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JAK?
RAZEM!

Spółdzielnie były w PRL jednym z symboli przymusu w życiu społecznym oraz
braku efektywności w gospodarce. Dziś coraz więcej osób odkrywa, że podobnie
jak przed wojną, autentyczna, oddolna spółdzielczość może stać u podstaw
świetnie prosperujących firm oraz innowacyjnych inicjatyw społecznych.
Ponieważ system nakazowo-rozdzielczy wypaczył zarówno ideały, jak i zasady funkcjonowania
spółdzielczości, warto zacząć od
próby zdefiniowania „prawdziwej” spółdzielni. W szerszym
znaczeniu można za nią uznać
każde dobrowolne i samorządne

zrzeszenie osób, które postanowiły „zsumować” swoje zasoby –
umiejętności, kapitał czy siłę
nabywczą – by lepiej zaspokajać
wspólne potrzeby ekonomiczne,
społeczne czy kulturalne. Jak
najpełniejsze odpowiadanie na
konkretne potrzeby społeczne
pozostaje ich zasadniczym celem, odróżniając je np. od spółek

kapitałowych, które koncentrują
się na maksymalizacji zysku swoich właścicieli. Racją istnienia
zdrowych spółdzielni mieszkaniowych jest budowa i/lub administrowanie nieruchomościami
w interesie ogółu lokatorów i lokatorek; spółdzielnie pracy są
formą samoorganizacji na rynku zatrudnienia, wzmacniającej

pozycję tworzących je osób; kooperatywy spożywców oraz
grupy producenckie służą odpowiednio konsumentom oraz
rolnikom, m.in. umożliwiając im
omijanie pośredników, i tak dalej.
Prawo zawęża pojęcie spółdzielni do przedsięwzięć, które
dążą do zaspokajania owych
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Stowarzyszenia i spółdzielnie
„budują lepszy świat”, głosi
hasło trwającego Międzynarodowego Roku Spółdzielczego.
Słów tych nie należy rozumieć
jako zapowiedzi powszechnej
szczęśliwości, jaka zapanuje
w bliżej nieokreślonej przyszłości, po zorganizowaniu
życia społecznego w oparciu
o dobrowolne zrzeszenia.
Hasło to oznacza: inicjatywy,
których podstawą jest solidarność, współdecydowanie
i współodpowiedzialność,
mogą „tu i teraz” pomagać nam
w wielu życiowych sprawach.
Nie ma ani potrzeby, ani
możliwości, by każdy zaangażował się w zakładanie spółdzielni czy aktywnie działał
w stowarzyszeniu. Dla bardzo
wielu osób może to być jednak idealna odpowiedź na ich
indywidualne problemy czy
aspiracje. Jeśli właśnie zostaliśmy rodzicami, kooperatywa
spożywcza zapewne okaże się
najlepszym źródłem tanich
owoców i warzyw, pochodzących z zaufanego źródła. Jeśli
z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie znaleźć pracy,
rozwiązaniem może być stworzenie, wraz z innymi bezrobotnymi, spółdzielni socjalnej.
Jeśli pochłania nas jakaś pasja,
społecznikowska czy kulturalna – demokratyczne przedsiębiorstwo społeczne może nam
umożliwić uczynienie z niej
sposobu na życie. I tak dalej.
Wszystkim tym możliwościom poświęcony jest nie
tylko drugi numer JAK-a, ale
także szkolenia organizowane
przez wydawcę oraz partnerów
pisma. Wiele uwagi poświęcamy kooperacji również w kwartalniku „Nowy Obywatel”,
serii książkowej „Biblioteka
Obywatela”, a także podczas
imprez takich, jak październikowy Festiwal Obywatela.
Jest co czytać, czego się uczyć,
a przede wszystkim – za co się
zabierać w praktyce!
Redakcja
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DEKLARACJA SPÓŁDZIELCZEJ
TOŻSAMOŚCI,

I Zasada:	Dobrowolnego i otwartego
członkostwa
II Zasada:	Demokratycznej kontroli
członkowskiej
III Zasada:	Ekonomicznego uczestnictwa
członków i członkiń
IV Zasada:	Autonomii i niezależności
V Zasada:	Kształcenia, szkolenia
i informacji
VI Zasada:	Współpracy pomiędzy
spółdzielniami

potrzeb na drodze działalności gospodarczej, prowadzonej
w formie przedsiębiorstwa. Funkcjonuje ono w oparciu o prawo
spółdzielcze oraz wewnętrzny
statut, który określa ponadto
ramy działalności społecznej,
prowadzonej przez spółdzielnię na rzecz członków i członkiń
oraz ich otoczenia. Sama forma
prawna nie przesądza jednak
o realnie kooperatywnym charakterze danej inicjatywy. Przykładowo, nawet najbardziej demokratyczny statut nie gwarantuje
powszechnego zaangażowania
uczestników i uczestniczek w jej
funkcjonowanie, dlatego część
firm spółdzielczych, zwłaszcza
dużych, niełatwo w praktyce
odróżnić od np. spółek akcyjnych. Choć nadal mogą mieć one
istotne zalety w porównaniu do
swoich typowo komercyjnych odpowiedników, czego przykładem
może być spółdzielczość oszczędnościowo-kredytowa, to nie one
są bohaterkami pięknej historii
pożytków z solidarnego i demokratycznego współdziałania.

Historia nauczycielką
współpracy

Polska ma wspaniałe tradycje gospodarki nie nastawionej na zysk,
sięgające czasów zaborów, a następnie międzywojnia. Działały
wówczas liczne spółdzielnie produkcyjne i handlowe, ale i kooperatywne placówki edukacyjne czy
medyczne, ambitne spółdzielcze
wydawnictwa itp. W warunkach
skrajnej biedy spontanicznie zawiązywały się inicjatywy, które
zapewniały swoim członkom
i członkiniom pracę, ułatwiały
dostęp do dóbr konsumpcyjnych,
pożyczek czy oświaty, oferowały ubezpieczenia społeczne...

Spółdzielnie są zrzeszeniami tych,
którzy są bezradni w pojedynkę
i przez to wyzyskiwani. Jednostki
gospodarczo słabe organizują się
w spółdzielnie właśnie w tym celu,
aby przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa chronić się
przed wyzyskiem, lepiej zaspakajać swoje potrzeby, podnosić
swoje gospodarstwo lub usuwać,
a przynajmniej zmniejszać krzywdę przy sprzedaży swojej pracy lub
jej wytworów – pisał w 1936 r. Jan
Wolski, gigant polskiej spółdzielczości pracy, a rzeczywistość
tamtych czasów potwierdzała
skuteczność propagowanej przez
niego formuły. Dość powiedzieć,
że „Społem” było przed wojną
największą i najnowocześniejszą instytucją handlową na ziemiach polskich, chroniącą setki
tysięcy rodzin przed zachłannością kupców-kapitalistów. Wybitni ludzie kultury, jak Stefan
Żeromski czy Maria Dąbrowska,
aktywnie angażowali się wówczas w ruch spółdzielczy, a liczne
formacje polityczne miały w programach wspieranie tej formy
gospodarowania.
Niestety, po 1945 r. zabrakło
przestrzeni dla aktywności społeczno-gospodarczej znajdującej
się poza kontrolą Partii. Spółdzielczość de facto znacjonalizowano i włączono w scentralizowaną machinę gospodarczą
państwa, przyznającą jej „z rozdzielnika” zasoby i zadania produkcyjne; potrzeby członków/
członkiń czy klientów/klientek,
a nawet rachunek ekonomiczny
zeszły na dalszy plan. Spowodowało to, że kolejna zmiana ustroju
zastała ten sektor rozwiniętym,
ale słabo zarządzanym i obciążonym licznymi negatywnymi
skojarzeniami. Co więcej, sami

rozmowa z Kamilem Zielińskim,
ekonomistą, ekspertem Ogólnopolskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

