.szansanazycie.pl
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najbliższa przyszłość

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego poprzez szkolenia umożliwi
Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia
i rozwoju organizacji, a także zapewni profesjonalne doradztwo prawne, finansowo-księgowe
oraz marketingowe.
Wszystkie działania prowadzone będą w ramach Akademii Ekonomii Społecznej, mającej na
celu wzmocnienie kompetencji i potencjału PES, przyczyniając się w rezultacie do zwiększania
przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie szkolenia oferujemy?
W ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” oferujemy
następujące nieodpłatne szkolenia:

• ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE EKONOMII
SPOŁECZNEJ
• ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
• KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
• ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODMIOTACH EKONOMII
SPOŁECZNEJ
• MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
• WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
• NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA
• MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA
• NEGOCJACJE BIZNESOWE
• WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KONTROLA W PODMIOTACH EKONOMII
SPOŁECZNEJ
Wszystkim Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniach zapewniamy nocleg,
materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
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OWES Mazowsza Płockiego w ramach projektu zapewni także Podmiotom
Ekonomii Społecznej profesjonalne doradztwo prawne, finansowo - księgowe
oraz marketingowe.
Doradztwo prawne
•
•
•
•

pomoc w przygotowaniu dokumentów do
KRS
pomoc w bieżących sprawach organizacji
zmiany Statutu
inne zagadnienia organizacyjno-prawne

Doradztwo finansowo-księgowe
•
•
•

doradztwo w zakresie sprawozdawczości
i raportowania finansowego
doradztwo podatkowe
doradztwo
w
zakresie
kontroli
wewnętrznej

Doradztwo marketingowe
•
•
•

diagnozy bieżącej sytuacji organizacji
(produkty i usługi)
poszukiwania
nowych
rozwiązań
marketingowych
planowania oraz wdrożenia działań
marketingowych

KTO MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE
WSPARCIA?
Z oferowanego przez OWES Mazowsza
Płockiego wsparcia mogą skorzystać
Podmioty Ekonomii Społecznej, prowadzące działalność gospodarczą oraz
posiadające swoją siedzibę na terenie
powiatów: płockiego, gostynińskiego,
sierpeckiego i miasta Płocka.

Proponujemy
narzędzi z

wykorzystanie
zakresu marketingu

internetowego, marketingu tradycyjnego,
psychologii reklamy oraz psychologii
zachowań konsumenckich. W ramach
doradztwa marketingowego pomagamy
organizacjom w zaplanowaniu działań
marketingowych, co pozwoli im skuteczniej
konkurować na rynku.

Tworzenie i pomoc w prowadzeniu
stron internetowych
Jeżeli Wasza organizacja ma problem
z uruchomieniem i prowadzeniem strony
www, możemy Wam pomóc. W ramach
projektu
oferujemy
przygotowanie
i wdrożenie specjalistycznego doradztwa
w tym zakresie. Razem z Wami
przygotujemy i uruchomimy stronę www
dostosowaną
do
Waszych
potrzeb
i oczekiwań, a także będziemy Was
wspierać technicznie i merytorycznie przez
okres trwania projektu.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Podmioty ES zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych i szkoleń
oferowanych w ramach Akademii Ekonomii
Społecznej, prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem Rekrutacji do Projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Mazowsza Płockiego” oraz dokumentacją
zgłoszeniową.

Wszystkie informacje, dokumenty oraz formularze rekrutacyjne znajdują się na stronie
internetowej www.owes.eu w zakładce Akademia Ekonomii Społecznej.
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