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Kraina, Szansa.
Włoszech.

oraz
aktywizacji
osób zagrożonych
społecznym.

Drodzy
czytelnicy
To już 4 numer naszego Biuletynu, w którym
z satysfakcją prezentujemy podsumowanie
realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Działania OWES Mazowsza Płockiego
prowadzone były w okresie od listopada
2012 do końca czerwca 2015 roku
w oparciu o 4 główne bloki zadaniowe:
•
•
•
•

Szkoła Liderów ES i Promocji ES,
Akademia Ekonomii Społecznej,
Uruchomienie Spółdzielni Socjalnych,
Współpraca Ponadnarodowa.

W tym czasie nawiązaliśmy współpracę
z 29 samorządami i kilkudziesięcioma
instytucjami otoczenia sektora pomocy
i ekonomii społecznej z terenu powiatów
płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego,
a także Miasta Płocka. Dzięki temu udało
się stworzyć 4 nowe Partnerstwa Lokalne
i zrealizować kilkanaście inicjatyw lokalnych
dla miejscowych środowisk i społeczności.
Warto
podkreślić
zaangażowanie
w proces szkoleniowy wielu organizacji
pozarządowych, których ponad 500
przedstawicieli wzięło udział w 35
szkoleniach na temat ekonomii społecznej,
z głównym uwzględnieniem problematyki
prowadzenia działalności gospodarczej,
zakładania przedsiębiorstw społecznych

zawodowej
wykluczeniem

OWES
Mazowsza
Płockiego
przygotował
i
przeprowadził
kilka
kampanii
promujących
przedsiębiorczość społeczną, opublikowano 24 artykuły prasowe,
kręcono filmy i audycje radiowe,
wydrukowano wiele tysięcy ulotek,
plakatów i materiałów edukacyjnych.
Szczególnie dumni jesteśmy z uruchomienia 4 spółdzielni socjalnych,
przeprowadzenia doradztwa i wsparcia dla 92 podmiotów ekonomii
społecznej, co zaowocowało stworzeniem 32 nowych miejsc pracy.
Współpraca
międzynarodowa
z naszymi partnerami z Włoch,
Słowacji i Ukrainy była niezwykle
ciekawym
doświadczeniem,
wzbogacającym
naszą
wiedzę
o europejskich koncepcjach rozwoju
ekonomii społecznej.
O wszystkich dokonaniach Ośrodka
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
Mazowsza Płockiego przeczytacie
w
niniejszej
publikacji.
Jestem
usatysfakcjonowana
osiągnietymi
rezultatami, ale wiem, że nie byłyby
one możliwe do osiągnięcia bez
ogromnego zaangażowania wielu
ludzi
–
współpracowników,
partnerów, wolontariuszy, beneficjentów, samorządowców, urzędników – i pragnę wszystkim za to
z całego serca podziękować.
		

Beata Puda
Kierownik Projektu
OWES Mazowsza Płockiego
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SZKOŁA LIDERÓW
EK

Jednym z głównych zadań do
zrealizowania
przez
Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest zachęcanie,
szkolenie i przekonywanie organizacji
pozarządowych do uruchamiania
działalności gospodarczej. Większość
z nich to podmioty małe lub uśpione,
których cykl życia zamyka się
w doraźnych działaniach, od projektu
do projektu. Nie brakuje w nich
prawdziwych społeczników, którzy
determinacją i wiarą w to co robią,
próbują radzić sobie z niedostatkiem
środków finansowych, jednak często
zbyt mało skutecznie.
Zakładanie
przez
organizacje
przedsiębiorstw społecznych umożliwia im uniezależnienie się od
zewnętrznych źródeł finansowania, co
z kolei pozwala na wypełnianie celów
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ŁECZNEJ

JI EKONOMII SPO

EJ I PROMOC
ONOMII SPOŁECZN

statutowych zgodnie z ich misją, bez
naginania własnej strategii do potrzeb
konkursowych w pogoni za grantami.
W tym celu zorganizowano obszerny
blok szkoleniowo-doradczy pod nazwą
„Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej
i
Promocji
Ekonomii
Społecznej”,
w ramach której utworzono ponad 200
miejsc szkoleniowych dla 40 organizacji
pozarządowych
działających
na
Mazowszu Płockim.
Szkolenia
prowadzone
przez
doświadczonych
i
nagradzanych
praktyków ekonomii społecznej, od lat
związanych z trzecim sektorem, miały
postać wyjazdowych, weekendowych
sesji,
podczas
których
intensywnie
studiowano zagadnienia zawierające się
w trzech tematach:

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 założenia spółdzielni socjalnej,
jako szczególnej formy PES. Formuła
omawiania tzw. dobrych praktyk wraz
z opisem SWOT, genezą tworzonych
spółdzielni
socjalnych
przyniosła
inspirujące korzyści, nawet dla osób,
dla których ekonomia społeczna
nie jest zagadnieniem nowym oraz
zarysowała perspektywy i kierunki dla
rozwoju partycypacji i zaangażowania
społecznego.
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, konstruowania
statutów,
powoływania
organów statutowych i ich wpływem
na pozyskiwanie środków finansowych
oraz sprawne zarządzanie podmiotem
ekonomii społecznej. Bardzo ważne
dla uczestników były także aspekty
związane z rachunkowością i formami
opodatkowania, mające charakter
praktycznych przypadków, z którymi
często do czynienia mają mniej

doświadczone podmioty. Choć w swym
zamyśle cały blok szkoleniowy miał
zachęcić do podejmowania przez
organizacje pozarządowe działalności
gospodarczej, wiele pytań dotyczyło
prowadzenia
odpłatnej
działalności
pożytku publicznego i różnic pomiędzy
tymi dwoma formami funkcjonowania.
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 – zaprezentowano
metody aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym/
niepełnosprawnością, przede wszystkim
poprzez
przedstawienie
aktywnych
sposobów poszukiwania pracy. Podmioty
Ekonomii Społecznej, głównie Spółdzielnie
Socjalne,
scharakteryzowano jako
potencjalnych pracodawców dla osób
zagrożonych wykluczeniem, pokazując
wiele pozytywnych wzorców działalności
przedsiębiorstw
społecznych.
Dla
przykładu
omówiono
szczegółowo
dobre praktyki dotyczące integracji
osób bezdomnych, uzależnionych od
alkoholu,
długotrwale
bezrobotnych
i niepełnosprawnych z obszaru Śląska
Cieszyńskiego, zwłaszcza w kontekście
rozwoju spółdzielni socjalnych i współpracy
między graczami z tak odległych krańców
życia społecznego jak biznes, design
artystyczny i stowarzyszenie, co pozwoliło
osobom biorącym udział w szkoleniach
na zobaczenie tych zagadnień w całkiem
nowym świetle.
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OŁECZNEJ

