
– W zeszłym roku na mocy nowych 
przepisów dotyczących finansów 
publicznych zlikwidowano gospo-
darstwa pomocnicze. Szukaliśmy 
czegoś, co mogłoby je zastąpić. 
Spółdzielnia socjalna okazała się 
najlepszą opcją – wyjaśnia Celi-
na Chełkowska, wychowawczyni 
w  poznańskim „poprawczaku”, 
a  zarazem pomysłodawczyni 
oraz prezeska spółdzielni. Wcze-
śniej jej podopiecznym zdarza-
ło się pracować w  prywatnych 
firmach, były to jednak spora-
dycznie pojawiające się zlecenia, 

z których udało się skorzystać je-
dynie kilku chłopcom. Spółdziel-
nia socjalna natomiast otwiera 
możliwość zdobycia doświad-
czenia zawodowego wszystkim 
podopiecznym placówki, którzy 
ukończyli 18 lat, nie mają orze-
czonego ograniczenia wolności 
oraz nie sprawiają poważnych 
problemów wychowawczych. 
Firma zajmować się będzie pra-
cami porządkowymi, drobnymi 
pracami remontowo-budowlany-
mi oraz wykończeniowymi – tyle 
na początek. 

Praktyka czyni mistrza
Na razie podczas szkolnych 
warsztatów chłopcy nabywają 
niezbędne umiejętności, przy-
uczając się do zawodów stolarza, 
montera instalacji sanitarnych 
czy elektryka. Realne kwalifi-
kacje zdobędą jednak dopiero 
w praktyce, w ramach współtwo-
rzonego przez siebie przedsiębior-
stwa. Praca w spółdzielni będzie 
dla nich zatem szansą na pomyśl-
ną resocjalizację. Tym bardziej, 
że zgodnie z wewnętrzną proce-
durą 25% wynagrodzenia będą 
mogli wydawać na swoje bieżące 
potrzeby, zaś pozostałe 75% bę-
dzie odkładane na ich prywatne 
konta bankowe, do których do-
stęp uzyskają opuszczając zakład. 
Tym samym „Herakles” nie tylko 
zapewni im doświadczenie zawo-
dowe, ale i ułatwi życiowy start 
poza murami „poprawczaka”, 

umożliwiając wynajęcie miesz-
kania, kontynuowanie edukacji 
czy opłacenie kursu prawa jaz-
dy. Ponadto, młodzi spółdzielcy 
będą mieli okazję nauczyć się 
m.in. punktualności i odpowie-
dzialności, ale także umiejętności 
przydatnych podczas prowadze-
nia własnej działalności gospo-
darczej: komunikacji z klientem 
czy dbania o wizerunek firmy.

Spółdzielnia dwóch 
organizacji
Co ciekawe – i jak na razie w na-
szym kraju praktycznie nie 
spotykane – założycielami spół-
dzielni, łączącej cele społeczne 
z ekonomicznymi, są dwie orga-
nizacje pozarządowe: Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Resocjali-
zacji „Horyzont” przy Zakładzie 
Poprawczym w  Poznaniu oraz 
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W numerze dodatek:

Przedsiębiorczość 
społeczna  

w woj. 
zachodnio 

pomorskim

HerakleSowe 
PraCe

Powstała we wrześniu br. przy 
Zakładzie Poprawczym w Poznaniu 
Spółdzielnia Socjalna „Herakles” będzie 
zatrudniać wychowanków placówki. 
To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Witamy w pierwszym numerze 
pisma dla wszystkich zainte-
resowanych przedsiębiorczo-
ścią społeczną. Chcielibyśmy 
przybliżać tę ideę, jak również, 
zgodnie z nazwą, stanowić 
poradnik dla istniejących oraz 
nowych inicjatyw w tej sferze. 
▶ Naszym czytelnikom – spół-
dzielcom socjalnym, anima-
torom organizacji pozarządo-
wych, pracownikom pomocy 
społecznej i urzędów pracy, sa-
morządowcom, osobom zagro-
żonym wykluczeniem – chce-
my być pomocą w znajdowaniu 
odpowiedzi na fundamentalne 
pytania. Przykładowo, jak 
łączyć reintegrację zawodową 
i społeczną ze skutecznym 
funkcjonowaniem na rynku? 
Jak sprawić, by przedsiębior-
czość społeczna przynosiła 
korzyści całym społeczno-
ściom lokalnym? Zamierzamy 
udowadniać, że ekonomia 
społeczna po prostu się opłaca. 
▶ Będziemy również dzielić 
się z Wami praktyczną wiedzą, 
usprawniającą funkcjonowanie 
Waszych społecznych przed-
siębiorstw. Nie chodzi przecież 
o działalność charytatywną, 
ale o tworzenie produktów 
i usług, które będą znajdować 
nabywców – nie z litości, ale 
ze względu na jakość i cenę. 
▶ Wreszcie, będziemy przy-
pominać, że przedsiębiorczość 
społeczna ma w Polsce ponad 
sto pięćdziesiąt lat tradycji. 
Pamięć o niej i wierność jej 
zasadom są nie mniej ważne od 
unijnych dotacji i dogodnych 
rozwiązań prawnych.
Liczymy na Wasze zaanga-
żowanie – chcemy bowiem 
stworzyć pismo, dzięki które-
mu będziemy mogli lepiej się 
poznać i razem pozyskiwać do 
przedsiębiorczości społecznej 
nowe, ambitne osoby. Takie, 
dla których lokalne społeczno-
ści są miejscem dla wspólnego 
życia i rozwoju, a własne dobro 
nie kłóci się z solidarnością.
Cezary Miżejewski 

INTerNeT 
jest jak miotła!
Posiadanie choćby prostej 
wizytówki w Internecie jest 
koniecznością dla każdej 
firmy, również dla spół-
dzielni socjalnych.

wyjść  
z poczekalni
rozmowa z Barbarą  
Rybarską-Jarosz, dyrektor 
Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w woj. 
zachodniopomorskim

Niezła  
GraNda!
Są młodzi, ambitni i wiedzą 
czego chcą od życia. Zamiast 
biegać z CV w pogoni  
za pracą wzieli sprawy 
w swoje ręce.

wSPółPraCa 
kluczem do sukcesu
rozmowa  
z Agatą Swędzioł,  
prezeską Spółdzielni  
Socjalnej OPOKA z Klucz.
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Nie każdy wie, że spółdzielnie 
socjalne mogą być zakładane 
także przez osoby prawne.

 ˭ Agata Swędzioł: Zgodnie z usta-
wą o spółdzielniach socjalnych, 
taką możliwość mają nie tylko 
osoby fizyczne, ale również ko-
ścioły i  związki wyznaniowe, 
organizacje pozarządowe oraz 
gminy. Wystarczą dwa podmio-
ty, przy czym możliwe są różne 
konfiguracje, np. dwie gminy, 
dwa stowarzyszenia, gmina i sto-
warzyszenie.

Spółdzielnia socjalna osób 
prawnych ma podobne upraw-
nienia, jak spółdzielnie osób fi-
zycznych – przykładowo, może 
pozyskiwać dotacje w  ramach 
projektów systemowych, jak 
choćby z regionalnych ośrodków 
polityki społecznej na tworzenie 
dodatkowych miejsc pracy. Nie 
może jedynie otrzymać dota-
cji z urzędu pracy na rozpoczę-
cie działalności, co w  naszym 
przypadku oznaczało start bez 

żadnego kapitału początkowego. 
Jednak ewentualne trudności fi-
nansowe na początku działania 
to właściwie jedyny minus tej 
formuły. Plusów jest znacznie 
więcej, a wynikają one z ogrom-
nego potencjału, jaki wnoszą do 
spółdzielni podmioty zaangażo-
wane w jej powstanie: organiza-
cje pozarządowe i gminy.

W naszym przypadku zaanga-
żowanie pracowników obu zało-
życieli OPOKI, Stowarzyszenia 
na Rzecz Zrównoważonego Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego 
KLUCZ oraz Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynnego, 
jest dla spółdzielni ogromnym 
wsparciem. Ma ono formę m.in. 
pomocy w przygotowywaniu się 
do przetargów, w pisaniu wnio-
sków o  dotacje, oraz wsparcia 
merytorycznego. Spółdzielnia ma 
charakter wielobranżowy – pro-
wadzimy działalność cateringową, 
szkoleniową, obecnie wchodzimy 
w  „budowlankę”  – i  wszystkie 

swoje zadania realizuje w pełni 
wykorzystując zaplecze technicz-
ne oraz zasoby ludzkie obydwu 
stowarzyszeń.

Mamy również naprawdę duże 
wsparcie ze strony samorządu. 
Gmina udostępniła nam budynek, 
pozyskaliśmy środki na remont 
i w tej chwili powstaje w nim za-
kład aktywności zawodowej, co 
oznacza kolejnych 20 miejsc pra-
cy, i to dla osób niepełnospraw-
nych. Samorząd przekazał nam 
również do użytku pomieszcze-
nie w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry. Wkrótce będziemy tam uru-
chamiać restaurację, co wiąże 
się z powstaniem dodatkowych 
miejsc pracy.

Społeczność lokalna odnosi 
ewidentne korzyści z istnienia 
Waszej spółdzielni.

 ˭ Zatrudniamy osoby, które wcze-
śniej były bezrobotne i z reguły 
były klientami ośrodka pomocy 
społecznej. Korzystają na tym 
zarówno bezrobotni, jak i  gmi-
na. Poza tym spółdzielnie mogą 
zapełniać luki rynkowe, dostar-
czając usług, których w  danej 
gminie brakuje, na przykład dla-
tego, że firmy komercyjne nie są 
nimi zainteresowane. W naszym 
przypadku było to dożywianie 
klientów ośrodka pomocy spo-
łecznej. Gmina Klucze potrzebo-
wała takiej usługi, a OPOKA na 
tę potrzebę odpowiedziała; znów, 
korzyści odniosły obie strony. 
Władze samorządowe, ośrodek 
pomocy społecznej czy szkoła 
zlecają nam różne zadania, dzięki 
czemu możemy zarabiać i utrzy-
mywać miejsca pracy.

Jesteśmy świeżo po spotka-
niach z  naszymi władzami, po-
święconych przyszłości ekono-
mii społecznej na terenie gminy. 
Chcemy pobudzać do działania 

– nie tylko inicjatywy związane 
ze spółdzielnią, ale z wszystkimi 
organizacjami pozarządowymi, 
które mogłyby się włączyć we 
wspieranie rozwoju lokalnego. 
Myślimy m.in. o wykorzystaniu 
miejscowego potencjału tury-
stycznego, konkretnie bliskości 
Pustyni Błędowskiej. Zainspiro-
wał nas Bałtowski Kompleks Tu-
rystyczny, ze słynnym Parkiem 
Dinozaurów: jeden z najlepszych 
przykładów rozwoju przedsię-
biorczości na poziomie gminy. 
Jeszcze 10 lat temu bezrobocie 
sięgało tam 32%, a w tej chwili 
jest zaledwie kilkuprocentowe.

Jestem przekonana, że spół-
dzielnie, włączając w działania 

różne instytucje oraz współpra-
cując z  partnerami biznesowy-
mi, mogą pomóc w rozwoju całej 
gminy.

Współpraca różnych podmio-
tów przynosi szczególnie dobre 
rezultaty w dziedzinie aktywi-
zacji zawodowej bezrobotnych.

 ˭ Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Dobroczynne prowadzi Cen-
trum Integracji Społecznej, z ko-
lei w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej działa Klub Integracji 
Społecznej. Osoby, które w  ra-
mach tych jednostek podnoszą 
swoje kwalifikacje i przygotowują 
się do wykonywania określonego 
zawodu, stają się potem pracow-
nikami spółdzielni. Bezdomni, 
długotrwale bezrobotni czy nie-
pełnosprawni nie utrzymaliby 
się na otwartym rynku pracy, 
tymczasem spółdzielnia daje 
im zatrudnienie, zapewniając 
jednocześnie stały monitoring 
i wsparcie ze strony podmiotów 
stanowiących dla tych osób for-
mę „parasola”.

Na jakie wyzwania muszą 
być przygotowane podmioty 
rozważające założenie 
spółdzielni socjalnej?