(WAŁBRZYSKĄ) SKAŁĘ

przyjęta przez Międzynarodowy Związek
Spółdzielczy w 1995 r. i zawierająca
wytyczne, przy pomocy których
spółdzielnie wprowadzają swoje wartości
do praktyki:

VII Zasada:	Troski o społeczność lokalną
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Spotkanie z przedstawicielami szwajcarskiej spółdzielni dziennikarskiej Infolink, wydawcy tygodnika
„WOZ – Die Wochenzeitung”, w spółdzielczym Hostelu LaGranda w Łodzi
członkowie i członkinie, nie mający w spółdzielniach zbyt wiele
do powiedzenia, przestali o nich
myśleć jako o wspólnym dobru.
Ogólna podejrzliwość wobec działań zbiorowych oraz kult konkurencji i indywidualnego sukcesu,
a ponadto skrajnie niesprzyjająca
spółdzielczości polityka państwa,
dopełniły dzieła. Choć wiele podmiotów noszących tę nazwę przetrwało transformację, a pewien
ich odsetek stara się być wierny
tradycyjnym wartościom ruchu
kooperatywnego, w pewnym
momencie piękne słowo „spółdzielnia” do końca utraciło swój
dawny blask.

Powrót do korzeni

Dobrowolne współdziałanie
w imię zaspakajania wspólnych
potrzeb jest jednak tak naturalną formą życia społecznego, że
na dłuższą metę nawet sojusz
realnego socjalizmu z dzikim
kapitalizmem okazał się dla niego zbyt słabym przeciwnikiem.
Powoli, ale nieustająco pojawiają się nowe inicjatywy oparte
o klasyczne zasady spółdzielcze,
zakładane przez ludzi wolnych
od popeerelowskich stereotypów, a nierzadko bezpośrednio
zainspirowanych przedwojenną
polską kooperacją. Szczególnie
krzepiący przykład „nowej spółdzielczości” stanowią niektóre
spółdzielnie socjalne, oraz ruch
kooperatyw spożywczych.
Pierwszy ze wspomnianych typów spółdzielni, których funkcjonuje już w Polsce ok. 500, ma na
celu przywracanie na rynek pracy osób, które z jakichś powodów
się na nim nie odnajdują. Znajdują w nich swoje miejsce niepełnosprawni, byli więźniowie,
uchodźcy czy osoby wychodzące

z uzależnienia, ale także niepo- i społeczny dzisiejszego życia i spokorna młodzież, dla której oczy- soby zarządzania nim.
wistym modelem jest partnerska
współpraca, a nie sztywne hierar- Od serca, ale
chie i „wyścig szczurów”. Liczą z kalkulatorem
zazwyczaj od pięciu do dziewięciu Spółdzielczość bez wątpienia nie
członków/członkiń i w większości stanowi panaceum na wszystzajmują się świadczeniem różne- kie bolączki społeczne, nie jest
go rodzaju usług, od kopiowania też wolna od patologii, np. na
dokumentów czy pielęgnacji tere- tle unijnych dotacji, płynących
nów zielonych, przez organizację wartkim strumieniem do tej kaimprez i pośrednictwo nierucho- tegorii przedsiębiorstw. Wreszcie,
mości, aż po specjalistyczne testy w niektórych przypadkach swego
stron internetowych, pod kątem rodzaju idealizm, wpisany w koich użyteczności dla osób o róż- operatywne formy prowadzenia
nych niepełnosprawnościach.
działalności biznesowej, utrudZ kolei pączkująca spółdziel- nia efektywne konkurowanie
czość spożywców opiera się na z podmiotami czysto komercyjgenialnie prostej obserwacji, nymi. Nie ulega jednak wątpliże zorganizowani konsumenci wości, że zdrowa spółdzielczość
i konsumentki mogą kupować może odegrać w życiu społecztaniej (po cenach hurtowych, nym ważną rolę, zwłaszcza jako
z pominięciem pośrednictwa) lokalny dostawca produktów
i z gwarancją jakości. Kooperaty- czy usług, których nie chce lub
wy konsumenckie, mające jak na nie potrafi dostarczyć rynek ani
razie nieformalny charakter, naj- państwo.
pełniej realizują tradycyjne ideały
Odbudowa struktur spółdzielspółdzielcze, które nakazują m.in. czych oraz etosu kooperatywneotwartość na nowych członków go, idącego w poprzek dominująi członkinie, niezależnie od ich cych wzorców kulturowych – to
pochodzenia społecznego czy zadanie na lata, jeśli nie dziesiępoglądów, pielęgnowanie we- ciolecia. Sen o spółdzielczej pownętrznej demokracji (zgodnie tędze ziści się jedynie wówczas,
z zasadą „jeden człowiek – jeden jeśli ta forma aktywności przygłos”), oraz współpracę z inny- ciągnie ludzi ambitnych i przedmi inicjatywami spółdzielczymi, siębiorczych, łączących zmysł
w formie np. wymiany wiedzy czy biznesowy ze społecznikowską
usług. Wszystkie te cechy koope- wrażliwością. Kto wie, może nieratywy spożywców, zdaniem du- którzy i niektóre z nich właśnie
chowego ojca polskiej spółdziel- czytają ten tekst?
czości, Edwarda Abramowskiego, Michał Sobczyk
czynią z niej „szkołę społeczną”,
w której ludzie uczą się sami radzić Tekst pierwotnie ukazał się
nad swoimi sprawami, organizo- w niezależnym miesięczniku
wać je, działać zbiorowo i solidar- „Zgrzyt”, gazetazgrzyt.pl
nie, reformować warunki swego
bytu własnym umysłem i własnymi
siłami, gdzie poznają w praktyce
złożony mechanizm ekonomiczny

W subreg ionie wałbrzyskim jak i społecznym. W 1991 r. Wałpowstają kolejne spółdzielnie brzych liczył ok. 141 tys. mieszsocjalne, stanowiące dla bezro- kańców, obecnie jest ich już tylko
botnych szansę na ucieczkę od 118 tys. Młodzież po szkole średbezrobocia bądź „śmieciowego” niej masowo emigruje do Wrocłazatrudnienia. Pomagają zakła- wia, Poznania czy Krakowa – ci,
dać je ludzie, którzy sami od kil- których na to stać. Zlikwidowano
ku lat utrzymują rodziny z pracy zamiejscowy ośrodek Akademii
w przedsiębiorstwach społecz- Ekonomicznej, kształci się za to
nych. O tło społeczne perspek- kolejnych pedagogów czy spetywy rozwoju wałbrzyskiej spół- cjalistów od zarządzania... Tyldzielczości socjalnej zapytaliśmy ko nikt nie mówi, gdzie ci młodzi
Kamila Zielińskiego – ekonomistę, ludzie będą po studiach pracować
eksperta Ogólnopolskiego Związ- (sami niestety też się nad tym
ku Rewizyjnego Spółdzielni So- nie zastanawiają). Pracę można
cjalnych zaangażowanego w ani- znaleźć „na taśmie” w strefie
mowanie ekonomii społecznej na ekonomicznej albo w markecie
Dolnym Śląsku.
„na kasie”; coraz więcej ogłoszeń
w lokalnej prasie informuje o wakatach windykacji. To jest dopieWielu osobom Wałbrzych
ro rynek-rzeka! Jest też miejsce
kojarzy się biedaszybami,
dla przedstawicieli handlowych,
które w okresie transformacji
wpychających towar w klienta po
ustrojowej stanowiły symbol
10–12 godzin dziennie.
desperacji, ale i przedsiębiorczości jego mieszkańców. Jaka
Dlaczego tak jest?
jest obecna sytuacja społeczna
˭˭ Między innymi dlatego! Nie
tego miasta?
potrafię wskazać rzeczowego do˭˭ Kamil Zieliński: W mojej opi- kumentu, który byłby odpowienii Wałbrzych, a właściwie pra- dzią na punkty 3. i 4. powyższej
wie cały subregion wałbrzyski, uchwały Sejmu.
W ślad za likwidowanymi kojest jednym z „niewygodnych
miejsc” na mapie naszego kraju. palniami padały inne zakłady
Bezmyślne decyzje podjęte na przemysłowe, organizacje, kluby
początku lat 90. doprowadziły sportowe, drobne przedsiębiordo tragicznych konsekwencji na stwa, których działalność nakiegruncie zarówno gospodarczym, rowana lub współfinansowana