ACJI SP
LABORATORIUM ANIM

Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej Mazowsza Płockiego skierowana
była w stronę szukania rozwiązań, budowania
partnerstw i koalicji służących rozwojowi
ekonomii społecznej na terenie powiatów
objętych Projektem. W tym celu zorganizowano
Laboratorium Animacji Społecznej prowadzone
przez jednego z partnerów Projektu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL w Warszawie.
Cykl spotkań w ramach Laboratorium Animacji
Społecznej zakładał doprowadzenie do
dialogu pomiędzy podmiotami ekonomii
społecznej, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami otoczenia sektora. Umożliwiło
to wzmocnienie sieci międzyinstytucjonalnej,
stworzenie klimatu współpracy i wypracowanie
rozwiązań dotyczących problematyki ekonomii
społecznej.
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Uczestnicy
Laboratorium
mieli
możliwość
wymiany
doświadczeń,
refleksji,
bezpośredniej
rozmowy,
uczenia się nawzajem społecznie
odpowiedzialnego podejścia, diagnozy,
wspólnego wypracowywania rozwiązań
w wymiarze lokalnym. To spowodowało
zwiększenie motywacji do działań
mających na celu tworzenie i rozwój
podmiotów ekonomii społecznej.
Zwykle zajęcia były podzielone na
dwa bloki: warsztaty edukacyjne oraz
warsztaty praktyczne – kulinarne,
artystyczne, pożarnicze itp. Często
wydarzeniem
towarzyszącym
były
wystawy obrazów, rzeźb miejscowych
artystów oraz prezentacje działań
środowisk lokalnych, np. Kół Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszeń Aktywnych

Kobiet,
Towarzystw
Twórczości
Artystycznych, Ochotnicznych Straży Pożarnych, co pozwalało na
nawiązywanie nowych znajomości,
kontaktów i współpracy.
Spotkania w ramach Laboratorium
były poświęcone także refleksji na
temat
partycypacji
społecznej.
Zaprezentowano
różnorodne
doświadczenia oraz inspiracje
pozwalające uczestnikom na włączanie
mechanizmów i narzędzi partycypacji
w lokalne polityki publiczne. Podkreślano
przy tym znaczenie korzyści płynących
z partycypacyjnego podejścia do
rozwoju subregionu opartego o zasoby
przyrodnicze, historyczne, kulturowe
i przedsiębiorczość.

ANIMACJA LOKALNA
Działania prowadzone przez Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza
Płockiego na rzecz budowania nowych
oraz wspierania istniejących już partnerstw
i koalicji służących rozwojowi ekonomii
społecznej na Mazowszu Płockim nie
ograniczały się tylko do aktywności
w
ramach
Laboratorium
Ekonomii
Społecznej.
Animacja lokalna to dawanie szansy
na rozwój, wydobywanie z ludzi tego
co wartościowe, a co może posłużyć
do budowy ich małych ojczyzn.
Proces ten ma charakter dynamiczny
i ciągły, z rezultatem często odłożonym
w czasie, dlatego nie można go zamknąć
w ramach czasowych i przestrzennych.
Najważniejsze
jest
tworzenie
sieci
kontaktów, rozwój komunikacji między
grupami, środowiskami i głównymi
aktorami życia społecznego, nad czym
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intensywnie
pracowali
Animatorzy
zaangażowani przez OWES Mazowsza
Płockiego.
Ich działania prowadzone na terenie
powiatów
objętych
Projektem
koncentrowały się przede wszystkim na:


organizowaniu
spotkań
animacyjnych z przedstawicielami
różnych
grup
społecznych
i
sektorów,



animowaniu udziału mieszkańców
w
imprezach
i
spotkaniach
integracyjnych,



inicjowaniu działań i kontaktów
pomiędzy podmiotami działającymi
na danym obszarze,



diagnozie potencjału środowiska
lokalnego, ułatwianiu kontaktów,
doprowadzaniu
do
lepszego
poznania
się
mieszkańców
i tworzonych przez nich grup
i środowisk,



wyszukiwaniu i wspieraniu lokalnych
liderów, inicjowaniu powstawania
grup inicjatywnych,



inspirowaniu grup i środowisk
do
podejmowania
aktywności
ukierunkowanych
na
rozwój
ekonomii społecznej,



budowaniu lokalnych koalicji,
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budowaniu i wspieraniu istniejących
partnerstw lokalnych,



motywowaniu osób, podmiotów,
w tym instytucji publicznych do
podejmowania i kontynuowania
działań o charakterze lokalnym,
między innymi poprzez wskazywanie
możliwych
korzyści
społecznoekonomicznych.

Animacja Społeczna realizowana w taki
właśnie sposób umożliwiła uczestnikom
Projektu z Mazowsza Płockiego lepsze
rozeznanie sytuacji i potrzeb środowisk
lokalnych, ich aktywizację i nawiązywanie
współpracy, a w niektórych przypadkach
przywrócenie wzajemnie korzystnych
interakcji
społecznych.
Działania
animacyjne prowadzone w Projekcie
OWES Mazowsza Płockiego obudziły
ludzi do działania w swoim najbliższym
otoczeniu, czyli w ich społecznościach,
osiedlach, uświadomiły im, że są
odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale
i za innych, a także pozwoliły uwierzyć,
że wiele zależy nie od pojedynczych
jednostek, ale od wspólnot i grup
obywatelskich. Przyczyniły się również
do wykreowania nowych liderów
wśród organizacji oraz zapoczątkowały
procesy łączenia środowisk z całym
spektrum
potencjałów,
możliwości
i interesów w celu wypracowywania
wspólnej drogi rozwoju społeczności
lokalnych.

PARTNERSTW
IA
N
A
W
O
D
U
B
M
IU
D
U
ST

Aby rezultaty działań zrealizowanych w zakresie Animacji Społecznej mogły
być efektywne i skuteczne, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza
Płockiego przygotował w ramach Projektu cykl szkoleniowy z zakresu
budowania partnerstw lokalnych, skierowany do przedstawicieli samorządu
i organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostynińskiego, sierpeckiego,
płockiego i Miasta Płocka.
Głównym celem zajęć przeprowadzonych
w Studium
Budowania Partnerstw
Lokalnych było kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia, inicjowania
grup i relacji w społeczności lokalnej,
a pozostałe działania dotyczyły:

• uzyskania

podstawowej
wiedzy
z zakresu cech, form i etapów
partnerstwa,

• uświadomienia osiągania większej
skuteczności
działanie,

• nabycia

poprzez

wspólne

umiejętności
z zakresu rozpoznawania środowiska
lokalnego,

• nauki

łączenia
potencjałów
celem
rozwoju
społeczności
lokalnej i rozwiązywania lokalnych
problemów.