 ˭ Formuła spółdzielni socjalnej 
osób prawnych to dość nowa 
rzecz, jesteśmy na tym gruncie 
jednym z  pionierów. Czasami 
trzeba się borykać z  niewiedzą 
urzędników. Kiedy rejestrowa-
liśmy spółdzielnię, sąd upierał 
się, że musimy uiścić stosowną 
opłatę – udowodnienie, że jeste-
śmy z niej zwolnieni, kosztowa-
ło nas trochę wysiłku i nerwów. 

Teraz z kolei czekamy na decyzję 
Urzędu Marszałkowskiego, gdyż 
z  jego strony, a także ze strony 
Urzędu Wojewódzkiego pojawiły 
się wątpliwości, czy spółdzielnia 
może prowadzić zakład aktywno-
ści zawodowej. Według naszych 
ekspertów – tak, jednak urząd nie 
jest do końca przekonany.

Z kolei w przypadku, gdy jed-
nym z  założycieli spółdzielni 
jest samorząd, pewną niedogod-
nością może być to, że wszelkie 
ważne decyzje dotyczące prowa-
dzonej działalności muszą być 
podejmowane przez Radę Gmi-
ny. Wszystko to są jednak drobne 
trudności w porównaniu z możli-
wościami, jakie oferuje spółdziel-
nia socjalna osób prawnych.

W  jej przypadku receptą na 
sukces jest współpraca. Jeżeli 
samorząd jest otwarty, znacznie 
wzrastają szanse powodzenia 
całego przedsięwzięcia. Gmina 
może zlecać spółdzielni np. pro-
wadzenie prac porządkowych czy 
dostarczanie usług opiekuńczych, 
przez co ją wspiera, a tym samym 
zwiększa liczbę miejsc pracy. Nie 
można jednocześnie zapominać, 
że spółdzielnia socjalna z jednej 
strony jest działalnością społecz-
ną, której głównym celem jest 
aktywizacja zawodowa bezro-
botnych, ale z drugiej strony – jest 
biznesem. Nie może sobie pozwo-
lić, by jakość oferowanych przez 
nią usług była gorsza niż w przy-
padku przedsiębiorstw prywat-
nych, gdyż przestanie wtedy być 
konkurencyjna.
rozmawiała  
Magda wrzesień

„Fach w ręku” oraz 
umiejętność wspólnej 
pracy dają szansę 
na wyrwanie się 
z niespodziewanego 
bezrobocia.

Ręcznie wytwarzane bombki  – 
wizytówka Polski za granicą – 
wypierane są przez „masówkę” 
z  Azji. Jedna z  największych 
polskich fabryk je produkują-
cych, działająca przez ponad 
50  lat Spółdzielnia Pracy „Mi-
licz”, upadła w  2008 r. Pracę 
straciło ok. 100 osób. Siedmioro 
z nich, za namową starosty, po-
stanowiło kontynuować trady-
cję fabryki w ramach spółdzielni 
socjalnej. Starosta przekazał im 
w użytkowanie budynek dawne-
go przyszpitalnego laboratorium 
w Krośnicach k. Milicza, a z urzę-
du pracy otrzymali dofinansowa-
nie na rozpoczęcie działalności, 
które przeznaczyli na remont 
oraz zakup sprzętu i surowców. 
Tak, w  marcu 2009 r., powstał 
„Szklany Świat Bombki”.

Pracownicy dolnośląskiej spół-
dzielni mają wieloletnie doświad-
czenie, talent oraz produkt, który 
mimo tańszej konkurencji wciąż 
cieszy się zainteresowaniem – 
któż nie woli mieć na choince 
pięknego rękodzieła zamiast 

plastikowej tandety? Tym bar-
dziej, że w „Szklanym Świecie” 
dba się zarówno o  podążanie 
za trendami, jak i o podtrzymy-
wanie tradycji. – Ludzie chętnie 
wracają do wspomnień. Mówią: 
„O, taką mieliśmy u rodziców na 
choince” – i kupują – mówi Marze-
na Hofman, prezeska spółdzielni.

Bombki to produkt sezonowy, 
jednak spółdzielcy wykazują 
dużą pomysłowość w zapewnia-
niu sobie dochodów przez cały 

rok. W  okresie wielkanocnym 
produkują szklane wydmuszki 
i  prowadzą warsztaty robienia 
pisanek, we współpracy z Funda-
cją Doliny Baryczy tworzą ozdoby 
w kształcie lokalnych zabytków 
oraz zwierząt: łabędzia, żurawia, 
bociana i słynnego karpia milic-
kiego. Dekorują naczynia i świe-
ce, a ponadto udostępniają zakład 
do zwiedzania, podczas którego 
można zobaczyć proces produkcji 
oraz wziąć udział w warsztatach 

malowania bombek. – Mam więcej 
pracy niż w przeszłości, bo jestem 
odpowiedzialna m.in. za to, żeby 
pracownicy otrzymywali wypłaty, 
a tylko od czasu do czasu maluję. 
Ale satysfakcja z tego, że zaryzy-
kowaliśmy i  nam się udało, jest 
ogromna.

Spółdzielnia skupiła ludzi, któ-
rzy potrafili wykorzystać posia-
dane umiejętności oraz nauczyć 
się paru nowych – i wziąć spra-
wy we własne ręce. Udało im się 
stworzyć zgrany zespół, w czym 
pomogło im to, że znali się z po-
przedniego miejsca pracy. Mimo 
że wciąż zarabiają bardzo skrom-
nie, mogą mówić o sukcesie: spół-
dzielnia będzie niedługo obcho-
dzić trzecie urodziny, a niedawno 
wygrała pierwszą edycję konkur-
su na Najlepsze Przedsiębiorstwo 
Społeczne. 
Magda wrzesień

Działania, jakie powinny 
podejmować zakłady 

poprawcze:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spół-
dzielni Socjalnych. Decyzja 
o prowadzeniu spółdzielni w ta-
kiej formule podyktowana była 
specyfiką placówki obejmującej 
opieką przyszłych przedsiębior-
ców. – Jeśli spółdzielnię zakładają 
osoby fizyczne, które w niej będą 
pracować i inwestować w nią, to 
muszą to być osoby, które wie-
dzą, że będą tę działalność kon-
tynuować – za rok, dwa, a nawet 

dłużej. A wychowankowie zakła-
du poprawczego to chłopcy z całej 
Polski; przychodzą tu jedynie na 
jakiś czas, a potem w większości 
rozjeżdżają się do swoich domów. 
Nie mogą więc być stałymi człon-
kami spółdzielni – tłumaczy Se-
bastian Dec, dyrektor placówki.

Instytucjom łatwiej
Prowadzenie spółdzielni socjal-
nej przez instytucje pracujące 

z  tzw. trudną młodzieżą przy-
nosi same korzyści.  – Jako sto-
warzyszeniom jest nam łatwiej 
pozyskiwać zlecenia dla chłopców, 
ponieważ mamy już sieć kontak-
tów. Współpracowaliśmy z różny-
mi firmami i stanowimy dla nich 
bardziej wiarygodnych partnerów 
niż nasi wychowankowie, którzy 
przez potencjalnych pracodawców 
traktowani są z nieufnością – wy-
jaśnia Chełkowska. „Herakles” 
bardzo zyskuje także na innych 
zasobach podmiotów, które go 
tworzą.  – Mamy doświadczenie 
w pozyskiwaniu partnerów w świe-
cie biznesu i  samorządach oraz 
w budowaniu marek podmiotów 
ekonomii społecznej. Świadczymy 
usługi szkoleniowe, pomagamy po-
zyskiwać środki finansowe, służy-
my wsparciem w tworzeniu bizne-
splanów oraz kreowaniu pomysłów 
na działalność społeczną i gospo-
darczą, podpowiadamy w  kwe-
stiach prawnych, księgowych 
i  marketingowych. W  ramach 
wsparcia w tej ostatniej dziedzi-
nie, wyposażyliśmy spółdzielnię 
m.in. w stronę internetową oraz 

materiały promocyjne: katalog, 
banery, szyldy, wizytówki, ko-
szulki firmowe – wylicza Malwina 
Pokrywka ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Kowale własnego losu
Czy chłopcy z  „poprawczaka” 
będą dobrymi pracownikami? 
Malwina Pokrywka nie ma co do 
tego wątpliwości: Mają motywa-
cję, by pracować dwa razy ciężej 
i starać się dwa razy mocniej niż 
ich rówieśnicy „na wolności”, bo 
wiedzą, że muszą nieustannie 
wszystkim udowadniać, że są coś 
warci. Poza tym z reguły pochodzą 
z rodzin wykluczonych społecznie 
i praca w spółdzielni to dla nich 
jedyny sposób, by po opuszczeniu 
zakładu zacząć nowe życie z odpo-
wiednim kapitałem – społecznym 
i finansowym.

W  dobrze pomyślanej spół-
dzielni socjalnej „bycie kowa-
lem własnego losu” przestaje 
być frazesem, a staje się realną 
możliwością.
Magda wrzesień

BomB(k)owy 
PomySł Na SPółdzIelNIę

rok 
kooPeraTyw

Pod hasłem „Spółdzielcze 
przedsiębiorstwa budują lep-
szy świat”, ONZ ogłosiła rok 
2012 Międzynarodowym Ro-
kiem Spółdzielczości. W prze-
mówieniu Sekretarza General-
nego ONZ mogliśmy usłyszeć, 
że Spółdzielczość skupia się na 
charakterystycznych dla niej 
wartościach, które powodu-
ją, że staje się ona odpornym 
oraz żywotnym modelem biz-
nesowym i  rozwija się nawet 
w trudnych czasach. Ta niezwy-
kła zdolność pomaga uchronić 
wiele rodzin i całe społeczności 
przed popadnięciem w biedę.

ONZ zachęca władze krajo-
we i regionalne do tworzenia 
polityk i  regulacji sprzyjają-
cych powstawaniu przedsię-
biorstw spółdzielczych, pro-
mowania spółdzielczości, 
podnoszenia świadomości 
o jej wpływie na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, redukcję 
ubóstwa, tworzenie nowych 
miejsc pracy i integrację spo-
łeczną. Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że w nadchodzącym 
roku nasi decydenci wezmą 
sobie do serca powyższe za-
lecenia i stopniowo spółdziel-
czość w Polsce przestanie być 
odbierana jako relikt PRL-u.

wSPółPraCa 
rozmowa z Agatą Swędzioł, prezeską Spółdzielni Socjalnej OPOKA z Klucz (woj. małopolskie)

Spółdzielnia socjalna osób prawnych – 
krok po kroku
1. Przyjęcie przez Zarządy członków-założycieli uchwał  
o powołaniu Pełnomocników. 
2. Opracowanie Statutu spółdzielni. 
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Założycielskiego. 
Z czynnym prawem głosu biorą w nim udział osoby upraw-
nione do reprezentacji członków-założycieli (Pełnomocnicy). 
Podczas WZZ powoływany jest Zarząd spółdzielni. 
4. Protokół z WZZ wraz z kompletem dokumentów przekazy-
wany jest do Krajowego Rejestru Sądowego. 
5. Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowią-
zane są do zatrudnienia w niej co najmniej 5 osób należących 
do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 
ustawy o spółdzielniach socjalnych), w terminie 6 miesięcy 
od zarejestrowania spółdzielni w KRS.  
Po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia  
mogą one uzyskać członkostwo w spółdzielni.

Wzory dokumentów i inne przydatne informacje  
znajdują się na stronie http://bit.ly/jak-01-06

kluCzem 
do SukCeSu

 Heraklesowe…

Raport NIK z 2009 r. stanowi po-
twierdzenie smutnych losów mło-
dzieży z „poprawczaków”: między 
połową 2001 a końcem 2008 r. aż 58% 
byłych wychowanków skontrolowa-
nych zakładów powróciło na drogę 
przestępstwa. Połowa ankietowa-
nych oceniła, że pobyt w zakładzie 
nie pomógł im w  rozpoczęciu samo-
dzielnego życia. 
Wśród działań, jakie powinien 
podejmować zakład poprawczy na 
rzecz zwalnianych wychowanków, 
respondenci wskazali m.in.:
•	pomoc w znalezieniu pracy – 14%,
•	  pomoc w otrzymaniu 

mieszkania – 8%,
•	  pomoc w podjęciu  

nauki – 4%,
•	  wsparcie materialne, do cza-

su znalezienia zatrudnienia 
(przynajmniej przez pierwszy 
miesiąc) – 10%,

•	  rozszerzenie oferty kursów zawo-
dowych zwiększających szanse 
na rynku pracy, oraz rozszerzenie 
nauki języków obcych (po 4%).
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W strategii rozwoju wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
do roku 2020 znalazły się 
zapisy dotyczące ekonomii 
społecznej.