była ze środków szeroko rozu- zupełnie inna bajka. Powiem tyle:
mianego górnictwa. Na Górnym strefy ekonomiczne to korzyści
Śląsku wyszli z kilofami na ulice, głównie dla przedsiębiorców!
u nas rozdzielono odprawy. To
Wałbrzych i okolice to przejest właśnie wykluczenie: jedno- piękne miejsca, bogata historia,
razowe odprawy i zasiłek górni- liczne zabytki. Niestety, jesteśmy
czy jako doraźna rekompensata trochę za daleko Warszawy, by
za utratę miejsca pracy. Nie było „pańskie oko” tu zerknęło, niewinatomiast środków na zmianę dzialna ręka rynku też jakoś nie
sytuacji gospodarczej.
pomaga... Ludzie są tutaj otwarci i dobrzy, ale zostali doprowaPowstała za to Wałbrzyska
dzeni do sytuacji, w której muszą
Specjalna Strefa Ekonomiczna.
rozmawiać „na kolanach”. Tym˭˭ Około 32 tys. zatrudnionych – czasem, w myśl hasła „to nie my
chwała za miejsca pracy! Nato- jesteśmy upośledzeni, tylko nas
miast jaka to praca, w jakich wa- upośledzono”, powinni stanowrunkach i za jakie pieniądze – to czo żądać inwestycji infrastruk-

turalnych, które pozwoliłyby
skompensować negatywne zjawiska społeczno-ekonomiczne.
Dość skutecznie stłamszono
aktywność społeczną i oddolne
inicjatywy, mało jest ludzi, którzy
z pozycji włodarzy, czy innych
osób mających realny wpływ na
rzeczywistość, próbują odwrócić
tę sytuację. My próbujemy!
Doświadczeni spółdzielcy pod
okiem specjalistów pomagają
bezrobotnym w otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności.
˭˭ Ciekawym przykładem jest

tutaj Budowlana Spółdzielnia

Sudecki Inkubator Akty wności Społecznej

SUBREGION WAŁBRZYSKI

DORADZAMY W ZAKRESIE:
tworzenia i rozwijania fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych
pozyskiwania funduszy oraz prawidłowego rozliczania grantów
prawnych aspektów funkcjonowania organizacji
budowania programów współpracy z samorządem
projektowania strategii rozwoju
www.operacjasudety.pl

POWIAT WAŁBRZYSKI
POWIAT ŚWIDNICKI
POWIAT
DZIERŻONIOWSKI
POWIAT ZĄBKOWICKI
POWIAT KŁODZKI
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Socjalna Murator, która po- zacząć od nowa – trafiają do
ekonomicznej otwiera nową
wstała na zgliszczach firmy nas. Janusz z Mony Lisy, jako „linkę” produkcyjną, niż to,
postawionej w stan upadłości. „swój”, często pełni rolę „osoby że grupie pięciu bezrobotnych
Wykwalifikowani pracownicy pierwszego kontaktu”, jednak udało się stanąć na własnych
i dobrzy rzemieślnicy posta- sami nie do końca rozumiemy nogach. My się jednak nie podnowili założyć wspólne przed- kanały przekazu informacji. dajemy, w myśl zasady, że krosiębiorstwo – nie starając się
Natomiast w ramach regio- pla drąży skałę.
nawet o dotację na ten cel! nalnych środków Programu
Mają fach w rękach i potrzebo- Operacyjnego Kapitał Ludzki, Jesteś zatem optymistą,
jeśli chodzi przyszłość spółwali zaledwie kilku narzędzi niektóre lokalne organizacje
dzielczości socjalnej Twoim
oraz samochodu dostawczego. pozarządowe otrzymują na
Bariery? Obowiązek wpłace- działalność nawet kilka mi- regionie?
nia wadium podczas startowa- lionów złotych rocznie – ich ˭˭Wałbrzych i okolice stanowią
nia w przetargach publicznych zadaniem powinno być moni- idealne miejsce dla rozwoju
oraz brak klauzul społecznych, torowanie rynku i reagowanie. spółdzielczości. Przykładowo,
o których tu w regionie mało Dlaczego tak się nie dzieje, lub rośnie zainteresowanie prokto w ogóle słyszał. Dlatego tak tego rodzaju działań jest zbyt duktami lokalnymi, a my popotrzebne jest wsparcie ze stro- mało? Nie jestem w stanie
siadamy wiele zaniedbanych
ny ekspertów oraz fundusze na odpowiedzieć.
skarbów dziedzictwa kulszkolenia dla samorządowców.
turowego. Potrzeba jedynie
Równie istotne jest funkcjono- Z jakim odbiorem spotyka
wsparcia samorządu, trochę
się Wasza praca? Działania
wanie Sudeckiego Inkubatora
odpowiedzialności społeczPrzedsiębiorczości i pomoc wielu animatorów spółnej ze strony lokalnego biznedzielczości postrzegane są
organizacji pozarządowych
su, spójnej strategii rozwoju
jako donkiszoteria.
oraz spółdzielni socjalnych
społeczno-gospodarczego.
o względnie ustabilizowanej ˭˭Wiatraków u nas mało, acz- Wreszcie, trzeba dużo pracosytuacji, jak Mona Lisa, będąca kolwiek demokratyczne for- wać ludźmi, by „chciało im się
jednym z „rodziców” Muratora. my działalności gospodarczej chcieć”. Sieć współpracy już
bezwzględnie są dla ludzi istnieje, tylko na razie na zbyt
Aktywnie reagujecie na
czymś abstrakcyjnym. Być małą skalę.
takie historie, jak wspomoże dlatego podobne dziamniany upadek firmy
łania nie cieszą się zbytnim Rozmawiał
budowlanej?
zainteresowaniem mediów. Szymon Surmacz
˭˭W Wałbrzychu jesteśmy już
Poza tym, w przypadku spółkojarzeni ze spółdzielczością dzielczości socjalnej trzeba
socjalną, dlatego ludzie, któ- dużo pracy dla uzyskania (porym z różnych przyczyn nie zornie) małego efektu – lepiej
udało się na rynku, i chcą pokazać, jak firma ze strefy