Studium
Budowania
Partnerstw
Lokalnych realizowane było w blokach
tematycznych:


Od animacji do partnerstwa –
wskazanie roli i wartości animacji
i oddolnych działań w procesie
budowania partnerstw. Kontekst
warsztatu pokazała uczestnikom,
jak ważny w budowaniu każdej
koalicji jest udział grup i inicjatyw.
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Od partycypacji do partnerstwa –
warsztat
uświadomił
uczestnikom
konieczność pracy nad taki postawami
obywatelskimi, jak zaangażowanie
i odpowiedzialność za wspólne sprawy,
tak aby partnerstwo miało trwały
charakter.



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



Od
ekonomii
społecznej
do partnerstwa – tematyka poruszana
podczas warsztatu wskazała 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 wyposażył
uczestników w narzędzia i umiejętności
służące rozwojowi ekonomii społecznej
w przestrzeni lokalnej.



Od partnerstwa do promowania
regionu – zajęcia ukazały 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.
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Zajęcia
Studium
Budowania
Partnerstw Lokalnych trwały od
czerwca 2013 do października
2014 roku i wzięło w nich udział
kilkadziesiąt organizacji i instytucji
z terenu Mazowsza Płockiego
objętego Projektem (Urzędy Miast,
Gmin, Starostwa, Ośrodki Pomocy
Społecznej,
Centra
Pomocy
Rodzinie, Urzędy Pracy, Ośrodki
Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne,
Stowarzyszenia
i
Fundacje).
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę
z zakresu budowania partnerstw
lokalnych i
ich znaczeniu jako
czynnika
zmiany
społecznej
oraz
podzielili
się
własnymi
doświadczeniami, dobrymi praktykami.
Ważnym
elementem
spotkań
w
ramach
Studium
Budowania Partnerstw Lokalnych
było
nawiązanie
znajomości
i wymiana kontaktów pomiędzy
uczestnikami, co zaowocowało
nawiązaniem współpracy pomiędzy
niektórymi
podmiotami
i
zorganizowaniem
wspólnych
inicjatyw
skierowanych
do
społeczności lokalnych. Uczestnicy
utwierdzili się w przekonaniu, iż
znacznie
łatwiej
podejmować
działania
w
partnerstwie
i
zadeklarowali
dążenie
do
animowania partnerstw lokalnych
na swoich terenach.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA
FERENCJE, SEMINARIA
KONPŁOCKIEGO

ZNE
I SPOTKANIA TEMATYC

W ramach Projektu „OWES Mazowsza
Płockiego”
zorganizowano
dwie
edycje
seminarium
„Zatrudnienie
w
Sektorze
Ekonomii
Społecznej”,
w których udział wzięli przedstawiciele
samorządów, członkowie i władze
banków
spółdzielczych,
spółdzielni
rolniczych, socjalnych, mieszkaniowych,
działacze organizacji pozarządowych
i społecznych, kół gospodyń wiejskich
i ochotniczych straży pożarnych. Podczas
spotkań poruszano kwestie dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
i
sposobów
niwelowania
zagrożeń ich trwałości, przedstawiano
dobre praktyki w zakresie współpracy
samorządu terytorialnego z podmiotami
ekonomii społecznej w ramach zlecania
im zadań publicznych i zaprezentowano
przykłady skutecznie i sprawnie działających spółdzielni socjalnych.

2

KONFERENCJE
i SEMINARIA

35

SZKOLEŃ
TEMATYCZNYCH
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Podsumowaniem każdego z seminariów był panel dyskusyjny, gdzie
sporo czasu poświęcono rozwojowi
spółdzielczości
w
kontekście
potencjału regionu, szans jakie
daje na zapobieganie odpływowi
zwłaszcza młodych mieszkańców
i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.
Odbyły się również 2 konferencje
tematyczne pod nazwą „Znaczenie
Ekonomii Społecznej w Polityce
Zatrudnienia”, których celem było
przedstawienie
uczestnikom
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z subregionu Mazowsza Płockiego
zagadnień
w
zakresie
rozwoju
ekonomii
społecznej,
tworzenia
podmiotów ekonomii społecznej oraz
roli
przedsiębiorczości
społecznej
w
polityce
zatrudnienia,
jak
również zaprezentowanie gościom
zaproszonym z różnych regionów Polski
działań podejmowanych w ramach
Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej
Mazowsza
Płockiego”.
Program
konferencji
przewidywał
wystąpienia osób posiadających duże
doświadczenie zawodowe w zakresie
ekonomii społecznej oraz polityki
zatrudnienia, przedstawienie „dobrych
praktyk” i podejmowanych inicjatyw.
Poruszano m.in. tematy dotyczące
reformy publicznych form zatrudnienia,
partnerstwa wielosektorowego, problematyki wychodzenia z bezrobocia
na terenach wiejskich i perspektyw
ekonomii społecznej w kontekście
nowej polityki pracy.

INICJATYWY LOKALNE

4

PARTNERSTWA LOKALNE
Z inicjatywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
powołano na Mazowszu Płockim cztery nowe partnerstwa.

Płockie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
Powiat Płocki Społecznie Odpowiedzialny
Powiat Gostyniński Społecznie Odpowiedzialny
Powiat Sierpecki Społecznie Odpowiedzialny
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Aby w jak najlepszy sposób zaprezentować i przybliżyć korzyści płynące
z działalności przedsiębiorstw społecznych nowo uruchomione Partnerstwa
wspólnie z OWES i miejscowymi organizacjami zorganizowały kilkanaście
inicjatyw lokalnych, które stały się ważnym elementem promocji ekonomii
społecznej na Mazowszu Płockim. Zaktywizowanie mieszkańców i włączanie ich
w życie społeczności lokalnej sprawiło, że zacieśniły się istniejące oraz powstały
nowe więzi społeczne. W każdym przypadku sprzyja to rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego oraz umacnianiu pozycji działających podmiotów ekonomii
społecznej.