 ˭ Dorota Rybarska-Jarosz: Kie-
dy w  2010  r. dokument ten był 
uaktualniany, jako Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej za-
dbaliśmy, żeby znalazły się w nim 
pierwsze, choćby ogólne zapisy 
dotyczące ekonomii społecznej. 
Zależało nam przy tym, żeby była 
ona tam ujęta nie tylko jako spo-
sób przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu, ale także jako 
narzędzie prorozwojowe. Nasza 
koncepcja znalazła odzwiercie-
dlenie w  dwóch celach strate-
gicznych. Piąty cel strategiczny 
dotyczy budowania przedsiębior-
czej i konkurencyjnej społeczno-
ści regionu, natomiast cel szósty 
mówi o przeciwdziałaniu margi-
nalizacji. W ten sposób stworzy-
liśmy pewną kulturę legislacyjną, 
dzięki czemu każdy, kto potem 
będzie przygotowywał jakiś pro-
jekt związany z  ekonomią spo-
łeczną, będzie go mógł „podcze-
pić” pod jeden z celów zawartych 
w strategii.

Jakie korzyści społeczne się 
z tym wiążą?

 ˭ Każda organizacja pozarządo-
wa czy jakikolwiek inny podmiot, 

który będzie się starał o środki na 
realizację zadań z zakresu ekono-
mii społecznej, z wojewódzkiego 
urzędu pracy bądź programów 
koordynowanych na szczeblu 
centralnym, ma teraz istotny 
punkt zaczepienia: jego działania 
są zgodne z całościową polityką 
rozwoju regionalnego. Sądzę, że 
jeśli zabrakłoby tych zapisów, na-
dal nie mielibyśmy mandatu do 
tego, żeby rozmawiać np. o fun-
duszu kredytowym czy poręcze-
niowym dla osób chcących zająć 
się ekonomią społeczną.

Ponadto, jeśli zasadniczo zmie-
niłyby się pewne warunki poli-
tyczne, urzędnicy mogliby nie być 
zainteresowani kontynuowaniem 
działań swoich poprzedników. 
Tymczasem zawarcie zapisów 
dotyczących ekonomii społecz-
nej w najważniejszym dla regio-
nu dokumencie, nadrzędnym 
wobec wszystkich pozostałych, 
zobowiązuje ich do konsekwencji, 
a podmiotom zainteresowanym 
przedsiębiorczością społeczną 
daje gwarancję wsparcia ze strony 
lokalnych władz. Dlatego tak waż-
ne jest, by wszystkie dokumenty 
dotyczące polityki regionalnej 
miały punkty styczne, żeby jeden 
wynikał z drugiego. Zyskujemy 
w  ten sposób pewną ciągłość, 
dzięki której każdy kolejny do-
kument ma lepsze „umocowanie”.

Jakie konkretne instrumenty 
w rękach administracji pu-
blicznej mogą, Pani zdaniem, 
wspierać przedsiębiorczość 
społeczną?

 ˭ Przede wszystkim instrumenty 
edukacyjne. Zanim rozpocznie się 
jakiekolwiek działanie, trzeba naj-
pierw wyjść z dobrą edukacją. Przy 
czym nie mam tu na myśli eduka-
cji szkolnej, ale raczej powszechną 
informację, tłumaczącą, o co w tej 
ekonomii społecznej chodzi, jakie 
stwarza możliwości itp. Ludzie 
muszą rozumieć, na czym polega 
konkretne przedsięwzięcie, żeby 
dać się do niego zaprosić. Po dru-
gie, niezbędne są różne mecha-
nizmy finansowe, czyli kredyty, 
pożyczki, poręczenia dla powsta-
jących podmiotów, zwiększające 
ich wiarygodność itp.

Podczas konsultacji społecz-
nych przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych potwierdzili 
wagę narzędzi finansowych. 
Uświadomili nam także, że na-
rzędzia o  charakterze promo-
cyjno-informacyjnym, również 
ogromnie ważne, powinny być 
skierowane nie tyle do tych, 
którzy mają tworzyć przedsię-
biorstwa społeczne, ile do samo-
rządów. Bo bardzo wiele zależy 
właśnie od wójtów, rad gmin, 
urzędników. Jeśli tam nie będzie 
świadomości, czym jest sfera 

przedsiębiorczości społecznej, 
żaden samorządowiec nie będzie 
czuł potrzeby angażowania się 
w  jej rozwój. Mamy takie przy-
kłady w naszym województwie, 
gdzie wiele podmiotów ekonomii 
społecznej „stoi w  poczekalni”, 
gdyż borykają się z ogromnymi 
trudnościami z uzyskaniem po-
ręczenia. Wynikają one nie ze złej 
sytuacji finansowej gmin, tylko 
właśnie z braku zaufania. Urzęd-
nicy nie chcą wspomagać nowo 
powstających podmiotów, twier-
dząc, że ekonomia społeczna to 
jakaś fanaberia i  umywając od 
niej ręce. Dlatego tak ważna jest 
wiedza i świadomość środowisk, 
które mają moc wspomagać lub 
blokować tę sferę.
rozmawiał 
MiChał sobCzyk

Jest ich ośmioro, znają się z ak-
tywności w  organizacjach spo-
łecznych oraz wspólnego grania 
na bębnach. Długo zastanawiali 
się nad przedmiotem działalno-
ści; rozważali m.in. kurierstwo 
rowerowe, tłumaczenia specjali-
styczne oraz twórczą renowację 
starych mebli. Stanęło na hoste-
lu i klubokawiarni. – Do takiego 
wyboru zainspirował nas sukces 
warszawskiego hostelu Emma. To 
naprawdę niesamowita inicja-
tywa! – przekonuje Olga, jedna 
z  członkiń-założycielek Spół-
dzielni Socjalnej ISSA z Łodzi. – 
Chcemy stworzyć miejsce zarówno 
ciekawe, także dla turystów, jak 
i takie, w którym będziemy mogli 
się realizować i pracować w dobrej 
atmosferze oraz w zgodzie z wła-
snym sumieniem – dopowiada jej 
koleżanka, Ela.

Wspomniane niedopasowa-
nie wynika bowiem z niezgody 
na „wyścig szczurów”, naduży-
wanie władzy przez szefów czy 
ignorowanie etycznego wymiaru 
działalności, a więc zjawiska po-
wszechne w  „normalnych” fir-
mach. – Jako formę prowadzenia 

biznesu wybraliśmy spółdzielnię, 
gdyż bliskie nam są ideały demo-
kratyczne, współpraca, wzajem-
ne zaufanie. Niektóre osoby znają 
się krócej, ale sądzę, że jesteśmy 
naprawdę zgraną grupą – mówi 
Tomek, jeden z pomysłodawców 
całego przedsięwzięcia.

Początki nie były łatwe. Brak 
doświadczenia w  prowadzeniu 
własnej firmy powodował, że 
nawet mimo intensywnych szko-
leń wiele wyzwań, zwłaszcza 
urzędowych, wydawało się być 
nie do pokonania. Najtrudniej 
jednak było znaleźć odpowiedni 
lokal. – Całymi tygodniami, dzień 
w dzień przeczesywałem Internet 
oraz przemierzałem rowerem łódz-
kie ulice wypatrując ogłoszeń. Aż 
wreszcie znaleźliśmy: mieścimy się 
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 48, tuż 
przy budynkach Wydziału Ekono-
miczno-Socjologicznego Uniwersy-
tetu Łódzkiego – informuje Kacper, 
kolejny ze spółdzielców.

Na szczęście nie byli zdani wy-
łącznie na siebie. Biorąc udział 
w projekcie „Działajmy razem”, 
mogą liczyć na wsparcie finan-
sowe, ale także równie cenną 

pomoc merytoryczną ze stro-
ny Stowarzyszenia „Ja-Ty-My”. 
Dzięki niemu początkujący spół-
dzielcy poznali podstawy prawa 
spółdzielczego i gospodarczego, 
marketingu i zarządzania; dużo 
dały im również zajęcia z psycho-
lożką. Co więcej, dzięki kontak-
tom rodzinnym i znajomościom 
o  charakterze koleżeńskim, 
z  ISSĄ nieodpłatnie współpra-
cuje cały sztab profesjonalistów: 
architekci, budowlańcy, projek-
tantka graficzna, informatyk...

Świadczenie usług noclego-
wych wymaga m.in. dostoso-
wania lokalu do szczególnych 
wymagań przeciwpożarowych, 
dlatego przed młodymi koope-
ratystami i kooperatystkami bar-
dzo dużo pracy. – Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, ruszamy 
w marcu – wyjawia Sylwia, pre-
zeska spółdzielni. – Magnesem 
przyciągającym klientów mają 
być przystępne ceny oraz system 
zniżek (m.in. dla słuchaczy stu-
diów zaocznych), ale nie tylko. – 
Chcemy się wyróżnić na tle innych 
noclegowni. Pokoje w LaGrandzie 

– bo tak postanowiliśmy nazwać 

nasz hostel – będą małe, ale funk-
cjonalne i  oryginalnie wyposa-
żone. Jednak naszym głównym 
atutem będzie klimat, współtwo-
rzony przez samych gości, tak jak 
w zagranicznych hostelach, które 

miałam okazję odwiedzić. Życzcie 
nam powodzenia, odwiedzajcie 
naszą stronę internetową (www.la-
granda.pl) – i wpadajcie na wiosnę!
krzysztof walCzak

Stowarzyszenie Wsparcie Spo-
łeczne „Ja-Ty-My” powstało 
w 2002 r. w oparciu o doświad-
czenia członków-założycieli 
z trzyletniej współpracy z ani-
matorami przedsiębiorczości 
społecznej ze Szkocji. Główne 
zadanie organizacji to wspie-
ranie rehabilitacji społecznej 
i  zawodowej osób wyrzuco-
nych na margines zatrudnienia 
z powodu niepełnosprawności 
lub trudnej sytuacji społecznej 
czy życiowej, oraz propagowa-
nie modelu przedsiębiorstwa 
społecznego jako sposobu roz-
wiązywania problemów zawo-
dowych takich osób.

W styczniu 2007 r. przy sto-
warzyszeniu uruchomiony 
został Ośrodek Wsparcia Spół-
dzielczości Socjalnej. Od tam-
tego czasu „Ja-Ty-My” realizuje 
różnorodne projekty, w ramach 
których m.in. dotowane są po-
wstające spółdzielnie, a także 
odbywają się szkolenia i facho-
we konsultacje (prawne, mar-
ketingowe) dla istniejących 
kooperatyw oraz osób zainte-
resowanych ich założeniem.

Strona stowarzyszenia:  
www.wsparciespoleczne.pl

To SIę Nazywa wSParCIe!

NIezła
GraNda! Dodatek regionalny finansowany w ramach projektu Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach

Są młodzi, pracowici, pełni 
pomysłów, a mimo to... 
niedopasowani do rynku 
zatrudnienia. Kiedy znów 
pozostawali bez pracy, 
padł pomysł, by wspólnie 
stworzyć coś własnego.