Choć każdy rozwój musi opierać się na krytyce stanu obecnego, ograniczanie się do krytyki jest niczym więcej, jak malkontenctwem. W związku z tym, spróbujmy sformułować uniwersalne wytyczne dla rozwoju
spółdzielczości socjalnej:
potrzeba organizacji działających lokalnie, które będą wszystkim zainteresowanym odpowiadały na pytania typu „jak założyć spółdzielnię
socjalną?” (dokumenty rejestracyjne, statut) oraz udzielały spółdzielniom
pomocy prawnej i rynkowo-marketingowej;
potrzeba, by w instytucjach takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wiedzieli, co to jest
spółdzielnia socjalna, jak ją założyć, lub przynajmniej potrafili wskazać
organizację pozarządową zajmującą się tą tematyką;
potrzeba, by tego rodzaju podstawową wiedzę o spółdzielczości socjalnej nabyły... Powiatowe Urzędy Pracy (to nie sarkazm – to realia), oraz by
nie bały się one przyznawać bezrobotnym dofinansowania na utworzenie
spółdzielni;
potrzeba, by rady gmin i powiatów rozumiały, czym jest przedsiębiorczość społeczna, oraz by działania w ramach programów współpracy z organizacjami pozarządowymi kierowały także do spółdzielni socjalnych;
potrzeba, by organizacje wspierające ekonomię społeczną, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, inicjowały partnerskie
spotkania z przedstawicielami biznesu, w ramach promowania idei jego
społecznej odpowiedzialności;
potrzeba umiejętności pozyskiwania funduszy na wyżej wymienione
działania, dokonywanego zwłaszcza w ramach partnerstw, przy zaangażowaniu wszystkich członków;
w końcu, potrzeba odbiorców tych działań – ludzi, którzy chcą być
aktywni na rynku pracy. Takie jednostki będą jednak się pojawiać, jeśli
przynajmniej w minimalnym stopniu zrealizujemy i zintegrujemy wszystkie wspomniane wytyczne!
Kamil Zieliński

POLECAMY PROJEKTY
Akademia Trenerów
Spółdzielczych
Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu
warsztatów doskonalących umiejętności
trenerskie osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie spółdzielczości
i przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty
pomogą rozwinąć umiejętności w zakresie
konstruowania programów szkoleniowych,
prowadzenia zajęć grupowych, wykorzystywania nowoczesnych metod przekazu
informacji oraz metod autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.
Zapraszamy do udziału w cyklu 3-dniowych
warsztatów szkoleniowych, które odbywać
się będą w okresie od lipca do grudnia 2012
roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona!

www.akademiatrenerow.org

ETOS · IBIS · CZAS DEMOKRACJI

Czego nam potrzeba

Rozwój działalności gospodarczej
przedsiębiorstw społecznych –
warsztaty z przedsiębiorczości
Zgłoś swój udział w projekcie, grupa ekspertów przeprowadzi profesjonalną, bezpłatną
wizytę consultingową w miejscu prowadzenia działalności Twojego przedsiębiorstwa.
Skorzystaj ze wsparcia doradczego, zobacz
wyniki analiz funkcjonowania, otoczenia rynkowego oraz standingu Twojego przedsiębiorstwa. Nasi eksperci stworzą propozycje
planów reorganizacyjnych i pomogą profesjonalizacji działania Twojego przedsiębiorstwa społecznego. Korzystaj z doradztwa
w całym okresie trwania projektu.

Wizyty studyjne w spółdzielniach
socjalnych jako sprawdzony
pomysł na rozpoczęcie działalności
dla grup inicjatywnych z całej
Polski – edycja III
Uczestnicy poznają praktyczne aspekty
funkcjonowania spółdzielni socjalnych
na przykładach wybranych dolnośląskich
spółdzielni, a także będą mieli możliwość
konsultacji z analitykiem rynkowym
w zakresie planowanych przedsięwzięć.
5-dniowe wizyty studyjne odbywać się
będą w okresie od lipca do grudnia 2012
roku.

Uczestnicy projektu mogą także
wziąć udział bezpłatnych warsztatach
przedsiębiorczości.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona!

przedsiebiorstwaspoleczne.pl

www.wizytystudyjne.org

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Dodatek finansowany w ramach projektu „Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych (ETOS)”. Tradycyjny etos ruchu kooperatywnego jako podstawa dobrych praktyk dla nowoczesnej przedsiębiorczości społecznej

ETOS

czyli Elementarz
Tradycji Organizacji
Spółdzielczych

Problemy, z jakimi borykają się spółdzielnie socjalne
w Polsce, trzeba rozwiązywać sięgając do najlepszych
wzorców historycznych oraz współczesnych.
Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zaprasza
do udziału w unikalnym projekcie – do twórczej
refleksji nad inicjatywami bazującymi na
tradycyjnych wartościach spółdzielczych.
Uczestnicy projektu otrzymają
fachowe wsparcie w identyfikacji dobrych praktyk oraz ich adaptacji do specyfiki własnej działalności. Źródłem inspiracji będą
zwłaszcza dokonania Edwarda
Abramowskiego i Romualda Mielczarskiego, stanowiące wzór pełnej realizacji społecznego, ekonomicznego i etycznego wymiaru
spółdzielczości, a także Międzynarodowa Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości.
Według samych spółdzielców
socjalnych, najistotniejsze problemy wewnętrzne ich przedsiębiorstw stanowią nierównomierna aktywność członków,
konflikty wewnętrzne oraz trudności w wyważeniu relacji pomiędzy misją reintegracji społecznej
a chęcią uzyskania efektywności
gospodarczej. Wśród najważniejszych zewnętrznych problemów spółdzielni ich członkowie
zdecydowanie wyróżniają brak
zrozumienia specyfiki spółdzielczości socjalnej i zainteresowania
ze strony władz lokalnych oraz
trudności w pozyskiwaniu zadań
na rynku komercyjnym lub zadań
zleconych przez administrację

publiczną. Wszystko to sprawia,
że spółdzielnie nie są w stanie
w pełni realizować swojego potencjału, np. w dziedzinie reintegracji społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie „Obywatele
Obywatelom” szkoląc, popularyzując wiedzę spółdzielczą,
ale także samemu funkcjonując
w formule firmy społecznej, odkryło wiele przykładów historycznych i współczesnych przedsięwzięć kooperatywnych, które
poradziły sobie z powyższymi
wyzwaniami, co przyczyniało
się do ich sukcesu ekonomicznego i społecznego.
Kluczem do niego jest świadome bądź intuicyjne oparcie wewnętrznych procedur oraz strategii działania na tradycyjnym etosie
spółdzielczym współcześnie skodyfikowanym w formie Deklaracji
Spółdzielczej Tożsamości, przyjętej w 1995 r. przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Etos ów
obejmuje m.in. zagwarantowanie
wszystkim członkom spółdzielni
możliwości aktywnego wpływu
na jej politykę, wrażliwość na
potrzeby najbliższego otoczenia społecznego (społeczności

lokalnej) oraz współpracę z innymi podmiotami spółdzielczymi,
ułatwiającą przetrwanie w gospodarce zdominowanej przez podmioty komercyjne, nastawione na
bezwzględną konkurencję. Sukces
inicjatyw przywoływanych w ramach projektu ETOS wprost prowadzi do wniosku, że brak zrozumienia istoty spółdzielczości oraz
nieznajomość praktycznych przykładów wcielania w życie jej zasad
organizacyjnych i etycznych, stanowią jedną z kluczowych barier
rozwoju dla wielu istniejących
spółdzielni socjalnych. By spółdzielnie mogły – tak jak to czyniły przez ponad sto pięćdziesiąt
lat swego istnienia – skutecznie
bronić interesów własnych członków oraz społeczności, w których
działają, rozwijać się i dostosowywać do wymogów coraz bardziej
skomplikowanego współczesnego
świata, niezbędne jest budowanie
w całym spółdzielczym środowisku świadomości jego korzeni.
Projekt ETOS, finansowany ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wychodzi naprzeciw
potrzebom poznania, docenienia
oraz umiejętnego wprowadzania