WITAMY WAKACJE NA ZIEMI
MAZOWIECKIEJ
W miejscowości Liszyno (gmina Słupno) przy
Szkole Podstawowej zrealizowano inicjatywę
mającą na celu promocję aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz pomiotów
ekonomii społecznej działających na
rzecz mieszkańców z terenu Gminy
Słupno. Zostały przygotowane konkursy
artystyczne, edukacyjne i sprawnościowe
dla dzieci, różnego rodzaju zabawy oraz
występ lokalnego zespołu muzycznego.
W organizację włączyła się Szkoła Podstawowa w Liszynie, Rada Rodziców,
Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji, rodzice, dzieci i mieszkańcy gminy.

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POWIATU PŁOCKIEGO
W sierpniu 2014r. w Cekanowie (gmina
Słupno) odbył się “Festiwal Organizacji
Pozarządowych
Powiatu
Płockiego”,
którego
celem
była
prezentacja
działań
organizacji
pozarządowych
oraz podmiotów ekonomii społecznej
z terenu powiatu płockiego. Promowano
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
współpracę międzysektorową w obszarze
usług reintegracji społecznej i zawodowej
oraz
działania
wspierające
osoby
niepełnosprawne w powrocie na rynek pracy. W ramach wydarzenia zorganizowano
m.in. występy i prezentacje organizacji pozarządowych z terenu powiatu płockiego.
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POŻEGNANIE LATA
W sierpniu 2014r. w miejscowości Słupno
(powiat płocki) przygotowano imprezę
promującą lokalne inicjatywy, działania
partnerskie, samoorganizację społeczności
lokalnej oraz integrację mieszkańców
gminy, budowanie więzi społecznych.
W ramach wydarzenia zorganizowano:
konkursy sprawnościowe i artystyczne,
zabawy dla dzieci oraz warsztaty
edukacyjne przygotowane przez lokalne
organizacje pozarządowe.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W listopadzie 2014r. w miejscowości
Bonisław (powiat sierpecki) zorganizowano
Święto Pieczonego Ziemniaka. Celem
inicjatywy było kultywowanie tradycji,
poznanie lokalnej historii, integracja oraz
promowanie aktywności mieszkańców.
Ważne było partnerskie działanie instytucji
i organizacji działających na terenie
powiatu sierpeckiego oraz mieszkańców
w
przygotowaniu
tego
lokalnego
wydarzenia.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
We wrześniu 2014r. w miejscowości
Rościszewo (powiat sierpecki) odbyła
się inicjatywa lokalna mająca na celu
promocję samoorganizacji mieszkańców
i
podmiotów
funkcjonujących
na
rzecz organizowania aktywnych form
spędzania czasu wolnego oraz integrację
międzypokoleniową. W ramach wydarzenia przeprowadzono zajęcia sportowo
- rekreacyjne dla społeczności lokalnej.
Oprócz konkurencji sportowych atrakcją były m.in. przejażdżki bryczką, malowanie
twarzy przez dzieci.
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NIE KUPUJ! ADOPTUJ!
W lipcu 2014r. rozpoczęła się kampania
społeczna mająca na celu poprawę losu
czworonogów przebywających w płockim
schronisku dla zwierząt, promowanie
adopcji oraz edukacji społeczeństwa
na
temat
odpowiedzialności
przy
decydowaniu się na posiadanie psa.
Wokół inicjatywy udało się zjednoczyć
bardzo wielu ludzi, organizacji i instytucji,
m.in. Prywatny Gabinet Lekarski Oleg
Moszczew, Młodzieżowy Dom Kultury,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Teatr Dramatyczny, Straż Miejska, Policja,
Komunikacja Miejska Sp. z o.o., SITA Płocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Leroy
Merlin Płock, Stowarzyszenie Centrum
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
i oczywiście Schronisko dla zwierząt
w Płocku. Kampania kontynuowana jest
do chwili obecnej przy użyciu plakatów,
bilboardów, materiałów promocyjnych,
happeningów z udziałem coraz większej
liczby wolontariuszy.

JARMARK
W PŁOCKU

ŚWIĘTEGO

BARTŁOMIEJA

Latem 2014 roku odbył się w Płocku
Jarmark Świętego Bartłomieja, podczas
którego
najważniejszym
wydarzeniem
było promowanie regionalnych artystów,
twórców
rękodzieła,
pasjonatów
i kolekcjonerów. Oprócz kilkudziesięciu
wystawców,
twórców
ludowych
i rzemieślników organizatorzy przewidzieli
szereg atrakcji dla społeczności lokalnej.
W przygotowanie wydarzenia obok Płockiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej włączyli się
m.in. Agencja Rewitalizacji Starówki, Parafia
Św. Bartłomieja oraz Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki.
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INTEGRACJA - RODZINA - PRZYSZŁOŚĆ
W sierpniu 2014r. zorganizowano dla
dzieci i młodzieży wyjazd integracyjny
z elementami profilaktyki uzależnień.
W trakcie wydarzenia prowadzono zajęcia
dydaktyczno - wychowawcze, pogadanki
uświadamiające o skutkach zażywania
alkoholu czy narkotyków, połączone
z lekcją asertywności. W ramach inicjatywy
przeprowadzono pogadanki “Nie ćpam,
nie piję - teraz żyję” oraz rozdawano
materiały
informacyjne
związane
z profilaktyką uzależnień.

PROMUJEMY ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ
W Zawidzu (powiat sierpecki) odbyła się
impreza lokalna mająca na celu promocję
zdrowego stylu życia, zdrowej żywności oraz
ekonomii społecznej. W wydarzeniu udział
wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
powiatu
sierpeckiego.
Zorganizowano
występ lokalnego zespołu muzycznego
ZTL Zawidzanie, programy artystyczne,
atrakcje dla dzieci i dorosłych, degustację
tradycyjnych
potraw
i
wypieków
przygotowanych przez Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Zawidzu oraz
aktywne członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.
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MII SPOŁECZNEJ

IOTÓW EKONO
DZTWO DLA PODM

DORA

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pozwalał podmiotom ES na nabywanie
i podnoszenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia, zarządzania i rozwoju
przedsiębiorstwem nie tylko poprzez szkolenia. Aby organizacjom pozarządowym
ułatwić nadążanie za wciąż zmieniającymi się przepisami i wspomagać je
w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, OWES Mazowsza Płockiego
zapewniał im także profesjonalne doradztwo prawne, finansowo-księgowe
i marketingowe oraz udzielał wsparcia w procesie komunikacji z potencjalnymi
klientami poprzez doradztwo w tworzeniu i prowadzeniu stron WWW.
Liczba spotkań, forma oraz zakres współpracy uzależniony był od potrzeb
organizacji i celu, jaki chce osiągnąć. Doświadczenia OWES wskazują, że Podmioty
Ekonomii Społecznej oczekują różnego rodzaju wsparcia, dlatego też było ono
dostosowywane do ich indywidualnych wymagań.