1. Fundacja Razem z Nami
ul. Brzózki 33
72-022 Nowe Warpno
tel. 604 977 787
razemznamifundacja@gmail.com
www.razemznami.org.pl

2. Studio Doozo
ul. św Ducha 2a p. 107
70-205 Szczecin
tel. 600 915 116
studiodoozo@gmail.com
www.doozo.info

3. Stowarzyszenie K2 Partners
ul. Spółdzielców 19c/1 
72-006 Mierzyn
Tel. 603 783 323, 662 108 168
info@k2partners.org.pl 
www.k2partners.org.pl

4. Spółdzielnia Socjalna 
„Bajkowy Świat Malucha”
ul. Piłsudskiego 35/37
72-010 Police
tel. 517 106 203
ss.dziecko@wp.pl
www.bajkowyswiatmalucha.cba.pl

5. Stowarzyszenie 
„Amigoworld”
ul. Szczecińska 12
72-004 Pilchowo
tel. 791 963 172, 792 547 616
www.amigoworld.eu

6. Stowarzyszenie Koński Gaj 
Tanowo
ul. Gunicka 31, 72-004 Tanowo 
www.konskigaj.com

7. Stowarzyszenie Dźwięki Polic
ul. Szkolna 2, 72-010 Police
www.facebook.com/dzwiekipolic
dzwiekipolic@wp.pl

8. Fundacja Pasje
www.fundacjapasje.pl 
tel. 602 779 229

9. Kamieńska Spółdzielnia 
Socjalna „Warcisław”
ul. Wilków Morskich 4 
72-400 Kamień Pomorski 
tel. +48 91 38 23 953 
fax +48 91 38 23 953 
w.predko@kamienpomorski.pl 
kis@kamienpomorski.pl

10. Centrum Integracji 
Społecznej zsrg w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
tel. 91 489 65 25
www.zsrg.szczecin.pl

11. Ośrodek Wspierania  
Rodziny w Korytowie
ul. Kościelna 4a
73-200 Korytowo
tel./fax 95 768 10 59
tel. 601 211 922
iksak@poczta.onet.pl

wyJŚĆ 
z PoCzekalNI

PrzedSIęBIorCzoŚĆ SPołeCzNa 
w woJewódzTwIe zaCHodNIoPomorSkIm

katalog podmiotów  
ekoNomII  
SPołeCzNeJ A

Centralny Ośrodek Żeglarstwa im. Benesza w Trzebieży 

zaprasza na:

•	 kursy żeglarskie, motorowodne, SRC oraz szkolenia  
manewrowe dla żeglarzy i motorowodniaków  
(możliwość zdobycia praktyki w manewrowaniu  
większym jachtem na silniku),

•	 szkolenia stacjonarne i weekendowe,
•	 rejsy morskie (Bałtyk i Morze Północne) i zalewowe.

Centralny Ośrodek Żeglarstwa to jeden z największych  
i najstarszych ośrodków żeglarskich na polskim wybrzeżu. 

Więcej informacji: www.coz.com.pl

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.

Realizujesz projekt?  
Nie wiesz, jak rozwijać swoją firmę czy społeczność lokalną? 
Szukasz nowych rozwiązań?

Skorzystaj z naszej oferty:

•	 badania marketingowe, 
•	 ewaluacja projektów  i programów, 
•	 badania społeczne, 
•	 innowacje społeczne,  
•	 zarządzanie zmianą społeczną i gospodarczą, 
•	 wiele innych, szytych na miarę produktów.

Więcej informacji: www.crsg.pl | biuro@crsg.pl

CRSG Sp. z o.o. wpiera rozwój przedsiębiorczości społecznej.

z Dorotą Rybarską-Jarosz, 
dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa 
Zachodniopomorskiego, 
rozmawia Michał Sobczyk

Bardzo wiele zależy 
od wójtów, rad gmin, 
urzędników. Jeśli tam 
nie będzie świadomości, 
czym jest sfera przed-
siębiorczości społecznej, 
żaden samorządowiec 
nie będzie czuł potrzeby 
angażowania się w jej 
rozwój.
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oŚrodkI wSParCIa ekoNomII  
SPołeCzNeJ (oweS) w woj. zachodniopomorskim

Nowe Warpno to jedna z  naj-
mniejszych gmin w  Polsce (ok. 
1600 mieszkańców), a  zarazem 
jedno z najmniejszych miast. Ta 
spokojna miejscowość, położo-
na nad Zalewem Szczecińskim 
i  otoczona Puszczą Wkrzańską, 
dzięki gościnności mieszkań-
ców i  Burmistrza Władysława 
Kiragi co roku staje się miejscem 
prezentacji przedsiębiorstw spo-
łecznych. Prezentacje te są nasta-
wione na interakcję: uczestnicy 
targów aktywnie poznają ofero-
wane produkty i usługi. W tym 
roku można było m.in. jeździć 
konno (Stowarzyszenie Koński 
Gaj Tanowo) oraz kuć żelazo, 
strzelać i uczestniczyć w rekon-
strukcji historycznej (Fundacja 
Pasje). Z kolei Fundacja „Razem 
z  Nami” przygotowała wspól-
nie z mieszkańcami prawdziwe 
Dożynki Nowowarpieńskie. Na 
scenie występowały zespoły 
współpracujące z Lokalnymi Gru-
pami Działania, grupa ze Stowa-
rzyszenia Dźwięki Polic, a także 

Sklep z Ptasimi Piórami. Odbył 
się również IV Ogólnopolski Prze-
gląd Filmów Społecznych „Uda 
się”, któremu towarzyszyły bez-
pośrednie relacje w Programie III 
Polskiego Radia.

Kto chciał w  spokoju przyj-
rzeć się działaniom zachodnio-
pomorskich przedsiębiorstw 
społecznych, mógł obejrzeć wy-
stawę autorstwa Pawła Klimka 
i Andrzeja Łazowskiego. Ważną 
częścią targów była konferencja 
poświęcona ekonomii społecznej, 
w której wzięli udział licznie ze-
brani oficjele (jak zauważył Pan 
Burmistrz, ziemia nowowarpień-
ska dawno nie gościła ich tak 
wielu w  jednym czasie). Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. 
Cezary Miżejewski, Prezes Za-
rządu Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjal-
nych, Karolina Cyran-Juraszek 
z Fundacji Inicjatyw Społeczno-

-Ekonomicznych, oraz Dorota Ry-
barska-Jarosz, Dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Gośćmi spotkań byli Henryk 
Wujec – Doradca ds. Społecz-
nych Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, Bartosz Arłu-
kowicz – Pełnomocnik Premiera 
ds. Przeciwdziałania Wyklucze-
niu Społecznemu, oraz Marek 
Hok – członek Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Nowe Warpno to ważne miej-
sce, gdzie można naprawdę 
uwierzyć w  istnienie przedsię-
biorczości społecznej, a przede 
wszystkim – podpatrzyć konkret-
ne rozwiązania. Dla przedsiębior-
ców to również miejsce wymiany 
doświadczeń i ofert oraz prezen-
tacji produktów potencjalnym 
nabywcom, a czasem nawet ich 
sprzedaży. 

Już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczne Targi Ekonomii 
Społecznej. Tym razem chcemy 
zaprosić do współpracy także 
naszych niemieckich partnerów. 
Organizatorami, jak co roku, będą 
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń 
Tożsamość wspólnie z Urzędem 
Miasta w Nowym Warpnie i dzie-
siątkami partnerów uczestniczą-
cych i wspomagających. Więcej 
informacji: www.owes.org.pl  
oraz facebook.com/ekonomia 
spoleczna.

Poprzednim razem kiedy 
rozmawialiśmy, byliście na 
początku drogi. Zebraliście 
członków, pisaliście statut, 
lokowaliście się w inkubatorze 
przedsiębiorczości w Policach. 
Co się przez ten rok zmieniło?

 ˭ Konrad Wielgoszewski: Przede 
wszystkim udało nam się zare-
jestrować i  działamy już jako 
normalny podmiot gospodarczy. 
Trochę zmienił się skład, ale 
jest nas nadal pięć osób: dwóch 

fotografów, dwóch grafików i oso-
ba zajmująca się administracją. 
Trzy mają stałą umowę o pracę, 
dwie współpracują. „Dotarliśmy 
się”, lubimy ze sobą pracować; 
każdy robi co innego, więc się 
uzupełniamy.

Wasza oferta skierowana jest 
głównie do organizacji poza-
rządowych. Macie dużo zleceń?

Nie narzekamy. Obecnie reali-
zujemy, wraz ze Stowarzyszeniem 

Czas Przestrzeń Tożsamość, duży 
projekt pod nazwą „Uda się – upo-
wszechnianie idei przedsiębior-
czości społecznej”.

Prowadzimy telewizję inter-
netową 3sektor.tv, produkujemy 
filmy o  działalności przedsię-
biorstw społecznych i  chcemy 
się rozwijać w  tym kierunku. 
Zajmujemy się także obsługą 
marketingową firm z polickiego 
inkubatora, którym projektujemy 
wizytówki, czasem proste strony 

internetowe. Wykonaliśmy już 
także skład i okładkę książki. Jak 
widać: jest co robić.

I jeszcze jedna, radosna infor-
macja: od 1 września mamy wła-
sne biuro-studio. Wynajmujemy 
je od Wielobranżowej Spółdziel-
ni Inwalidów SELSIN, mieści się 
przy ul. Św. Ducha 2A. Nie musi-
my już korzystać z pomieszczeń 
inkubatora, gdzie pracowaliśmy 
do tej pory.

Warto było zakładać 
spółdzielnię? 

 ˭ Zdecydowanie tak. Część z nas 
myślała, że pod względem finan-
sowym będzie trochę lepiej, ale 
najważniejsze, że mamy pracę 
i mamy z czego żyć. Wiadomo, jak 
w każdej firmie, która dopiero za-
czyna: raz jest lepiej, a raz gorzej. 
Patrząc całościowo – nie mamy 
powodów do narzekań.

zalew aTrakCJI
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12. Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo. Zakład Aktywności 
Zawodowej Kołobrzeg
ul. Mazowiecka 29 
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 354 06 20 
zazkolo@o2.pl

13. Stowarzyszenie Centrum 
Słowian i Wikingów 
Wolin-Jomsborg-Vineta
adres skansenu: 
Wyspa Ostrów, Recław 37, Wolin
adres do korespondencji: 
ul. Graniczna 2, 72-510 Wolin
tel. 781 004 090, 605 640 644
www.jomsborg-vineta.com

14. zaz w Stargardzie 
Szczecińskim „Centralna 
Kuchnia”
ul. Broniewskiego 2 
73-110 Stargard Szczeciński 
tel. 91 577 54 47 
www.centralnakuchnia.pl

15. Stowarzyszenie Muzeum 
Pgr w Bolegorzynie
Bolegorzyn 1, 78-523 Bolegorzyn 
tel. 509 161 331 
www.muzeumpgr-bolegorzyn.
neostrada.pl

16. Stowarzyszenie Teatr 
Niekonsekwentny
ul. Odzieżowa 12b/42
71-502 Szczecin
info@niekonsekwentny.pl
www.niekonsekwentny.pl

17. Stowarzyszenie Hobbiton
Sierakowo Sławieńskie 15
76-004 Sianów
stowarzyszeniehobbiton@wp.pl 
sierakowo2.wioskitematyczne.
org.pl

18. Cis „sos dla Rodziny”
ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
tel. 91 350 73 80, fax 91 431 81 26
biuro@sos.home.pl

19. Spółdzielnia Socjalna 
„Brzoza”
Brzesko 34, 74-211 Brzesko

20. Fundacja COŻ
ul. Rybacka 26, 72-020 Trzebież
tel. 91 312 82 94, fax. 91 312 83 79
e-mail: biuro@coz.com.pl

21. Fundacja Pod Aniołem
Zacisze 1B lok. 4
73-130 Dobrzany

22. Centrum Integracji 
Społecznej „Od Nowa” w Łobzie
ul. Bema 27, Łobez 73-150

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej
2. Stowarzyszenie Czas  
Przestrzeń Tożsamość
3. Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych
ul. Szkolna 2, 72-010 Police
tel. 91 852 20 41, 91 852 24 29, 
91 852 24 59, fax 91 852 20 38 
sektor3@owes.org.pl
www.owes.org.pl
biuro i adres  
do korespondencji:
al. Wojska Polskiego 31/8
70-473 Szczecin
tel. 91 350 70 90, fax 91 350 70 91 
biuro@cpt.org.pl
www.cpt.org.pl

Tradycyjnie, bo już trzeci rok z rzędu, 
w ostatnią sobotę sierpnia w Nowym 
Warpnie swoją ofertę prezentowały 
przedsiębiorstwa społeczne.