w życie tradycyjnych zasad ruchu
kooperatywnego. W ramach projektu będą wypracowywane oraz
upowszechniane praktyczne rekomendacje dla spółdzielni, ułatwiające im reorientację ich profilu biznesowego oraz ideowego
zgodnie z duchem wspomnianych
wartości.
Nie wiesz, jak rozwiązać problem, z którym boryka się Twoja
spółdzielnia? Weź udział w projekcie ETOS – dowiesz się, jak
sobie z nim poradzić.
Klucze do sukcesu Twojej spółdzielni znajdziesz czerpiąc z tradycyjnego etosu spółdzielczego.
Weź udział w szkoleniach, zaglądaj do internetowej biblioteki
tekstów źródłowych poświęconych tradycjom spółdzielczym
(www.kooperatyzm.pl, premiera
już we wrześniu) – znajdziesz tu
natchnienie do dalszego rozwoju
Twojej spółdzielni.
soo.org.pl/etos
kooperatyzm@soo.org.pl
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Uczmy się
OD NAJLEPSZYCH
Drogą do wzmocnienia potenRamy dla szkoleń stanowić
cjału spółdzielni socjalnych jest będzie dorobek liderów spółm.in. zdobycie przez spółdziel- dzielczych, którzy łączyli bardzo
ców wiedzy na temat tradycyjne- nowoczesne (do dziś aktualne)
go etosu ruchu kooperatywnego i praktyczne (ekonomiczne) myoraz inicjatyw stanowiących jego ślenie o kooperatyzmie z dowarurzeczywistnienie, zrozumienie tościowaniem jego społecznego
wewnętrznych procesów zacho- i etycznego wymiaru. Pierwszemu
dzących w ich przedsiębiorstwach, blokowi szkoleniowemu patrononauczenie się godzenia celów wać będzie działalność Edwarda
społecznych z ekonomicznymi, Abramowskiego (1868–1918), mywspółpraca z innymi podmiotami śliciela niezwykle zasłużonego
spółdzielczymi.
dla propagowania ideałów ruchu
W ramach projektu ETOS Sto- kooperatywnego, zwanego „ojwarzyszenie „Obywatele Obywa- cem polskiej spółdzielczości” oraz
telom” oferuje liderom przedsię- „duchowym ojcem «Solidarnobiorstw społecznych i lokalnym ści»”. Drugi blok szkoleniowy bęanimatorom ekonomii społecznej dzie oparty na spuściźnie Romucykl specjalistycznych szkoleń alda Mielczarskiego (1871–1926),
poświęconych powyższym za- twórcy podstaw organizacyjnych
gadnieniom, a ponadto Interne- związku spółdzielczego „Społem”
tową Bibliotekę Inspiracji Spół- – największej i najnowocześniejdzielczych.
szej w międzywojniu instytucji
Zdaniem spółdzielców socjal- handlowej na ziemiach polskich.
nych, adresowane do nich szkoUzupeł nieniem prog ra mu
lenia zbyt często prowadzone szkoleniowego będzie wycieczsą przez osoby legitymujące się ka pod hasłem „Śladami Łodzi
jedynie wiedzą teoretyczną, pod- spółdzielczej”, mająca na celu
czas gdy oczekiwaliby oni trene- integrację członków danej grupy
rów posiadających praktyczne szkoleniowej oraz wzmocnienie
doświadczenie w prowadzeniu ich samoidentyfikacji jako kondziałalności w formie przedsię- tynuatorów najlepszych tradycji
biorstwa społecznego. W ramach ruchu kooperatywnego.
projektu ETOS, szkoleniowcami
Kursanci będą mieli do wykobędą w większości osoby o do- nania „pracę domową”, w ramach
świadczeniu biznesowym, w tym której będą musieli wykazać się
w sektorze ekonomii społecznej wiedzą przyswojoną podczas
(stowarzyszenie, spółdzielnia szkoleń, odnosząc ją w praktyce
socjalna), dodatkowo o wielolet- do działalności swojej spółdzielni,
nim stażu w organizacjach pro- np. w formie biznesplanu nowej
wadzących działalność pożytku usługi bądź planu marketingopublicznego.
wego. Tematyka pracy zostanie
W szkoleniach będzie kładzio- dostosowana do indywidualnych
ny nacisk na specyfikę spółdziel- potrzeb danego przedsiębiorstwa.
czości, jako ruchu dążącego do Spółdzielcy będą objęci opieką
tworzenia sprawnych, konkuren- specjalisty biznesowego/trenera,
cyjnych na wolnym rynku, lecz który udzieli im zdalnego wspardziałających w oparciu o warto- cia w przygotowywaniu „pracy
ści przedsiębiorstw o wyraźnie domowej” oraz pomocą w utrwazaznaczonym celu społecznym. leniu efektów szkoleń. Tego rodzaW tym celu praktyczna wiedza ju mentoring ma nie tylko uzasaddotycząca m.in. prowadzenia nienie merytoryczne, ale także
działalności gospodarczej bądź pozwoli zbudować relacje między
odpłatnej działalności pożytku szkolonym a trenerem. Zewnętrzpublicznego będzie prezentowa- ny specjalista łatwiej wychwyci
na w szerszym, etycznym i spo- słabe punkty tworzonych narzęłecznym kontekście, z zachętą do dzi i pomoże w ich wdrożeniu.
indywidualnej refleksji.
Przygotowanie „pracy domowej”
W szkoleniach będzie mogło będzie warunkiem otrzymania
wziąć udział ogółem 45 osób (do certyfikatu ukończenia szkoleń.
3 osób z jednej spółdzielni) poNa zakończenie projektu zodzielonych na trzy grupy – każda stanie wydana publikacja, oparta
odbędzie dwa weekendowe zjaz- o materiały szkoleniowe, efekty
dy. Pierwszy zjazd planowany jest przeprowadzonych zajęć (np. wyna wrzesień 2012 roku. Kryterium brane „prace domowe”, z komenstosowanym podczas rekrutacji tarzem mentora), a także elemenbędzie motywacja do uczestnic- ty ewaluacji (opinie uczestników
twa w szkoleniach i wprowadza- projektu oraz trenerów). Publikania w życie zdobytej dzięki nim cja będzie dostępna w Internecie,
wiedzy, oceniana przez osobę na licencji Creative Commons,
rekrutującą na podstawie treści umożliwiającej nieograniczone,
aplikacji zgłoszeniowych (do- bezpłatne korzystanie przez podstępna na stronie soo.org.pl/etos mioty ekonomii społecznej.
od 1 lipca 2012).