• przygotowanie dokumentów do KRS,

DORADZTWO
PRAWNE

• zmiany w dokumentach statutowych (KRS,
statut),
• sprawy pracownicze,
• inne zagadnienia organizacyjno-prawne.
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• doradztwo w zakresie sprawozdawczości
i raportowania finansowego,

DORADZTWO

• doradztwo podatkowe,

FINANSOWO-

• doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej.

KSIĘGOWE

• diagnoza bieżącej
(produkty i usługi),

DORADZTWO
MARKETINGOWE

• poszukiwanie
ketingowych,

sytuacji

nowych

• planowanie oraz
marketingowych.

organizacji

rozwiązań

wdrażanie

mar-

działań

W ramach doradztwa marketingowego
wykorzystane zostały narzędzia z zakresu
marketingu internetowego, marketingu tradycyjnego, psychologii
reklamy oraz psychologii zachowań konsumenckich.

TWORZENIE I POMOC
W PROWADZENIU STRON
INTERNETOWYCH
Oferta
OWES
Mazowsza
Płockiego
obejmowała
również
przygotowanie i wdrożenie specjalistycznego doradztwa w zakresie
zaprojektowania, przygotowania i uruchomienia stron www,
dostosowanych do potrzeb i oczekiwań organizacji biorących udział
w realizacji Projektu oraz wsparcie techniczne i merytoryczne przez
okres trwania Projektu.
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
MII SPOŁECZNEJ

O

AKADEMIA EKON

Myśląc o długofalowym rozwoju organizacji z Mazowsza Płockiego, Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował Akademię Ekonomii Społecznej – zespół
kompleksowych działań, mających na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności
Podmiotów Ekonomii Społecznej posiadających swoją siedzibę na terenie powiatów:
płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i Miasta Płocka oraz zwiększenie przychodów
z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
W ramach Akademii Ekonomii Społecznej utworzono ponad 300 miejsc szkoleniowych
dla 20 podmiotów ekonomii społecznej, wszystkim uczestnikom zapewniając materiały
szkoleniowe, noclegi oraz wyżywienie.

PODCZAS PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ OMÓWIONO
NASTĘPUJĄCE TEMATY:
ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE
EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zaprezentowano zasady i obowiązujące regulacje prawne prowadzenia
działalności przez organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki sektora ekonomii społecznej oraz praktyczne umiejętności, które będą
wykorzystane w dalszej pracy na rzecz organizacji reprezentowanych przez
uczestników.

ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przekazano wiedzę na temat planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
przez podmioty ekonomii społecznej, głównie pod kątem uruchomienia spółdzielni
socjalnych (uzyskanie wsparcia finansowego, realizowanie umów cywilno-prawnych,
prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości).

22

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Omówiono zagadnienia finansowe związane z działalnością organizacji pozarządowych
i PES (dokumenty księgowe, plan kont, przychody i koszty, rozliczenia z fiskusem, pozyskiwanie
środków na działalność), przedstawiono zasady tworzenia polityki rachunkowości,
wypełniania zobowiązań podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych,
zaznajomiono z procedurą kontroli podatkowej oraz przybliżono obowiązki organizacji
wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODMIOTACH
EKONOMII SPOŁECZNEJ
Omówiono zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem uprawnień pracowników i pracodawcy, zaprezentowano zasady
funkcjonowania przedsiębiorstw aktywizacji zawodowej i zakładów pracy chronionej
oraz przekazano wiedzę na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji
niepełnosprawnych na rynku pracy (dofinansowanie wynagrodzenia, zwrot kosztów na
stworzenie i wyposażenie stanowisk pracy, zwolnienie z PFRON).
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NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA
Omówiono i zaprezentowano metody zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną
przez NGO i PES, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zarzadzania strategicznego,
podejmowania kluczowych decyzji, strategii prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania zmianą gospodarczą.

PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Omówiono i zaprezentowano metody zarządzania projektami, ze szczególnym
uwzględnieniem procesu tworzenia zespołów projektowych, przygotowania harmonogramu
oraz budżetu, analizowania, monitorowania i kontroli wdrażania zaplanowanych
przedsięwzięć, a także ich ewaluacji.

GOSPODAROWANIE BUDŻETEM I ZARZĄDZANIE CZASEM
Przekazano uczestnikom wiedzę, w jaki sposób efektywnie gospodarować
budżetem i finansami, także domowymi oraz jak zarządzać swoim czasem, aby
skutecznie realizować zaplanowane cele.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NGO
Przedstawiono możliwości pozyskiwania finansowania dla działalności organizacji
pozarządowych, wskazano gdzie poszukiwać informacji o ich źródłach, w jaki
sposób wypełniać wnioski o dotacje, jakimi metodami zbierać fundusze oraz jakich
przepisów i procedur należy przestrzegać.

ZBIÓRKA PUBLICZNA
Omówiono zagadnienia związane z planowaniem, organizowaniem
i przeprowadzaniem zbiórek publicznych (formy, sposoby, terminy, miejsca i cele
zbiórek publicznych oraz podmioty do nich uprawnione) oraz zaprezentowano
aktualny stan przepisów i regulacji prawnych w zakresie organizowania zbiórek
publicznych (procedura zgłaszania, wymogi i konsekwencje prawne, zasady
rozliczania i sprawozdawczości, opodatkowanie).
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MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
Przedstawiono sposoby prowadzenia skutecznych działań marketingowych przez
organizacje pozarządowe: planowanie strategiczne, badania marketingowe,
budowanie relacji z klientem, sprzedaż bezpośrednia, reklama i promocja.
Zaprezentowano również przykłady efektywnych kampanii i dobrych praktyk
marketingowych.