4. Zachodniopomorskie  
Centrum Ekonomii  
Społecznej
5. Stowarzyszenie 
WSPÓŁISTNIENIE
6. Centrum Integracji 
Społecznej „Od Nowa” w Łobzie
ul. Bema 27, Łobez 73-150
www.punktwsparcia.pl

7. Lokalny Ośrodek  
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Złocieńcu
Pl. 650-lecia 1
78-520 Złocieniec
www.aktywneowes.pl

8. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Gryficach
9. Parafia pw. Najświętszego  
Serca Pana Jezusa
ul. Górska 8, 72-300 Nowogard
www.aktywneowes.pl

10. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Nowogardzie
11. Nowogardzkie Forum 
Organizacji Pozarządowych
Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard
www.aktywneowes.pl

12. Centrum Ekonomii  
Społecznej
13. 4C - Krzysztof Musiatowicz
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
tel. 91 881 21 76
fax 91 881 24 86

15. Kołobrzeski Ośrodek  
Wsparcia Ekonomii  
Społecznej
16. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kołobrzegu
ul. Okopowa 15
78-100 Kołobrzeg
www.kolobrzeg.pl/mops/projekt_
ekonomii_spolecznej.htm

17. Lokalny punkt poradnictwa 
ekonomii społecznej 
w Szczecinku
ul. A. Mickiewicza 2, Szczecinek
www.kcwis.org.pl

18. Lokalny punkt poradnictwa 
ekonomii społecznej 
w Złocieńcu
ul. Boh. Warszawy 25
Złocieniec (Budynek Parafii 
Wniebowzięcia NmP)
kcwis.org.pl

19. Lokalny punkt poradnictwa 
ekonomii społecznej 
w Gryficach
ul. Kościuszki 54, Gryfice
www.kcwis.org.pl

20. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Koszalinie
www.ekonomiaspoleczna.wup.pl
ul. Słowiańska 15 A
75-846 Koszalin

21. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Białogardzie
ul. Kochanowskiego 6,
78-200 Białogard
www.ekonomiaspoleczna.wup.pl

22. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  
w Sławnie
ul. Chełmońskiego 30,
76-100 Sławno
www.ekonomiaspoleczna.wup.pl

23. Lokalny Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Świdwinie
ul. Popiełuszki 37,
78-300 Świdwin
www.ekonomiaspoleczna.wup.pl

24. Koszaliński Inkubator 
Ekonomii Społecznej  
ul. Przemysłowa 8
Koszalin
www.inkubator.koszalin.pl

25. Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości i Ekonomii  
Społecznej w Koszalinie 
26. Fundacja Centrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 42 
75-037 Koszalin
www.fundacja.koszalin.pl

Na podstawie: 
Wieloletniego regionalnego 
planu działań na rzecz 
promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej oraz 
rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej 
otoczenia w województwie 
zachodniopomorskim na lata 
2012–2020

Są artystami. Jedni robią zdjęcia, inni zajmują się 
grafiką. W pojedynkę sobie nie radzili, bo nie potrafili się 
sprzedać. Założyli spółdzielnię i mają zlecenia, realizują 
projekty, prowadzą nawet telewizję internetową. 
O tym, dlaczego warto skorzystać z możliwości 
oferowanych przez ekonomię społeczną, rozmawiamy 
z prezesem szczecińskiej spółdzielni socjalnej 

„Studio Doozo”, Konradem Wielgoszewskim.

Telewizja wspierająca 
organizacje 

pozarządowe 
http://www.3sektor.tv/

katalog ośrodków 
wsparcia ekoNomII  
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Wobec rozszerzania się u  nas, 
w  Polsce, z  dnia na  dzień pra-
wie ruchu kooperacyjnego i wo-
bec ważności tego, aby ruch ten 
od samego początku ustrzegł się 
fałszywej drogi i  stał się istot-
nie sprawą wyzwolenia ludu, 
twórcą jego własnej gospodarki 
ekonomicznej i społecznej, uwa-
żamy sobie za  obowiązek przy-
pomnieć wszystkim naszym 
stowarzyszeniom spożywczym, 
wytwórczym i włościańskim, jak 
wielkie znaczenie ma dla koope-
ratyzmu praca ideowa, uświada-
miająca masom ludowym jego 
zadania, dbająca o  to nieustan-
nie, ażeby ruch ten nie zamykał 
się w sklepikach i dywidendach 
osobistych, lecz aby z zupełną sa-
mowiedzą zdążał do odrodzenia 
społecznego.

Jeżeli gdzie, to  tutaj przede 
wszystkim, możemy powiedzieć, 
że wiedza to potęga, gdyż tam tyl-
ko kooperatywy ludowe stały się 
prawdziwą potęgą ekonomiczną, 
gdzie im od  samego początku 
przyświecały ideały udoskona-
lenia życia na zasadach sprawie-
dliwości i braterstwa, gdzie ludzie 
wstępowali do kooperatywy nie 
tylko dla dywidendy, ale przede 
wszystkim dla walki o  lepszy 
ustrój społeczny. Zrozumiały 
to  dobrze kooperatywy angiel-
skie, które wydają miliony rubli 
na propagandę i oświatę, zrozu-
miały kooperatywy belgijskie, 
które po  całym kraju stawiają 

„domy ludowe”, ogniska propa-
gandy kooperatyzmu, kształcące 
całe zastępy młodych, pełnych 
entuzjazmu apostołów tej idei.

Spełnienie tego zadania u nas 
podjęło zawiązane w  paździer-
niku 1906 r. Towarzystwo Ko-
operatystów. Zakres pracy jest 
ogromny i  wymaga współdzia-
łania wielu sił. Musimy przede 
wszystkim utrzymać tygodnik 
„Społem!” (Warszawa, Wspólna 
nr 79), i zapewnić mu trwały byt; 
musimy wydać cały szereg bro-
szur i  książek, szerzących idee 
kooperatyzmu i  nauczających 
praktyki kooperacyjnego życia; 
musimy zorganizować w całym 
kraju, zarówno po miastach jak 
i  po wsiach, wykłady, odczyty 
i  zebrania, dające masom ludo-
wym całkowitą wiedzę koopera-
tywną i pobudzające do organi-
zowania się.

Dla dokonania takiej pracy 
Towarzystwo musi oprzeć się 
o  istniejące u  nas kooperaty-
wy ludowe, być z nimi w ciągłej 
styczności i współdziałaniu, mieć 
od nich stałą pomoc zarówno ma-
terialną, jak i moralną.

Pomoc materialną tworzyło-
by przeznaczanie pewnej części 
dywidendy na cele oświaty i pro-
pagandy kooperatyzmu, a także 
rozszerzanie tygodnika „Społem!” 
i sprzedaży wydawnictw.

Pomoc moralną stanowiłoby 
organizowanie w miejscowości, 
gdzie istnieje kooperatywa, od-
działu Towarzystwa Kooperaty-
stów, który by pozostając w ści-
słych stosunkach z  Zarządem 
i Radą Towarzystwa, mógł prowa-
dzić na miejscu pracę szerzenia 
oświaty i  propagandy koopera-
tyzmu, urządzając odpowiednie 
wykłady, zebrania, pogadanki, 
wyzyskując zresztą wszystkie 
okoliczności, ażeby dla idei ko-
operacji zdobywać coraz, nowsze 
zastępy szczerych i świadomych 
wyznawców.

A więc:
 ˺ twórzmy oddziały prowincjo-

nalne Towarzystwa Kooperaty-
stów; organizujmy wiece, odczy-
ty i pogadanki o zagadnieniach 
spółdzielczych;

 ˺ prenumerujmy „Społem!”, 
kupujmy książki i broszury, po-
święcone sprawom kooperacji 
i pilnie je czytajmy;

 ˺ żądajmy, ażeby zgromadzenia 
ogólne stowarzyszeń spożyw-
czych pewną część osiągniętych 
zysków przeznaczały na  ogól-
ne potrzeby naszego ruchu 
spółdzielczego.
towarzystwo 
kooPeratystów

Towarzystwo Kooperatystów było 
inicjatywą postępowej inteligencji 
oraz liderów ruchu ludowego, po-
wstałą na fali fermentu społecz-
nego przed iw trakcie rewolucji 
1905 r. Wniosło zasadniczy wkład 
w rozwój masowej spółdzielczości 
na ziemiach polskich. Więcej na 
jego temat przeczytać można na 
www.lewicowo.pl.

z kamerą I mIkrofoNem
wŚród PrzedSIęBIorCów SPołeCzNyCH

Sektor przedsiębiorczości spo-
łecznej staje się istotnym praco-
dawcą, stąd czas na kolejny krok 
w jego rozwoju.

Jako przedsiębiorcy społeczni 
nieustannie stajemy wobec no-
wych wyzwań, stąd pomysł na 
utworzenie wspólnej, silnej orga-
nizacji. Spotkanie założycielskie 
Związku Pracodawców Przed-
siębiorstw Społecznych odbyło 
się w Lublinie, w trakcie Ogólno-
polskich Spotkań Ekonomii Spo-
łecznej (6–7 października 2011 r.). 
Założycielami Związku są m. in.: 
1. Fundacja Pomocy Wzajemnej 

„Barka”
2. Fundacja „Dobry Dom”
3. Spółdzielnia Socjalna  
Usługowo-Handlowo- 

-Produkcyjna w Byczynie
4. Spółdzielnia Socjalna „Rybka”
5. Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej
6. Fundacja Rozwoju  
Przedsiębiorczości Społecznej 

„Być Razem”
7. Stowarzyszenie Czas  
Przestrzeń Tożsamość

8. Fundacja Akademia 
Obywatelska
9. Spółdzielnia Socjalna EMAUS
10. „Studio Doozo” Pierwsza  
Spółdzielnia Socjalna 
w Szczecinie

Natomiast w  skład komitetu 
założycielskiego weszli: Antoni 
Sobolewski – prezes, Barbara Sa-
dowska – wiceprezes, oraz Tade-
usz Durczok – wiceprezes. 

Celem Związku jest ochrona 
praw i reprezentowanie interesów 
zrzeszonych w nim pracodawców 
wobec związków zawodowych, 
pracowników oraz organów 
władzy publicznej, jak również 
działania na rzecz rozwoju ryn-
ku pracy oraz przedsiębiorczości 
społecznej. Dojrzeliśmy do tego, 
by stworzyć własną, umocowaną 
ustawowo organizację. Poza tym, 
że działamy z pasją oraz generu-
jemy ogromną społeczną wartość 
dodaną, niczym nie różnimy się 
przecież od innych przedsiębior-
ców zrzeszonych w  związkach 
pracodawców: zatrudniamy lu-
dzi, płacimy podatki, borykamy 

się z  wieloma identycznymi 
problemami.

Na zebraniu założycielskim 
postanowiliśmy, że gdy tylko 
Związek zostanie zarejestrowany, 
będziemy chcieli przystąpić do 
Polskiej Konfederacji Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan. To dla 
nas bardzo ważne, by nasz głos 
był słyszalny podczas uchwa-
lania ustaw, wydawania rozpo-
rządzeń czy planowania założeń 
dla nowego okresu programowa-
nia. Naszym marzeniem jest, by 
wzorem Europy mówiono u nas 
o przedsiębiorczości społecznej 
jako o ważnej części rynku pracy.

Czy nam się to uda, czas poka-
że. Ważne, że z chwilą rejestracji 
Związek będzie pierwszą tak sil-
ną reprezentacją naszego sekto-
ra. Oczywiście jesteśmy otwarci 
na nowe podmioty; chcemy, by 
w każdym regionie działał związ-
kowy koordynator, który będzie 
zarówno dbał o tamtejsze struk-
tury organizacji, jak i reprezento-
wał ją na poziomie województwa.
www.pracodawcyspoleczni.pl

PraCodawCy wSzySTkICH 
reGIoNów, łąCzCIe SIę!

Stanisław Staszic 
(1755–1826) jest 
szerszym kręgom 
znany jako ksiądz, 
pisarz oraz uczony, 
a nade wszystko – jako 
jeden z duchowych 
przywódców Sejmu 
Czteroletniego. 
Zdecydowanie mniej 
osób wie, że to także 
jeden z polskich 
pionierów ekonomii 
społecznej. 

Miał poglądy zbliżone do fran-
cuskiego fizjokratyzmu, przy-
wiązującego szczególną wagę do 
gospodarki rolnej, ale zarazem 
podkreślał znaczenie budowania 
więzi społecznych i solidarności. 
Pod koniec życia swoje idee pró-
bował realizować w praktyce.