C Z A S DEMOK R ACJI / JAK ROBIĆ BIZNES SPOŁECZNY

S ZKOL ENI A

P OPROWA DZ Ą

Konrad
Malec

dziennikarz obywatelski, popularyzator spółdzielczości.
Członek zespołu redakcyjnego
kwartalnika „Nowy Obywatel”,
na łamach którego ukazują
się jego reportaże o tematyce społecznej, w większości
opisujące oddolne inicjatywy
o charakterze wspólnotowym
(związki zawodowe, różne
formy spółdzielczości, stowarzyszenia lokalne itp.). Pasjonat
historii kooperatyzmu, autor
wielu odczytów na ten temat;
prowadził także spotkania
dyskusyjne oraz warsztaty
dla młodzieży i seniorów,
poświęcone m.in. etycznym
podstawom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podczas
corocznej Nocy Muzeów wciela
się w postać starego spółdzielcy i oprowadza zwiedzających
po warszawskim Muzeum
Historii Spółdzielczości w Polsce. Członek Kooperatywy
Spożywczej w Łodzi, aktywista
Stowarzyszenia „Obywatele
Obywatelom”. Koordynował
kilka kampanii społecznych,
obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.
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Dr Małgorzata Michał
Ołdak
Sobczyk

polityk społeczny, wykładowca w Instytucie Polityki
Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego. Absolwentka
IPS i studiów podyplomowych
Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Autorka licznych
publikacji, uczestniczka wielu
projektów z zakresu gospodarki społecznej, m.in. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii
Społecznej”, „Partnerstwo na
rzecz ekonomii społecznej.
Osiedlowe spółdzielnie socjalne”, „CEST Transfer Project
(Sustainable Further Training
and Competence Strategies for
the Social Economy)”, „European Cooperative University
Network”, „Tu jest praca”. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką
Społeczną (UW). Członkini
grupy roboczej ds. edukacji
przy powołanym przez premiera Zespole ds. rozwiązań
systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych.

dziennikarz obywatelski,
popularyzator ekonomii społecznej, przedsiębiorca społeczny. Współtwórca koncepcji
czasopisma „JAK robić biznes
społeczny” oraz „Gospodarki
Społecznej” – dodatku ekonomicznego do kwartalnika
„Nowy Obywatel”. Prezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, będącego wydawcą
obu pism oraz serii książkowej
„Klasycy myśli spółdzielczej”.
Autor tekstów i materiałów
szkoleniowych popularyzujących rozmaite formy działań
kolektywnych, demokrację
gospodarczą itp. Prowadził
liczne spotkania dyskusyjne
oraz warsztaty, m.in. z zakresu
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Czynny spółdzielca,
członek-założyciel Spółdzielni
Socjalnej ISSA oraz członek
Kooperatywy Spożywczej
w Łodzi. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
Autor koncepcji ETOS – programu szkoleń biznesowych inspirowanych tradycyjną etyką
spółdzielczą.
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Szymon
Surmacz

animator przedsiębiorczości
społecznej, szkoleniowiec.
Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz
technologii multimedialnych
i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy
Obywatel”, współtwórca koncepcji czasopisma „JAK robić
biznes społeczny”, aktywista
ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource
i Creative Commons). Wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, twórca studia
graficznego Kooperatywa.org
– formy działalności gospodarczej organizacji. Współpracuje
z kilkudziesięcioma podmiotami ekonomii społecznej z całej
Polski; doradca biznesowy
i opiekun spółdzielni socjalnych w ośrodkach wsparcia
ekonomii społecznej przy
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS
oraz Stowarzyszeniu Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”. Członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań
systemowych w zakresie ekonomii społecznej.

P OPROWA DZ Ą

Kamil
Zieliński

ekonomista, doradca
gospodarczy i szkoleniowiec.
Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
(specjalność: analiza ekonomiczna), doktorant w Katedrze
Zarządzania Strategicznego
i Logistyki. Szef wałbrzyskiego
biura Sudeckiego Inkubatora
Aktywności Społecznej, współtwórca i doradca wielu spółdzielni socjalnych (głównie
z Dolnego Śląska). Właściciel
firmy doradczej MATRIX CONSULTING, specjalizującej się
m.in. w analizach finansowych
i ekonomicznych, badaniach
rynkowych, strategiach rozwoju, marketingu kreatywnym
oraz programach motywacyjnych dla pracowników.
Ukończył kurs dla kandydatów
na członków rad nadzorczych
spółek z udziałem Skarbu
Państwa. Prelegent i uczestnik
wielu konferencji naukowych
i szkoleń z zakresu gospodarki
społecznej, autor bądź współautor publikacji na ten temat
(np. „Gospodarka społeczna?...
już wiem! Pakiet edukacyjny”).
Lustrator spółdzielczy.

O ORGANIZATORZE
Pomysłodawcą i realizatorem
projektu ETOS jest Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”.
Organizacja powstała w 2005 r.
w celu współtworzenia państwa, społeczeństwa i kultury
zorganizowanych wokół idei
dobra wspólnego. Tę ideę realizuje poprzez działania praktyczne oraz „sianie ideowego
fermentu”. Członkami organizacji są aktywiści od lat zaangażowani w działania społeczne
na różnych polach – publicyści,
naukowcy, dziennikarze, aktywiści ekologiczni, działacze
kulturalni. Wierzą oni, że hasła
takie jak braterstwo, solidarność
czy współpraca nie są pustymi

sloganami i „śpiewem przeszło- przekształconym w kwartalnik
ści”. Jednym z działań wypły- „Nowy Obywatel”. Pismo propawających z tego przekonania guje solidaryzm i samoorganizajest czynny udział w pracach cję społeczną, pokazuje korzyści
administracji publicznej służą- z aktywnej polityki gospodarcych rozwojowi sektora ekono- czej państwa oraz szeroko rozumii społecznej. Aktywiści SOO mianej spółdzielczości, a także
m.in. wchodzą w skład Grupy stara się przywracać pamięć
Roboczej ds. ekonomii społecz- o zapomnianych elementach
nej przy Urzędzie Marszałkow- dziedzictwa narodowego, w tym
skim Województwa Łódzkiego zwłaszcza polskich korzeniach
oraz Grupy ds. przygotowania przedsiębiorczości społecznej.
projektu założeń systemu edu- Pismo ukazuje się w nakładzie
kacji w zakresie ekonomii spo- 1400 egz. i objętości 160 stron,
łecznej przy Ministerstwie Pracy jest kolportowane na terenie
i Polityki Społecznej.
całej Polski. „Nowy Obywatel”
Z a łoż yc iele Stowa rz ysze - zawiera obszerną wkładkę ekonia związani byli z ogólnopol- nomiczną pt. „Gospodarka Sposkim magazynem „Obywatel”, łeczna”, w której prezentowany

07

Od kilku lat w kolejnych miastach powstają kooperatywy
spożywcze – nieformalne stowarzyszenia konsumentów, którzy
dzięki wspólnym, hurtowym zakupom zapewniają sobie
korzystne ceny i wysoką jakość produktów. Większość spośród
tych inicjatyw opiera się na dobrowolnej aktywności członków
i członkiń, pielęgnuje wewnętrzną demokrację, ideały współpracy
międzyspółdzielczej, a także etos zaangażowania obywatelskiego
i walki o sprawiedliwość społeczną. W tym kontekście warto
uświadomić sobie, jak ambitne cele stawiała sobie spółdzielczość
spożywców w pierwszej połowie XX w. Tym bardziej, że dzięki
masowości ruchu kooperatywnego wiele z nich udało się z czasem
osiągnąć, a dorobek ten zniweczyła dopiero wojna i komunizm.