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
Przekazano wiedzę na temat efektywnej i nakierowanej na cele pracy zespołowej,
opartej o zasady otwartej komunikacji, skutecznego rozwiązywania konfliktów,
rzeczowej argumentacji oraz sprawiedliwego delegowania zadań.
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Zgodnie z podstawowym założeniem Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza
Płockiego - Uruchomienie Spółdzielni Socjalnych - specyficznej formy podmiotu ekonomii
społecznej, łączącej cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, dzięki świadczonemu
przez OWES wsparciu zostały założone 4 spółdzielnie socjalne, które od kilku miesięcy prowadzą
własną działalność gospodarczą.
Wsparcie to odnosiło się nie tylko szkoleń,
podczas których członkowie spółdzielni
pozyskali dużą wiedzę i wiele nowych
umiejętności, ale niezwykle istotne było
także bieżące doradztwo pozwalające
na rozwiązywanie większości problemów
związanych z przedsiębiorczością społeczną.
W ramach Projektu Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
sfinansowane zostały wydatki inwestycyjne
niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Oprócz tego,
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przez rok każdy z członków Spółdzielni
Socjalnych otrzymywał do swojego miejsca
pracy dofinansowanie w wysokości ok. 1.500
złotych miesięcznie.
Wszystkie te przedsiębiorstwa ekonomii
społecznej zostały założone w większości
przez osoby pozostające bez zatrudnienia,
a praca w spółdzielniach dała im szansę
na powrót do uregulowanego życia
społecznego i znalezienie swojego stałego
miejsca na rynku pracy poprzez aktywizację
zawodową, integrację i podnoszenie swoich
kwalifikacji.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „FUN PARK”
Swoją działalność rozpoczęła 15 marca
2014 roku przy Ośrodku Rehabilitacji
i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu
(powiat płocki) . Ośrodek Rozrywki i Rekreacji
„Fun Park” tworzy sześć osób. Poza
prezesem to kilkuosobowa grupa przyjaciół,
dwudziestoparolatków, którzy od zawsze
chcieli powiązać pracę z przyjemnością
i właśnie w przedsiębiorstwie społecznym
znaleźli swój sposób na życie.

Do atrakcji oferowanych przez Fun Park
należą:
•
•
•
•
•
•
•

paintball,
park linowy,
ścianka wspinaczkowa,
kajaki,
karaoke,
gry scenariuszowe,
szkoła przetrwania.

Ponadto można skorzystać ze stanowisk
łuczniczych, przenieść się w czasy
starożytności i spróbować swoich sił
jako gladiator lub zasmakować kultury
wschodniej Azji i wcielić się w zawodnika
sumo.
Fun Park zajmuje się także organizacją
imprez masowych, okolicznościowych,
firmowych oraz zapewnia dobrą zabawę
indywidualnym odbiorcom. Dreszczyk
emocji wyzwala możliwość oddania się
sportowej rywalizacji w różnego rodzaju
turniejach oraz zapisania się do Ligi
Paintballa czy Boule.
www. funparkplock.com.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „POD JEDNYM DACHEM”
Została powołana 21 marca 2014 roku
w Sierpcu przez Parafię Rzymskokatolicką
p.w.
św.
Benedykta
oraz
Dom
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Braci Pallotynów w Sierpcu. Jest to
pierwsza i jedyna jak dotąd spółdzielnia
kościelnych osób prawnych, której
prezesem
został
ksiądz
mający
doświadczenie w zarządzaniu parafią.
Funkcjonuje
na
terenie
powiatu
sierpeckiego i zatrudnia sześć kobiet.
Głównym przedmiotem jej działalności
jest gastronomia i catering - obsługa
plenerowych
imprez,
festynów
i pikników rodzinnych, usługi komunalne
- sprzątanie mieszkań, porządkowanie
grobów, utrzymanie i konserwacja
terenów zielonych, przygotowywanie
kościoła
do
chrztów,
komunii,
bierzmowań oraz usługi opiekuńcze
– opieka nad osobami starszymi
oraz dziećmi. Świadczy także usługi
przygotowywania
okolicznościowych
stroików na Dzień Wszystkich Świętych,
Boże Narodzenie, kart świątecznych,
organizuje bale karnawałowe, choinki,
Mikołajki.
W najbliższych planach Spółdzielnia
Socjalna „Pod jednym dachem”
zamierza
uruchomić
sklep
z
dewocjonaliami,
pamiątkami
religijnymi i produktami benedyktyńskimi,
a także i kawiarnię na terenie parafii przy
Sanktuarium w Sierpcu.
www.podjednymdachem.eu
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SIELSKA KRAINA”

Ma swoją siedzibę w małej wiosce
Rydzyno pod Płockiem na terenie gminy
Słupno, w otoczeniu malowniczych
nadwiślańskich krajobrazów. Od ponad
roku „Sielska Kraina” prowadzi wioskę
indiańską z namiotami stylizowanymi na
tradycyjne tipi rdzennych mieszkańców
Ameryki
Północnej,
wyposażonymi
w tradycyjne przedmioty codziennego
użytku, mini-zoo z zagrodą dla zwierząt
(ptactwo ozdobne, króliki, kozy, owce)
i stajnię.
Wielką atrakcję dla najmłodszych klientów
Spółdzielni stanowią zabawy indiańskie,
czyli strzelanie z łuku, wypalanie drewna,
malowanie twarzy w barwy wojenne.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
lekcje jazdy konnej i przejazdy bryczkami,
coraz większą popularność zyskują
zajęcia hipoterapii, rehabilitacji psychoruchowej dla osób niepełnosprawnych.
Ważnym elementem w ofercie tego
przedsiębiorstwa
społecznego
jest
organizowanie zielonych szkół, imprez
okolicznościowych
i
integracyjnych,
kuligów.
Członkami-założycielami
są
przeważnie młodzi ludzie, dzielący czas
pracy w spółdzielni z nauką na studiach.
www.sielskakraina.com.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SZANSA”
Działa od lutego 2014 roku w Płocku.
Prowadzi restaurację „Szansa” serwując
smaczne, domowe i niedrogie posiłki
kuchni polskiej. Posiada zespół muzyczny,
który świadczy usługi związane z obsługą
imprez tanecznych, okolicznościowych,
weselnych, pikników, dysponuje również
profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym,
oświetleniowym i estradowym.
Spółdzielnia socjalna zajmie się także
profilaktyką zdrowia, naturoterapią i terapią
uzależnień, organizując kuracje zdrowotne, turnusy odchudzające oraz płockie
i terenowe Dni Zdrowia. Do swojej oferty „Szansa” doda jeszcze usługi szkoleniowe dla
potrzeb alternatywnego rynku pracy, warsztatów rozwoju osobistego skierowanego
do absolwentów, a także szkolenia dla bezrobotnych w systemie MLM opartym na
sprzedaży bezpośredniej. Jej członkowie - założyciele to osoby w wieku powyżej 35 lat,
z dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym, ale do czasu powołania spółdzielni
w większości bezrobotne.
www.szansa.info.pl
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CHY
WŁO