W zakupionych przez siebie do-
brach na Lubelszczyźnie uwolnił 
chłopów od pańszczyzny i nadał 
im gospodarstwa w  wieczyste 
użytkowanie z prawem dziedzi-
czenia. W 1816 r. opracował dla 
nich Ustawę, czyli statut Rolni-
czego Towarzystwa Wspólnego 
Ratowania się w Nieszczęściach 
(Towarzystwa Rolniczego Hru-
bieszowskiego). Chłopi indywi-
dualnie uprawiali swoje grunty, 
płacili z  nich czynsz, uiszczali 
również stałą opłatę na wspólne 
cele Towarzystwa. Część ziemi 
nie rozdysponowana pomiędzy 
włościan, a  także urządzenia 
gospodarcze (karczmy i młyny), 

pozostały własnością wspólnoty 
i były kolektywnie eksploatowa-
ne, z czego zysk przeznaczany był 
na cele społeczne.

Samo Towarzystwo zaś zaj-
mowało się organizacją wspól-
nego płacenia podatków, pomo-
cy wzajemnej mieszkańców wsi 
(np. przy odbudowie zabudowań 
po pożarze), oraz opieką nad po-
szkodowanymi w wyniku klęsk 
żywiołowych, nad starcami, ka-
lekami i  sierotami. Prowadziło 
również kasę zapomogowo-po-
życzkową, która udzielała nisko 
oprocentowanych kredytów na 
rozwój gospodarstw, zakłada-
nie warsztatów, handel, a także 
na budowę domów. Wreszcie, 
zapewniało mieszkańcom opie-
kę zdrowotną (własny szpital) 
i edukację (pięć szkół ludowych; 
stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów, umożliwiające im kon-
tynuowanie nauki w  szkołach 
wyższego stopnia). Wszystkie te 

działania, finansowane z fundu-
szów Towarzystwa, były oparte 
na obowiązujących członków za-
sadach pomocy wzajemnej i soli-
darności. Na czele Towarzystwa 
stała demokratycznie wybierana 
Rada Gospodarcza, zatrudnieni 
byli „profesjonaliści” – prezes 
i odpowiedni urzędnicy, którzy 
na bieżąco administrowali wspól-
nym majątkiem.

Staszic uważany jest za jednego 
z ojców założycieli spółdzielczo-
ści w Polsce, ale w gruncie rzeczy 
stworzył znacznie więcej – system 
sprawnie działającej lokalnej go-
spodarki społecznej. Inicjatywa 
przeżyła swego inicjatora o prze-
szło wiek: Towarzystwo upadło 
po II wojnie światowej. Ostatecz-
nie zlikwidowane zostało przez 
władze komunistyczne w 1952 r., 
a jego majątek odebrany współ-
właścicielom i upaństwowiony. 
dr adaM PieChowski

Na kłoPoTy –

wSPólNoTa
odezwa  
TowarzySTwa  
kooPeraTySTów

Krótki film o ideach spółdzielczości 
www.youtube.com/watch?v= 
IeOb7ftTAs8

Zapomniane wartości – 
serwis o polskich korzeniach 
przedsiębiorczości społecznej 
zapomnianewartosci.pl

Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej
Romuald Mielczarski

RAZEM! czyli Społem
Jego poglądy spółdzielcze tworzą rodzaj ewangelii – nie zawsze wy-
konywanej, ale czczonej i szanowanej. U Mielczarskiego słowo i czyn 
były tożsame. Idee głoszone przezeń nie są może nowatorskie. Były 
one głoszone i przez innych ludzi. Siła i potęga słowa Mielczarskie-
go polega na tym, że dawał rzeczy głęboko przez siebie przeżyte. 
W Mielczarskim widziano pełne zespolenie wyznawanych ideałów 
z życiem osobistym. 

prof. Konstanty Krzeczkowski 

Uważał wszelkie dbanie o siebie za egoizm niedopuszczalny, za grzech 
i przestępstwo w stosunku do sprawy, której służył. Nic dla siebie, 
a wszystko dla idei – oto motyw zasadniczy życia Mielczarskiego.

Bronisław Siwik

Idealista – marzył całe życie o Polsce i o sprawiedliwości społecz-
nej, na której winna być oparta, a równocześnie trzeźwy rachmistrz, 
który sumiennie obliczał każdy krok naprzód, zanim go postawił. 
Trzeźwy idealista. Osobliwy marzyciel, któremu udało się wszystkie 
swoje marzenia wcielić w realne formy życia.

Stanisław �ugutt 

Romuald Mielczarski (–) –  
działacz socjalistyczny () i niepodle-
głościowy. Jeden z liderów Towarzystwa 
Kooperatystów, współtwórca nowoczesnej 
spółdzielczości spożywców w Polsce. Przez 
wiele lat dyrektor związku spółdzielczego 

„Społem” – największej w międzywojniu 
instytucji handlowej na ziemiach pol-
skich, twórca jej podstaw organizacyjnych 
i finansowych. Zwolennik konsekwentnie 
demokratycznego i prospołecznego oblicza 
kooperatyzmu. Jedna z najwybitniejszych 
i najbardziej zasłużonych postaci w hi-
storii polskiego ruchu spółdzielczego.  

Książka zawiera wszystkie najważniejsze 
teksty Romualda Mielczarskiego, poświęcone 
spółdzielczości, jej zasadom, wizjom i celom. 
Zawarte w niej artykuły i rozprawy nie były 
wznawiane od roku ! Oprócz tego w książ-
ce znajduje się prezentacja biografii Mielczar-
skiego – jedna z najbardziej obszernych i szcze-
gółowych, jakie dotychczas opublikowano. 

Rom
uald M

ielczarski RA
ZEM

! czyli Społem
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Cena  złWydawcy:

Patronat medialny:

www.lewicowo.pl

Edward Abramowski

Braterstwo, solidarność, 
współdziałanie

Cena  zł

Poznałam Edwarda Abramowskiego i jemu to, jak wielu innych ludzi, 
jak cała Polska, zawdzięczam moje prawdziwe, duchowe zetknięcie 
się z kooperacją. Na skutek zainteresowania się jego dziełem w ogóle, 
przeczytałam także jego sławne prace. Olśniły mnie. Czy te rzeczy 
są tłumaczone? Czy rozeszły się w setkach tysięcy egzemplarzy? 
Są to przecież jedne z najlepszych na świecie prac, poświęconych 
propagandzie idei. 

Maria Dąbrowska 

Kooperacja zyskała w nim niepospolitego teoretyka i świetnego 
propagatora – człowieka, który nie powtarzał znanych prawd, lecz 
budował własną śmiałą teorię i ideologię kooperatyzmu. Znaczenie 
największe Abramowskiego dla ruchu spółdzielczego polega na za-
szczepieniu mu ideowości. Ma to być ruch nie tylko ekonomiczny, 
służący podnoszeniu skali życia, ale przede wszystkim ruch spo-
łeczny, zmierzający śmiało do innego ustroju społecznego, chcący 
stwarzać w każdym dniu i godzinie ten nowy ustrój przez wolną 
twórczość jednostki, twórczość codzienną, upartą, wytrwałą, drogą 
współdziałania, drogą wcielania w życie największej ewangelii życia – 
idei braterstwa.

prof. Konstanty Krzeczkowski 

Edward Abramowski (–) –  
wybitny polski myśliciel i działacz społeczny. 
Współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej 
i Towarzystwa Kooperatystów, jeden z lide-
rów Polskiego Związku Ludowego. Nauko-
wiec, autor cenionych badań w dziedzinie 
psychologii i metapsychiki, profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Twórca oryginalnych 
koncepcji ustrojowych i etycznych („socjalizm 
bezpaństwowy”), krytykujących kapitalizm 
i marksizm. Bardzo zasłużony dla rozwoju 
i propagowania ideałów ruchu spółdzielczego 
oraz społeczeństwa obywatelskiego, zwany 
nawet „ojcem polskiej spółdzielczości”. Towa-
rzysz Józefa Piłsudskiego, przyjaciel Stefana 
Żeromskiego, bliski współpracownik Stanisła-
wa Wojciechowskiego. Pośmiertnie w roku  
odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Książka zawiera – po raz pierwszy w historii 
w osobnym tematycznym tomie – komplet 
pism spółdzielczych i stowarzyszeniowych 
Edwarda Abramowskiego. Między innymi: 
Znaczenie spółdzielczości dla demokracji, 
Idee społeczne kooperatyzmu, Kooperatywa 
jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, 
O znaczeniu stowarzyszeń, Stowarzyszenia 
i ich rola, Zasada respubliki kooperatywnej, 
Związki Przyjaźni i kilka innych, w tym 
teksty nie wznawiane od ponad  lat!
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2 Edward Abramowski 
Braterstwo, solidarność, współdziałanie
Romuald Mielczarski
RAZEM! czyli Społem

Obowiązkowa lektura każdego przedsiębiorcy 
społecznego. Przeczytaj, jak rodziła się polska  
spółdzielczość!

Zamów u wydawcy – wysyłka gratis!

bit.ly/klasycy-mysli-spoldzielczej

15 grudnia, podczas wigilijnego 
Spotkania z Reportażem w war-
szawskim Klubie Księgarza, 
wręczono nagrody za najlepsze, 
zdaniem słuchaczy, reportaże 
popularyzujące ideę ekonomii 
społecznej. Za najlepszą uznano 
audycję Jana Kasi zatytułowa-
ną „Teraz jest pięknie”. Drugie 
miejsce zajęła Hanna Bogoryja-

-Zakrzewska za reportaż pod ty-
tułem „Sztuka pracy”.

Nagrodzone reportaże, jak 
również dziesięć innych, po-
wstały w Studiu Reportażu Pol-
skiego Radia i  były emitowane 
na antenach Programu III oraz I. 
Zrealizowano je w ramach projek-
tu „Uda się – upowszechnianie 
idei przedsiębiorczości społecz-
nej”. Poza reportażami radiowy-
mi, które można odsłuchać na 
www.polskieradio.pl/reportaz, 
powstały również reportaże fil-
mowe, udostępniane w ramach 
portalu 3sektor.tv.

Oba rodzaje reportaży w  bar-
dzo ciekawy sposób przedsta-
wiają wybrane w ogólnopolskim 
konkursie przedsiębiorstwa 
społeczne. Co ważne, są to za-
równo podmioty dopiero co 

powstałe, jak Spółdzielnia So-
cjalna na Wzgórzach, Spółdziel-
nia Socjalna „Warszawa”, jak i te 
o ugruntowanej już pozycji, jak 
Garncarska Wioska koło Nidzicy, 
Fundacja „Być Razem” z Cieszy-
na czy Ośrodek Rehabilitacyjno-

-Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
LALIKI. Są one również bardzo 
różnorodne pod względem formy 
prawnej oraz obszaru działalno-
ści, a sposób ich pokazania uła-
twia odnalezienie własnej drogi 
w zakresie budowy przedsiębior-
stwa społecznego.

Bardzo ciekawy film i  repor-
taż radiowy powstały na temat 
Stowarzyszenia Muzeum PGR 
w  Bolegorzynie (woj. zachod-
niopomorskie). Bohaterami tych 
dokumentów są mieszkańcy 
Bolegorzyna, byli pracownicy 
kombinatu rolnego, którzy po-
stanowili ocalić od zapomnienia 
pamiątki po dawnym miejscu ich 
pracy. Fantastycznie zostało tu 
pokazane, w jaki sposób szukać 
pomysłu na biznes społeczny: 
powinien on wynikać z tego, co 
mamy wokół siebie, co lubimy ro-
bić, z czego jesteśmy lub chcemy 
być dumni. 

Dodatkowo, w ramach projek-
tu zmodernizowany został portal 
3sektor.tv, prezentujący filmy na 
temat zakładania i prowadzenia 
organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorstw społecznych. Ist-
nieje tam również możliwość nie-
odpłatnej prezentacji materiałów 
filmowych, powstałych w ramach 
projektów bądź codziennej dzia-
łalności przedsiębiorstw społecz-
nych. Za prowadzenie portalu od-
powiadają Stowarzyszenie Czas 
Przestrzeń Tożsamość i „Studio 
Doozo” Pierwsza Spółdzielnia 
Socjalna w Szczecinie. 

Całość projektu była współ-
finansowana ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich, 
a nagrody dla dziennikarzy ufun-
dowali Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomor-
skiego i Centrum Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. 
Natomiast nagrody rzeczowe 
dla radiosłuchaczy ufundowali 
Centralny Ośrodek Żeglarstwa 
w Trzebieży, firma SKAGEN oraz 
Gospodarstwo Agroturystycz-
ne „Stajnia” – Fundacja „Razem 
z Nami” z Brzózek.