ZNACZENIE
SPÓŁDZIELCZOŚCI
DLA DEMOKRACJI
Edward Abramowski [1906]

jest szeroki zakres zagadnień
dotyczących solidarystycznej
i demokratycznej wizji gospodarki. Elektronicznym „przedłużeniem” kwartalnika jest
portal www.nowyobywatel.pl,
który regularnie publikuje aktualności, wywiady i komentarze z zakresu wspomnianej
tematyki.
Projekt ETOS jest realizowany przy wsparciu pierwszej
agencji kreatywnej dla organizacji pozarządowych i biznesu
odpowiedzialnego społecznie.
Kooperatywa.org, stanowiąca działalność gospodarczą

Stowarzyszenia, zajmuje się
reklamą i marketingiem, prowadzi działalność wydawniczą
oraz studio graficzne, wykonuje strony internetowe i najrozmaitsze projekty multimedialne – wszystko dopasowane
do oczekiwań zamawiających
i wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Kooperatywa spożywcza
oddaje w ręce ludu
handel krajowy.
Kooperatywa spożywcza jest to
stowarzyszenie dla wspólnego
zakupu zarówno przedmiotów
codziennego użytku, jak i wszelkich innych towarów. Zamiast
ażeby każdy oddzielnie kupował w sklepikach i magazynach
chleb, mleko, masło, naftę, węgiel, obuwie, odzież, bieliznę
i inne rzeczy, ludzie łączą się
w stowarzyszenie, które, za pośrednictwem swej administracji,
kupuje te wszystkie przedmioty hurtem, dla własnego sklepu.
Kupując hurtem, stowarzyszenie kupuje taniej, członkom zaś
swoim sprzedaje po zwyczajnej

cenie handlowej; i stąd pochodzi
zysk stowarzyszenia.
Jest to zwyczajny zysk kupiecki; tylko że tutaj zamiast stanowić osobisty dochód tego lub
owego kupca, stanowi wspólny
dochód stowarzyszenia, należy
do ogółu członków i może być
przez nich użyty według ich
uznania i woli; część jego może
być przeznaczona do podziału
między nich, jako dywidenda od
zakupów, druga zaś część może
być zachowana, jako fundusz
gromadzki, dla celów użyteczności zbiorowej.
Im więcej ludzi należy do
stowarzyszenia i im więcej każdy członek kupuje w sklepie
stowarzyszenia, tym bardziej

wzmaga się znaczenie handlowe
i siła ekonomiczna kooperatywy.
Staje się ona wielkim odbiorcą
towa rów, w ielk im kupcem,
z którym rachować się muszą poważnie zarówno firmy handlowe, jak i przemysłowcy; muszą
stosować się do zapotrzebowań
i wymagań kooperatywy, dbać
o dobry gatunek towarów i ustępować w cenach. Jednocześnie
zaś ze wzrostem ilości członków
i ze wzrostem obrotu handlowego kooperatywy – rosną także
i jej dochody, nagromadzają się
coraz większe kapitały, które jej
pozwalają rozszerzać swoją działalność gospodarczą.
Z natury więc kooperatywy
spożywczej wynika, że jest ona
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stowarzyszeniem otwartym dla
wszystkich, przyrodzoną nieprzyjaciółką wszelkich monopoli
i ograniczeń, prawdziwym stowarzyszeniem ludowym. Biorąc na
siebie zadanie bezpośredniego
nabywania towarów, dąży ona
z konieczności rzeczy do tego, aby
ogarnąć sobą wszystkich spożywców, tj. wszystkich ludzi; czyli,
innymi słowy, aby zawładnąć
całym rynkiem krajowym, aby
ten rynek zorganizować i przystosować do potrzeb ludności, odebrać rządy jego z rąk kapitalistów
i kupców i oddać w ręce ludu.

Kooperatywa spożywcza
oddaje w ręce ludu
produkcję i bogactwa
krajowe.
Kooperatywa, przywłaszczając
sobie dochody kupieckie i mając
swój własny zorganizowany rynek – liczne rzesze swoich członków, jest w mocy pójść dalej na
drodze wielkiej reformy społecznej i stworzyć własną produkcję.
W tym celu powinna ona skupiać w swoim ręku jak najwięcej wkładów i starać się, aby jak
największa część zysku czystego
kapitalizowała się jako fundusz
gromadzki. Przy pomocy nagro-

W takich zakładach i gospodarstwach kooperatywnych wyzysk
pracujących powinien być zupełnie wykluczony. Robotnicy, którzy tam pracują, są także członkami kooperatywy spożywczej i,
jako tacy, są zarazem współwłaścicielami tych fabryk i folwarków, które do kooperatywy należą, biorą udział w zarządzaniu
nimi i we wszystkich dochodach,
jakie one dają. Interesem więc
samych stowarzyszonych będzie,
ażeby praca w tych zakładach kooperatywnych była dobrze opłacana, zdrowa, przyjemna i pozostawiająca sporo czasu na życie
swobodne. Kooperatywa, stając
się wytwórcą, przywłaszcza sobie
nowe źródło dochodów, zabiera
te zyski, które należą do kapitalistów. Zamiast kupować od fabrykantów dla swoich magazynów
chleb, mąkę, płótna, obuwie itd.,
kooperatywa stawia swoje własne piekarnie, młyny, tkalnie,
warsztaty szewskie i zabiera sobie ten dochód, który przedtem
dawała fabrykantowi.
Tym sposobem wspólne kapitały ludu, zorganizowanego
w stowarzyszenia spożywcze,
rosną jeszcze bardziej. A w miarę
tego, jak mnożą się kooperatyw-

właścicielem jest stowarzyszenie
ludowe wolne, otwarte dla każdego, szanujące bezwzględną równość praw i obowiązków.

Kooperatywa spożywcza
oddaje w ręce ludu
oświatę i zdrowie.
Jeżeli kooperatywa jest dobrze
administrowana, jeżeli posiada
liczne zastępy członków i jeżeli
ci członkowie wszystko w niej
kupują, natenczas dochody kooperatywy dosięgają olbrzymich
rozmiarów i mogą być przeznaczone na zaspokojenie wszelkiego rodzaju potrzeb społecznych.
Dochody te dzielą się zwykle
na dwie części: jedna część jest
wypłacana członkom, jako dywidenda, druga zachowana jest
jako fundusz gromadzki. Ta druga część jest najważniejsza i największe korzyści zapewnia stowarzyszonym. Toteż w miarę tego,
jak kooperatywa uświadamia się
co do zadań swoich i wielkiej
roli, jaką ma odegrać w świecie,
w miarę tego mniej przeznacza się
na dywidendę, a coraz więcej na
fundusz gromadzki.
Z funduszu gromadzkiego kooperatywa powinna stworzyć
całą własną kulturę ludową. Tak
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dla zbierania funduszu, że dochody jej powstają z samego tylko spożywania. Każdy bochenek
chleba, każda para butów kupiona
w kooperatywie, pozostawia w jej
wspólnej kasie pewien przydatek
[nadwyżkę], i z tych drobnych
przyrostów tworzą się te wielkie sumy, które mogą być użyte
na rozmaite potrzeby zbiorowe.
Instytucje dobroczynne wymagają ofiar, rządowe wymagają
podatków, aby się mogły utrzymać; jedne tylko kooperatywne
instytucje mogą utrzymywać
się bez obarczania ludzi jakimi
bądź ciężarami. Oprócz tego, instytucje – zarówno filantropijne,
jak i rządowe – starają się zawsze
narzucać coś ludowi, usuwają lud
od bezpośredniego wpływu i rządzą się według swoich systemów
i planów, niekoniecznie licząc się
z potrzebami życia różnych grup
ludzkich. Kooperatywa zaś spożywcza jest jak najszerszym i najbardziej demokratycznym stowarzyszeniem ludowym, otwartym
dla każdego i zabezpieczającym
równość praw. Jeżeli więc ona
weźmie na siebie utrzymywanie
szkół, bibliotek, ochron, szpitali,
kas ubezpieczających starość i kas
dla chorych, natenczas instytucje
te staną się rzeczywiście ludowymi, będą przystosowywać się do
prawdziwych wymagań życia i do
potrzeb tych właśnie ludzi, którzy
z nich korzystają. Lud wyzwoli się
wtedy z dobroczynności i opieki
biurokratycznej, sam stanie się
swoim dobroczyńcą, opiekunem
swoich chorych i wychowawcą
swoich dzieci.