MIĘDZYNARODOWA

UKRAINA

WSPÓŁPRACA
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A
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Mazowsza

zapewnił

jeszcze

kompleksowe

MAZOWSZA
PŁOCKIEGO

POLSK

A

Płockiego
bardziej
działania

na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości społecznej dzięki rozszerzeniu
Projektu o komponent międzynarodowy. W listopadzie 2013 roku zostało podpisane
Partnerstwo o Współpracy Międzynarodowej, którego Liderem został lider Projektu,
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku,
a zagranicznymi Partnerami: Lwowska Rada Obwodowa z Ukrainy, słowacki samorząd
z miasta Zlate Moravce i Gente di Mare – spółdzielnia socjalna z Genui (Włochy).
Główny cel Partnerstwa to opracowanie
modelu
Przedsiębiorstwa
Ekonomii
Społecznej
wspierającego
osoby
zagrożone wykluczeniem na rynku pracy,
z jak najpełniejszym wykorzystaniem
doświadczeń
partnerów
z
innych
krajów, poznaniem nowych rozwiązań
organizacyjnych oraz transferem dobrych
praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych
i regionalnych, sprzyjających promocji
przedsiębiorczości
i
prowadzeniu
działalności gospodarczej.
W ramach współpracy ponadnarodowej
zorganizowano 1 konferencję inaugurującą wraz z towarzyszącymi jej
warsztatami i zaplanowano 1 konferencję

podsumowującą
współpracę
międzynarodową
oraz
zrealizowano
3
zagraniczne
wizyty
studyjne,
pozwalające na zapoznanie się ze
specyfiką polityki socjalnej w danym
kraju, a także na zwiedzenie instytucji
i przedsiębiorstw zajmujących się
ekonomią społeczną.
Międzynarodowa
konferencja
inauguracyjna
„SPÓŁDZIELCZOŚĆ
SOCJALNA
NA
RYNKU
PONADNARODOWYM”
W
międzynarodowej
konferencji
„Spółdzielczość socjalna na rynku
ponadnarodowym”
zorganizowanej

31

w Płocku obok polskich Partnerów Projektu
udział wzięli zagraniczni goście z Włoch,
Słowacji i Ukrainy oraz przedstawiciele
samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych i instytucji otoczenia
ekonomii społecznej.
Omówiono rolę przedsiębiorczości społecznej w kontekście tworzenia nowych
rozwiązań dla lokalnego rynku pracy,
ideę
współpracy
międzynarodowej
i wymiany doświadczeń pomiędzy krajami
partnerskimi.
Zaprezentowano
polski
model przedsiębiorstwa społecznego
oraz
dobre
praktyki
w
obszarze
ekonomii społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej,
aktywizacji zawodowej i społecznej.
Doświadczenia
włoskie
przedstawili
członkowie Spółdzielni Socjalnej Gente
di Mare z Genui, słowackie - pracownicy
Urzędu Miasta Zlate Moravce, a ukraińskie
samorządowcy
z
Lwowskiej
Rady
Obwodowej. Dla porównania omówione
zostały także doświadczenia polskie na
przykładzie Spółdzielni Socjalnej Centrum
Usług Środowiskowych „CUŚ” ze Słupna.
Warsztaty
SOCJALNEJ”
z zagranicy

„MODEL
SPÓŁDZIELNI
z udziałem partnerów

Niezwykle
wartościowej
i
bogatej
merytorycznie konferencji „Spółdzielczość
socjalna na rynku ponadnarodowym”
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towarzyszyły Międzynarodowe Warsztaty
z udziałem Partnerów zagranicznych,
poświęcone
roboczej
wymianie
informacji, wiedzy i doświadczeń.
Głównym
celem
spotkania
było
przygotowanie założeń do opracowania
modelu spółdzielni socjalnej na bazie
współpracy ponadnarodowej.
Partnerzy
reprezentujący
Lwowską
Radę
Obwodową,
miasto
Zlate
Moravce i genueńską spółdzielnię
Gente di Mare pracowali najpierw
w podgrupach z przedstawicielami
Lidera
Projektu,
Stowarzyszenia
Centrum
Innowacji
Społeczeństwa
Informacyjnego,
by
po
przerwie
wspólnie podsumować podobieństwa
i różnice w uwarunkowaniach prawnych,
organizacyjnych i socjalnych w obszarze
ekonomii
społecznej,
występujące
pomiędzy Ukrainą, Słowacją, Włochami
i Polską.
W drugiej części Warsztatów uczestnicy
zapoznali się z polskimi przykładami
przedsiębiorczości
społecznej,
odwiedzając w Słupnie Spółdzielnię
Socjalną Osób Prawnych „Centrum
Usług Środowiskowych” oraz płocką
Fundację
Ekonomii
Społecznej
„Przystań”,
prowadzącą
Zakład
Aktywności Zawodowej – Bar Mleczny
„Tumska”.

WIZYTA STUDYJNA WE
WŁOSZECH

W dniach 27-29 maja 2014 r. odbyła się wizyta studyjna w Genui, gdzie zapoznano
uczestników wizyty z włoskimi modelami spółdzielczości socjalnej. Pierwsze spotkanie
zostało zorganizowane w Magistracie Miasta Genua, gdzie uczestnicy wizyty studyjnej
zapoznali się z koncepcją włączenia społecznego z uwzględnieniem respektowania
zasady równego traktowania ze względu na płeć. W realizacji polityki równościowej
we Włoszech główne zastosowanie mają przepisy Unii Europejskiej, ale należy przy tym
uwzględnić swoistą specyfiką problemów, które występują na terenie Genui (tradycyjny
model rodziny, zwiększająca się liczba imigrantów z Afryki Północnej).

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wielu
interesujących spotkaniach i wydarzeniach.
•

Magistrat
Miasta
Genua
–
prezentacja koncepcji włączenia
społecznego z uwzględnieniem
respektowania zasady równego
traktowania ze względu na płeć.

•

Konsorcjum
Społeczne
Agora - omówienie włoskiego
modelu ekonomii społecznej
z
uwzględnieniem
specyfiki
trzeciego sektora i zmian, które
nastąpiły
po
wprowadzeniu
prawa dotyczącego możliwości
tworzenia spółdzielni socjalnych.
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•

•

•
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Ośrodek
dla
migrantów
Tangram
przedstawienie
projektu
skierowanego
do
osób wykluczonych społecznie,
głównie imigrantów, w celu
integracji kulturowej i zawodowej
osób na lokalnym rynku pracy.
Centrum Stella Maris - prowadzone
przez
Spółdzielnię
Socjalną
„Gente di Mare” („Ludzie Morza”),
zajmujące się udzielaniem wsparcia i świadczeniem usług osobom
pracującym na morzu, od pomocy
prawnej po udostępnianie świetlicy Spółdzielni w centrum Genui.
Centrum Środowiskowe - realizowanie projektu „Diament”,
mającego na celu ożywienie
dzielnicy
zmagającej
się
z problemami ubóstwa i narkotyków, zwiększenie integracji
żyjących
tu
ludzi
poprzez
oddziaływanie na całą tkankę
środowiska społecznego.