Tworząc Regionalny Inkuba-
tor Ekonomii Społecznej w Po-
licach zastanawialiśmy się, 
czym tak naprawdę są przed-
siębiorstwa społeczne i czym 
powinny się zajmować.

Przede wszystkim: przedsię-
biorstwo społeczne to coś wię-
cej niż forma prawna prowa-
dzenia działalności społecznej 
i gospodarczej – to miejsce go-
dzenia tych dwóch obszarów. 
Można też powiedzieć, że jest 
to miejsce pracy „uszyte na 
miarę” potrzeb i  możliwości 
osób, które je współtworzą. 
Z perspektywy dwóch lat ist-
nienia Inkubatora możemy 
potwierdzić, że to najtrafniej-
sza definicja, i to niezależnie 
od tego, czy w  danej firmie 
społecznej odnajdują się oso-
by wcześniej bezrobotne czy 
pracujące, chcące wykonywać 
proste prace porządkowe czy 
skomplikowane usługi infor-
matyczne, zdrowe czy niepeł-
nosprawne. Najważniejsze jest 
to, co i jak chcemy robić: nasze 
potrzeby muszą się równowa-
żyć z  posiadanymi możliwo-
ściami. Czasem praca w  fir-
mie społecznej będzie dla nas 
głównym źródłem utrzymania, 
kiedy indziej pomysłem na łą-
czenie pasji z zarobkowaniem 
i wpieraniem lokalnej społecz-
ności, a  zapewne coraz czę-
ściej będzie także sposobem 
na przedłużenie aktywności 
zawodowej osób w sile wieku. 

Jeśli społeczny biznes wypły-
wa z naszego wnętrza, staje się 
wiarygodny – ma „to coś”, cze-
go brakuje jego komercyjnym 
odpowiednikom. Przy czym 
forma prawna ma tu znacze-
nie drugorzędne, jest po pro-
stu narzędziem pozwalającym 

realizować nasze marzenia. 
Tak powstała choćby Funda-
cja Pasje – z zamiłowania do 
rekonstrukcji historycznych, 
czy Fundacja „Razem z Nami” 
(prowadzi międzyszkolną ligę 
jeździecką) oraz Stowarzy-
szenie Koński Gaj Tanowo 
(wspiera rozwój klubu jeź-
dzieckiego)  – z  pasji do koni. 
Innym przykładem jest Stowa-
rzyszenie „Amigoworld”, któ-
re łączy prowadzenie biznesu 
z aktywnymi działaniami na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Ważne jest również to, by nasz 
społeczny biznes miał w  lo-
kalności zarówno odniesienie, 
jak i umocowanie (odbiorców, 
partnerów, współpracowni-
ków). Przykładem może tutaj 
być choćby Stowarzyszenie 
Muzeum PGR w Bolegorzynie. 
Warto, by lokalni partnerzy 
dawali przedsiębiorstwom 
społecznym szansę w postaci 
zakupu pierwszych produktów 
i usług. Dobrym przykładem 
jest tu Festyn Rodzinny, reali-
zowany na zlecenie Starostwa 
Powiatowego przez podmioty 
powstałe w  ramach nasze-
go Inkubatora. Tego rodzaju 
uwiarygodnienie ze strony 
miejscowych władz może stać 
się początkiem sukcesu nasze-
go przedsiębiorstwa.

Myśląc o założeniu stowarzy-
szenia, fundacji czy spółdziel-
ni socjalnej, myślmy o tworze-
niu miejsca pracy uszytego na 
miarę naszych potrzeb i możli-
wości. Miejsca, które – w opar-
ciu o  pracę naszą i  naszych 
przyjaciół – będziemy w stanie 
utrzymać.

antoni sobolewski

mIeJSCa  
PraCy 
szyte na miarę
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MARKA, 
KTÓRA 
MÓWI
Klient nie chce kupić młotka, on 
chce wbić gwóźdź – to stara praw-
da, o  której często zapominają 
specjaliści od marketingu, usi-
łując wmówić nam, że potrzebu-
jemy czegoś, co wymyślili. Paweł 
Tkaczyk w  książce „Zakamarki 
marki” udowadnia, że „gwoź-
dziem” skutecznego marketingu 
jest dobrze opowiedziana histo-
ria, która buduje świadomość 
marki (branding). Od 10 lat pro-
wadzi firmę MIDEA, pomagając 
klientom w snuciu ich opowieści, 
a w konsekwencji tworzeniu po-
zytywnego wizerunku ich marek 
w umysłach konsumentów.

Autor w  krótkich artykułach 
wyjaśnia podstawowe zagadnie-
nia związane z budowaniem mar-
ki i zarządzaniem nią. Jak sam pi-
sze – to nie jest wiedza odkrywcza, 
to jest wiedza dla ludzi, którzy 
marketing czują, a  chcieliby go 

znać. Odwołując się do własnych 
doświadczeń, opisuje narzędzia 
niezbędne do skutecznego kre-
owania marki. Współcześnie 
oprócz jej wartości podstawowej 
(core value), „czystego” produktu 
bądź usługi, liczy się wartość do-
dana (added value), czyli marke-
tingowo-komunikacyjna otoczka, 
wokół której tworzy się relacje 
z odbiorcą.

„Zakamarki marki” nie są 
podręcznikiem marketingu, 
lecz możliwie skondensowaną 

porcją informacji na temat tego, 
jak powinien być on prowadzo-
ny w polskich firmach. Według 
autora żadna teoria nie przetrwa 
kontaktu z  klientem i  trzeba ją 
będzie zweryfikować. Wybrane 
przykłady zleceń zrealizowanych 
przez firmę MIDEA pokazują, jak 
w  praktyce można zastosować 
zdobytą wiedzę, np. w zmianie 
nastawienia do urlopów „tacie-
rzyńskich” pomaga jazda na sło-
niu, zaś kupujący łóżko wodne 
w rzeczywistości płacą za wydłu-
żenie doby o godzinę. W komuni-
kacji marketingowej najważniej-
sze jest nie to, co się sprzedaje, ale 
to, co ludzie kupują. Przeczyta-
nie bestselleru Pawła Tkaczyka 
samo w sobie nie sprawi, że na-
sze przedsiębiorstwo społeczne 
z dnia na dzień zacznie osiągać 
sukcesy, ale na pewno podpowie, 
JAK to osiągnąć. 
aleksandra seCh

Paweł Tkaczyk, Zakamarki marki. 
Rzeczy, o których mogłeś nie 
wiedzieć, zapomnieć lub pominąć 
podczas budowania swojej marki, 
Onepress, Grupa Wydawnicza 
HELION SA, Gliwice 2011.

niezbędne czynności, a  my do-
stajemy od niej „gotową WWW”. 
Zdarza się, że taka firma staje 
się automatycznie posiadaczem 
praw do „adresu”, by po roku 
kazać nam płacić haracz, albo że 
przestaje ona opłacać abonament 
i domena trafia na rynek. Dlatego 
najbezpieczniej jest zakupić po-
trzebną nam domenę samemu, 
bezpośrednio u rejestratora. 

Czasami warto wykupić więcej 
domen kierujących do tej samej 
strony www – po to, by „zabloko-
wać” konkurencję. Przykładowo, 
jeśli nasza spółdzielnia wytwa-
rza drewniane zabawki na biegu-
nach, które sprzedaje jako „bujaki 
dziwaki”, to wykupienie domen 
takich jak bujaki-dziwaki.pl, bu-
jakidziwaki.pl, bujaki-dziwaki.
com, itd. daje nam gwarancję, że 
ewentualne podróbki naszych 
produktów nie będą sprzedawa-
ne za pośrednictwem witryny 
o adresie łudząco podobnym do 
naszego.

Rejestrując domeny samo-
dzielnie, dostajemy od rejestra-
tora dostęp do panelu admini-
stracyjnego, umożliwiającego 
zarządzanie nimi. Znajdziemy 
w  nim informacje o  terminach 
płatności, fakturach, a ponadto 
umożliwi nam on zakup/konfi-
gurowanie dodatkowych usług, 
jak poczta firmowa, subdomeny, 
przekierowania itd. Zanim podej-
miemy decyzję o wyborze firmy 
rejestrującej, warto zapoznać się 
z jej instrukcjami oraz systemem 
obsługi klientów – innymi słowy 
sprawdzić, czy odpowiada ona 
naszym potrzebom i stopniowi 
biegłości technicznej. Niektóre 
firmy specjalizują się w obsłudze 

profesjonalnych firm interneto-
wych, inne kierują swoją ofertę 
do laików. Warto brać pod uwagę 
to, czy w przypadku problemów 
będziemy w stanie dogadać się 
z dostawcą tej najważniejszej dla 
naszego wirtualnego bytu usługi.

Hosting
Hosting to  – w  uproszczeniu  – 
kawałek dysku na komputerze 

„wystawionym na świat”, który 
wynajmujemy po to, by trzymać 
tam pliki tworzące naszą stronę 
www lub inne usługi, jak pocz-
ta elektroniczna, FTP czy doku-
menty udostępniane innym in-
ternautom. Hostingiem plików 
nazwiemy popularnego „cho-
mika” (chomikuj.pl), serwisem 
hostującym filmy video jest np. 
YouTube, a fotografie – Fotka.pl 
czy Google Picasa (patrz rysunek).

Nas będzie najbardziej in-
teresował hosting stron www, 
a  konkretnie tej jednej strony, 
na którą wskazuje nasza dome-
na. Taki hosting jest najczęściej 
usługą wykupioną u  providera 
(iSP), czyli firmy udostępniającej 
zasoby swoich serwerów oraz 
łącze w  zamian za opłatę abo-
namentową. Hosting często ofe-
rują firmy będące jednocześnie 
rejestratorami domen, jednak nie 
należy tych usług mylić. Trzyma-
jąc się naszej „samochodowej” 
metafory, hosting jest jak garaż, 
w którym trzymamy auto, oraz 
drogi, po których jeździmy. 

Tak jak da się nieraz znaleźć 
bezpłatne miejsca parkingowe, 
możemy znaleźć firmy oferują-
ce darmowy hosting. Z  reguły 
jednak nie gwarantują nam one 
dobrej jakości usług, często także 

wyświetlają na naszych stronach 
reklamy, na czym zarabiają. Zmu-
szanie naszych potencjalnych 
klientów do oglądania reklam, 
zanim dotrą do naszej oferty, 
nie wygląda zbyt profesjonalnie, 
dlatego lepiej zdecydować się na 
płatny hosting. Koszty usługi 
o parametrach wystarczających 
na potrzeby przeciętnej spół-
dzielni socjalnej to ok. 120–250 zł 
rocznie. Zapewni nam to utrzy-
manie strony www, serwery FTP 
i co najmniej kilka służbowych 
kont pocztowych.

Abonament za hosting daje 
nam prawo do trzymania na 

komputerach providera naszych 
plików oraz gwarantuje dodatko-
we usługi, wśród których najpo-
pularniejsze stanowią m.in. regu-
larne tworzenie kopii zapasowych 
naszej strony czy korespondencji 
służbowej oraz całodobowy ser-
wis techniczny; warto przed pod-
pisaniem umowy zwrócić uwagę 
na zakres takich usług. Ponadto, 
bardzo często firmy hostingowe 
oferują nam „subdomenę gratis”, 
zachęcając do korzystania z  ad-
resów zgodnych ze schematem 
nazwaspoldzielni.nazwaprovi-
dera.pl. Jest to bardzo wygodne 
i  teoretycznie pozwala uniknąć 

kosztów zakupu i utrzymania do-
meny, ale jednocześnie uwiązuje 
nas na stałe do jednego dostawcy. 
Zanim zainwestujemy w działania 
marketingowe i przyzwyczaimy 
naszych klientów do adresu tego 
typu, musimy sobie uświadomić, 
że nigdy w  100% nie będzie on 
naszą własnością. Nie będziemy 
również mieli wpływu ani na 
ewentualne bankructwo takiej 
firmy i  potencjalną likwidację 
wszystkich subdomen, ani na to, 
ile nam przyjdzie płacić za kolejny 
rok przedłużenia usług tego kon-
kretnego dostawcy. 
szyMon surMaCz

INTerNeT 
JeST Jak mIoTła!

bnd michaelgoodin, http://www.flickr.com/photos/michaelgoodin

Własna strona www nie tylko 
zwiększa zaufanie do naszej 
działalności, ale również umoż-
liwia zaprezentowanie właściwie 
nieograniczonej ilości informacji, 
które mogą służyć do promocji 
naszych usług i produktów. Za-
stanówmy się, jak sami poszuku-
jemy informacji o firmach?

Nie ma znaczenia, czy sprze-
dajesz rękodzieło czy prowadzisz 
usługi ogrodnicze. Internet jest 
coraz bardziej popularnym na-
rzędziem i trzeba nauczyć się go 
używać, tak samo jak używamy 
młotka, miotły czy samochodu. 
Specyfiką spółdzielni socjalnych, 
podobnie jak pozostałych małych 

firm, jest konieczność swoistej 
wielozadaniowości osób, które je 
tworzą. Im więcej potrafisz, tym 
mniej musisz wydawać na usługi 
zewnętrzne. 

Gdybym zadał pytanie, czy ku-
pując samochód zamierzasz za-
trudnić do jego obsługi kierowcę, 
lub czy planując uporządkować 
swoje miejsce pracy wynajmiesz 
firmę sprzątającą, większość czy-
telników puknęłaby się w głowę. 
Jednak w przypadku stron www 
często właśnie się tak zachowu-
jemy. Powodem jest z reguły lęk 
przed nowym narzędziem, które 
na pierwszy rzut oka wydaje się 
niezwykle skomplikowane.

Jeżeli nie chcemy pozostawać 
na łasce specjalistów (lub wła-
snych, nastoletnich dzieci), ko-
nieczne jest przyswojenie choćby 
najbardziej podstawowych infor-
macji o tym, jak działa Internet 
i jak możemy go wykorzystać, nie 
ponosząc przy tym dużych kosz-
tów. Oto garść informacji, które 
pomogą nam zrozumieć, gdzie 
nasze internetowe „auto” ma sil-
nik, po czym jeździ i kto trzyma 
do niego kluczyki.

Domena internetowa
Domena, często utożsamiana 
z  adresem internetowym, jest 
pierwszą kwestią, o  którą mu-
simy zadbać; możemy w  niej 
konfigurować wiele usług zwią-
zanych z  naszą działalnością, 
z których najważniejsze to stro-
ny www i poczta elektroniczna 
(np. surmacz@kooperatywa.org). 
Domenę można przyrównać do 
kluczyków samochodowych: jej 
właściciel lub po prostu osoba, 
która ma do niej dostęp, może 
w  dowolnym momencie z  na-
szym „adresem www” zrobić 
cokolwiek. Może się nawet zda-
rzyć, że któregoś dnia zobaczymy 

pod „własnym” adresem stronę 
konkurencji, a  nasza służbowa 
poczta zacznie trafiać do innego 
komputera… 

Jeśli wybrana przez nas do-
mena jest wolna (patrz ramka), 
możemy ją zarejestrować, za po-
średnictwem jednej z wielu licen-
cjonowanych firm (rejestratorów). 
Zazwyczaj łączy się to z symbo-
liczną opłatą, musimy jednak pa-
miętać, by co roku uiszczać opłatę 
abonamentową (tzw. przedłuże-
nie domeny), co oznacza koszt 
rzędu 60–120 zł, w zależności od 
rodzaju rozszerzenia (.pl, .org. 
.info itd.) oraz firmy, w której wy-
kupujemy taką usługę. Jeśli nasza 
domena nie zostanie opłacona na 
czas, nasze prawo do niej wyga-
śnie, a ona sama może paść łupem 
jednej z firm czyhających na po-
dobne okazje. W przeciwieństwie 
do kluczyków samochodowych, 
nowy posiadacz może z przejętą 
domeną zrobić, co tylko zechce. 

„Dobre” adresy – o atrakcyjnym 
brzmieniu lub dobrze wypromo-
wane w  Sieci (a  więc takie, na 
które wchodzi wiele osób) – mogą 
osiągać całkiem sporą wartość. 

Domena jednoznacznie ko-
jarzona z marką usługi lub pro-
duktu – albo z branżą, w której 
prowadzimy działalność – może 
być ważnym wsparciem marke-
tingu spółdzielni. Z tego powodu 
najbardziej atrakcyjne domeny 
mogą osiągać na rynku wtórnym 
bardzo wysokie ceny, np. naj-
droższa polska domena to opony.
pl, sprzedana w 2010 r. za 960 tys. 
zł. Należy koniecznie zadbać o do-
wód zakupu domeny/opłacenia 
abonamentu!

Musimy także dopilnować, by 
umowa zapewniała nam tytuł 
prawny do domeny. Bywa, że 
wykupujemy usługę w  firmie, 
która wykonuje za nas wszystkie 

DOMENA
Ma postać jakasnazwa.xx 
(przykładowo: kooperatywa.org, 
ozrss.pl), gdzie „xx” nazywamy 
rozszerzeniem, a właściwą 
domeną jest „jakasnazwa”.

Zdarza się, że rozszerzenie 
składa się z dwóch członów: 
regionalnego (np.: .pl, lodz.pl) 
i tzw. funkcjonalnego (np. .org). 
Przykładem może być strona 
Forum, ofss.org.pl. 

http://blog.kooperatywa.org

subdomena rozszerzenie

domena

Jako zarówno klient, jak i 
dostawca usług dla sektora 
ekonomii społecznej, od-
bywam wiele rozmów z 
pracownikami organizacji 
pozarządowych i spółdzielni 
socjalnych. Większość z nich 
posiada dobre rozeznanie w 
potrzebach swojej społecz-
ności oraz znacznie większą 
motywację do pracy i pono-
szenia różnego rodzaju ryzy-
ka niż przeciętni pracownicy 
sektora biznesowego. Jedno-
cześnie, mając niemały kapi-
tał ludzki, wiele organizacji 
nie potrafi myśleć w sposób 
przedsiębiorczy – poszukiwać 
nowych możliwości rozwoju, 
dbać o marketing i komu-
nikację społeczną, wdrażać 
zmian i innowacji, unowo-
cześniać swojej oferty itp.

Chcemy im pomóc zmniej-
szyć ten rozdźwięk. W dziale 

„ABC przedsiębiorcy społecz-
nego” będziemy prezentować 
przydatne narzędzia bizne-
sowe, przede wszystkim te 
uniwersalne i dostępne bez 
względu na skalę działalności 
i posiadany budżet. Zgodnie 
z zasadą, której hołdujemy 

– że to potrzeby klienta okre-
ślają naszą ofertę – pod ad-
resem e-mailowym redakcji 
czekamy na Wasze sugestie. 

Naszą ambicją jest tworzenie 
poradnika, dzięki któremu 
społeczne przedsiębiorstwa 
będą coraz bardziej efektyw-
ne, a ich usługi i produkty 
będą skutecznie konkurować 
z tradycyjnym biznesem.

szyMon surMaCz

Inwestuj 
w wIedzę

krok po kroku:
Sprawdzamy dostępność interesującej nas 
domeny (np. niebieskaprzystan.pl) – można 
to zrobić na stronach rejestratorów. 

Rejestrujemy domenę u rejestratora, otrzy-
mujemy dostęp do panelu zarządzania 
domeną. 

Wykupujemy hosting. Jeśli zdecydujemy się 
na firmę, w której wcześniej zarejestrowali-
śmy domenę, zwykle uzyskamy możliwość 
zarządzania domeną i hostingiem za pośred-
nictwem tego samego panelu. 

Przygotowujemy naszą stronę www, 
umieszczamy ją na hostingu i tak konfiguru-
jemy domenę, by kierowała na nasz hosting, 
w określone miejsce na dysku. 

Popularni rejestratorzy domen: 
dropped.pl, nazwa.pl, ovh.pl, az.pl, home.pl, 
premium.pl

Popularne firmy hostingowe: 
home.pl, iq.pl, az.pl, nazwa.pl, ovh.pl

r e C e N z J a

Rysunek Andrzeja Mleczki, na którym 
synek pyta tatę „Czy jeżeli czegoś nie ma 
w mojej wyszukiwarce to znaczy, że nie 
istnieje?” – przestał być dowcipem. Posiadanie 
choćby prostej wizytówki w Internecie 
staje się koniecznością dla każdej firmy, 
również dla spółdzielni socjalnych.
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W  dniach 28–29 października 
2011 r. w Łodzi odbyło się III  Ogól-
nopolskie Forum Spółdzielczo-
ści Socjalnej. Było to wspólne 
przedsięwzięcie Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Socjalnych oraz Stowarzysze-
nia „Obywatele Obywatelom”. 
W jego organizację aktywnie włą-
czyło się również Stowarzyszenie 
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 
które organizowało poprzednie 
edycje Forum, jak i  Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. 
III OFSS towarzyszyła Gala Przed-
siębiorczości Społecznej, organi-
zowana przez Stowarzyszenie 
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 
oraz Centrum Promocji i Rozwo-
ju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W  Forum uczestniczyło 120 
przedstawicieli spółdzielni so-
cjalnych z całej Polski oraz wła-
dze samorządowe z  wojewódz-
twa łódzkiego. Forum stanowi 
jedyną taką okazję do wymiany 

informacji czy podpatrywania 
dobrych pomysłów. Spółdzielcy 
socjalni zyskują na współpracy, 
nie na konkurencji, zaś funkcjo-
nowanie w nieprzyjaznym, nasta-
wionym na bezwzględną rywali-
zację otoczeniu wręcz wymusza 
integrację tego środowiska. Jed-
nym z jego wspólnych zadań jest 
egzekwowanie od administracji 
publicznej jasnej i  konsekwent-
nej polityki wobec przedsiębior-
czości społecznej oraz działań na 
rzecz autentycznego partnerstwa 
publiczno-społecznego.

W tym roku minęło pięć lat od 
uchwalenia ustawy o  spółdziel-
niach socjalnych. W  związku 
z tym, w ramach Forum dokonano 
przeglądu dotychczasowych dzia-
łań, szans i  zagrożeń dla ruchu 
spółdzielczości socjalnej, a  tak-
że przedyskutowano niezbędne 
zmiany prawne, które pomogłyby 
usprawnić funkcjonowanie spół-
dzielni. W tym kontekście udało 

się wspólnie przedyskutować 
kwestię nowych instrumentów 
finansowych, w  tym funduszu 
pożyczkowego tworzonego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Sporo uwagi po-
święcono relacjom z samorządem, 
różnym aspektom działalności 
w sferze pożytku publicznego oraz 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, jak również klau-
zulom społecznym. W dyskusjach 
pojawił się ważny wątek nowocze-
snych działań marketingowych.

Podczas Forum tradycyjnie 
wręczono wyróżnienia osobom 
szczególnie zasłużonym dla spół-
dzielczości socjalnej w Polsce.

Tytuł „Przyjaciela Spółdziel-
czości Socjalnej” otrzymali:
•	 Maria Feliniak – wicebur-
mistrz Strzelec Opolskich,
•	 Tomasz Bystroński – wójt 
gminy Nowosolna,
•	 Alfred Domagalski – prezes 
Krajowej Rady Spółdzielczej.

Współtworzysz organizację pozarządową, która chce  
rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą?

Realizujesz programy szkoleniowe?

Współpracujesz z ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej?

Skorzystaj z oferty szkoleniowej praktyków, od lat łączących  
działalność gospodarczą z działalnością pożytku publicznego.

• Komunikacja społeczna (marketing i public relations)  
w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych

• Branding i identyfikacja wizualna
• Dziennikarstwo obywatelskie
• Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej
• Zakładanie spółdzielni socjalnych przez stowarzyszenia i fundacje

Szkolenia, profesjonalne usługi (w tym kreatywne), partnerstwo w projektach – 
to tylko niektóre z form wsparcia, jakie może uzyskać od nas Twoja organizacja.

Intrygujące?

Zobacz naszą pełną ofertę: 

www.soo.org.pl/oferta

razem
Po raz TrzeCI

Więcej informacji na temat 
III OFSS, obszerna relacja 

z tego wydarzenia oraz 
materiały warsztatowe do po-

brania na: www.ofss.org.pl

TO MY SKŁADAMY TO PISMO

ZATRUDNIJ NAS!

kampanie / identy�kacja wizualna / poligra�a / serwisy 
internetowe / gry edukacyjne / �lmy animowane...

Jesteśmy częścią organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”
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