•

Projekt „Art & Food” - łączenie potencjału miejscowych rękodzielników
z dbałością o lokalną tradycję
i z wykorzystaniem turystycznego
potencjału Genui.

•

Stowarzyszenie „Associazione Bambini Vittime” - cele tej organizacji:
pomaganie dzieciom narażonym na
przemoc, wykorzystywanie seksualne,
pracę niewolniczą i problemy związane
z ubóstwem.

•

Spółdzielnia „Locanda degli Adorno”
niewielka
restauracja,
gdzie
serwowane są proste posiłki i alkohol.
Celem spółdzielni jest nie tylko praca
środowiskowa i stworzenie alternatywy
zarobkowej dla mieszkańców, ale
także przyciągnięcie turystów do tej
części Genui.

•

Centrum
Wielofunkcyjne
–
przeznaczone dla dzieci i rodzin
z gminy Rapallo, które jest zarządzane
przez „Consortio Acoli”. Centrum
ma
charakter
integrujący
oraz
oferuje usługi socjalno - edukacyjne
skierowane do społeczności lokalnej.

WIZYTA STUDYJNA
WE LWOWIE
W dniach 22 – 26 lipca 2014 na zaproszenie
Lwowskiej Rady Obwodowej uczestnicy projektu
OWES Mazowsza Płockiego otrzymali możliwość
zapoznania się z ukraińskim modelem socjalnym.
Partnerzy Ukraińscy zwracali uwagę, iż udział w tego typu projektach jest dla
Ukrainy nowym doświadczeniem, tym cenniejszym, że włączenie się w jego
działania umożliwiło uzyskanie wiedzy na temat narzędzi rozwiązywania
problemów społecznych, co daje nadzieję na znalezienie alternatywnych
źródeł finansowania działań socjalnych.
Uczestnicy wizyty odwiedzili m.in.:
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Obwodu Lwowskiego, największą
organizację
pozarządową
zrzeszającą osoby niepełnosprawne na
Ukrainie, liczącą ok. 600 tys. członków.
Lwowski Urząd Pracy, w którym
przedstawiono
ukraiński
model
aktywizacji
zawodowej,
będący
próbą wykorzystania europejskich
rozwiązań,
czyli
dostosowania
kwalifikacji zawodowych poprzez
szkolenia i udzielanie wsparcia
finansowego
na
zatrudnianie
bezrobotnych.

Stowarzyszenie
“Osella”
zajmujące
się
problematyką
bezdomności.
Przedstawiono działalność wykonywaną
przez osoby bezdomne, polegającą na
recyklingu przedmiotów (głównie mebli)
i sprzedaży ich poprzez sieć sklepów oraz
na wydawaniu i dystrybucji bezpłatnej
prasy, gdzie połowa zysku ze sprzedaży
stanowi wynagrodzenie bezdomnego.

Ukraiński Uniwersytet Katolicki we
Lwowie, gdzie uczestnicy zapoznali
się
z
doświadczeniami
uczelni
w realizowaniu licznych projektów
międzynarodowych, w tym również
skierowanych m.in. do dzieci i osób
niepełnosprawnych.
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WIZYTA STUDYJNA NA
SŁOWACJI

Na zaproszenie samorządu w Zlatych
Moravcach, we wrześniu 2014 roku
członkowie organizacji pozarządowych,
spółdzielni socjalnych i przedstawiciele
samorządu z Mazowsza Płockiego mieli
okazję poznać problematykę polityki
socjalnej i rozwiązania w tym zakresie
stosowane na Słowacji. Podobnie jak
w Polsce, choć dzięki środkom unijnym
i zaangażowaniu społeczników powstają
w tym kraju pierwsze podmioty gospodarki
społecznej, to jednak przejście od modelu
pomocowego do aktywizującego różne grupy społeczne, zwłaszcza po długoletnim
doświadczeniu „gospodarki uspołecznionej”, nie jest prostym zadaniem.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością:


Centrum
Nezávislej
Kultúry
Záhrada, gdzie podczas seminarium
zaprezentowano
historyczny
rozwój przedsiębiorczości socjalnej
na Słowacji oraz przedstawiono
założenia modelu przedsiębiorstw
socjalnych, który oczekuje na
realizację.



Animus Apertus n.o., pracowni
krawieckiej,
w
której
romskie
wychowanki domów dziecka szyją
własnoręcznie
stroje
teatralne.
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Teatru z Pasażu (Divadlo Z Pasáže),
który
swoją
aktywność
dzieli
na trzy części – profesjonalny
teatr, kształcenie aktorów oraz
prowadzenie
noclegowni.
Zwiedzanie siedziby połączone
było z omówieniem doświadczeń
dotyczących pracy z aktorami
niepełnosprawnymi umysłowo.



Wielofunkcyjnego Centrum Środowiskowego, budowanego przez
Romów, w którym mają powstać
m.in.
przedsiębiorstwa
socjalne,
świetlice środowiskowe, centrum
wolontariatu i kształcenia.



Ośrodka
BETONIKA
Priechod,
który
prowadzi
dom
opieki
społecznej,
ośrodek
wsparcia
dziennego oraz dom seniora. Osoby
niepełnosprawne
przebywające
w
tej
placówce
znajdują
zatrudnienie w pobliskim zakładzie
pracy chronionej INTEGRA, który
produkuje meble.



ROZKVET
–
Spółdzielni
Pracy
Inwalidów istniejącej od 1956 roku.



Zakładu Pracy Chronionej TERRA
BONA, który poza zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych prowadzi
terapię indywidualną i grupową dla
swoich podopiecznych.



Ośrodka
Wsparcia
Dziennego
Pobytu
wykorzystywanego
na
cele
kulturalne,
oświatowe,
hobbystyczne
oraz
wsparcia
społecznego
przez
osoby
niepełnosprawne i seniorów.



Miejskiej
Placówki
Opiekuńczego.



Zakładu Pracy Chronionej
wadzącego pralnię i magiel.



Straży Miejskiej, w której stworzono
stanowiska
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych przy obsłudze
miejskiego monitoringu.



Miejskiego Urzędu Pracy, Spraw
Socjalnych i Rodziny, który jako
jedna instytucja wykonuje pracę
realizowaną przez trzy polskie, tj.
Urząd Pracy, GOPS/MOPS, PCPR.

Wsparcia

pro-
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“OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

LIDER PROJEKTU
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
– organizacja pozarządowa działająca w Płocku 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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