Kooperatywa spożywcza
uczy samorządu
i wolności.

madzonych w ten sposób kapitałów, kooperatywa zakłada warsztaty i fabryki, nabywa kopalnie
i folwarki, które, jako własność
kooperatywy, stanowią wspólny majątek wszystkich stowarzyszonych. Oni sami wybierają
administratorów, sami kontrolują
sposób prowadzenia interesów,
sami ustanawiają prawidła i sami
korzystają z dochodów. Jest to
własność ludu zorganizowanego.

ne przedsiębiorstwa przemysłowe i folwarki, w miarę tego coraz
większa część produkcji i bogactw
krajowych przechodzi w jego ręce.
Obok kapitalistycznej gospodarki,
opartej na przywilejach i wyzysku, niszczącej zdrowie i wolność
człowieka, zjawia się nowa gospodarka, w której nie ma wyzyskujących i wyzyskiwanych, właścicieli i proletariuszy, rządzących
i rządzonych, gdzie jedynym

samo, jak od kupców odbierze rynek, jak od fabrykantów odbierze
produkcję, tak samo od filantropii prywatnej i rządowej powinna
odebrać oświatę, szpitalnictwo,
szkoły, ochrony, ubezpieczenie
starości, pomoc w chorobie i oddać to wszystko w ręce ludu, aby
on sam tylko był gospodarzem
swego życia. Dla kooperatywy
spożywczej jest to tym łatwiejsze,
że nie wymaga ona żadnych ofiar

Kooperatywa spożywcza jest stowarzyszeniem demokratycznym,
to znaczy takim, gdzie wszyscy
członkowie mają jednakowe prawa i obowiązki i gdzie wszyscy decydują o sprawach stowarzyszenia.
Zgromadzenie ogólne członków
jest najwyższym prawodawcą,
wola jego rozstrzyga o wszystkim.
Ona wybiera urzędników stowarzyszenia, kontroluje ich działalność, orzeka główne wytyczne
i zasady dla spraw stowarzyszenia.
Jest to więc prawdziwa rzeczpospolita, gdzie wszyscy są powołani do rządów; rzeczpospolita,
gdzie nie ma żadnego przymusu,
a wszystko dzieje się po dobrej
woli.

Projekt „Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych (ETOS). Tradycyjny etos ruchu kooperatywnego jako podstawa dobrych
praktyk dla nowoczesnej przedsiębiorczości społecznej” został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W kooperatywie ludzie, zamiast poddawać się narzuconym
im z góry planom i rozporządzeniom, sami muszą zastanawiać
się nad sposobami prowadzenia
swoich interesów, muszą poznawać dokładnie warunki, w których znajduje się gospodarstwo
krajowe, badać rozmaite strony
działalności handlowej i przemysłowej, uczyć się wspólnej roboty ekonomicznej i administracji
przedsiębiorstw, prowadzenia
kas ubezpieczenia, instytucji
wychowawczych i zdrowotnych,
wszystkiego, czym się kooperatywa zajmuje. Zamiast przyjmować
gotowe rzeczy i warunki, jakie
im stawiają kapitaliści, filan
tropi i państwo, uczą się sami
być twórcami swego życia, jako
ludzie wolni, których nikt do tego
nie przymusza.
I w tym to właśnie spoczywa
olbrzymie znaczenie kooperatywy, że ona uczy tej wolności twórczej, że w niej wytwarza się prawdziwa demokracja. Gdzie ludzie
wszystkiego żądają od państwa,
gdzie wszystkie swoje nadzieje
opierają na takich lub innych
reformach, przeprowadzanych
przymusowo, tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli;
tam są tylko poddani mniej lub
więcej postępowego, mniej lub
więcej oświeconego rządu. Demokracja zaś i wolność tworzy
się wtedy dopiero, gdy ludzie, zamiast żądać reform od państwa,
przeprowadzają te reformy sami,
mocą dobrowolnej solidarności,
gdy zamiast człowieka jako „głosu wyborczego”, zamiast pionka
w ręku biurokracji lub przywódców partyjnych, zamiast takiego,
który umie tylko albo panować,
albo słuchać, zjawia się człowiek
jako wolny twórca życia, umiejący bez przymusu działać solidarnie z innymi i życie doskonalić.
Takiego właśnie człowieka
powinna stworzyć kooperatywa
i to jest jej najwyższe zadanie.
Wszystkie systemy i ustroje społeczne mogą zawieść, okazać się
błędnymi, wypaczyć się przez
nowe, nieprzewidziane warunki życia; ale ta wartość moralna
człowieka – jako twórcy – pozostanie jego nieśmiertelną zdobyczą, źródłem niewyczerpanej
siły i coraz piękniejszych światów
ludzkich.
Edward Abramowski

Powyższy tekst pierwotnie ukazał się w roku 1906 w jednodniówce
pt. „Idee spółdzielczości”, wydanej przez Towarzystwo Kooperatystów. Przedruk za wersją opublikowaną w książce Edward Abramowski, Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, wybór i opracowanie Remigiusz Okraska,
Biblioteka „Obywatela”, Łódź – Sopot – Warszawa 2009.
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WSPÓLNE DOBREGO POCZĄTKI
Zaczyna się zwykle od „zróbmy coś razem”. Jeśli tylko decyzja
grupy ludzi, że będą odtąd solidarnie pracować na rzecz jakiejś
sprawy, nie okaże się słomianym zapałem, a wspomniane
„coś” przyjmie formę dobrze przemyślanego pomysłu, efekty
bywają imponujące. Zresztą sami przeczytajcie!
Spółdzielnia Socjalna „50+” nie
tylko przywróciła na rynek pracy i wspiera rehabilitację grupy
mieszkanek Gdyni, połączonych
dramatycznym doświadczeniem choroby nowotworowej,
ale jednocześnie odpowiedziała
na istotne potrzeby społeczne
w swoim otoczeniu.
Stan zdrowia i wiek kobiet, pozostających bez pracy bądź nieaktywnych zawodowo (na rencie
bądź wcześniejszej emeryturze),
praktycznie przekreślał ich szanse na zatrudnienie na otwartym
rynku. W tej sytuacji, aby móc
dorobić oraz wypracować dodatkowe lata składkowe – a także
podtrzymać wysoki poziom aktywności, gwarantujący młodość
bez względu na wiek – pozostało
im założenie własnej firmy. Zajmuje się ona m.in. dystrybucją
miejskich materiałów promocyjnych (na zlecenie ratusza)
oraz rękodziełem, jednak jej
największym wyróżnikiem jest
praca spółdzielczyń w charakterze opiekunek środowiskowych
bądź asystentek, wykonywana
na rzecz osób schorowanych lub
samotnych.
Idea wzięła się z osobistych
doświadczeń opieki nad członkami rodziny i przyjaciółmi. O ile
istnieją pewne rozwiązania instytucjonalne w odniesieniu do
osób wymagających stałej opieki,
system pomocy społecznej nie
dostrzega tych, którym potrzeba

jedynie regularnej wyręki w części codziennych czynności, asysty podczas wizyt u lekarza czy
wyjść do kawiarni, a często po
prostu rozmowy. Usługi opiekuńcze świadczone w takiej formule, zbliżonej do relacji rodzinnej,
zaspokajają jednocześnie głębsze
potrzeby takich osób, ale także
ich asystentek.
Istotną zaletą zatrudnienia
w przedsiębiorstwie, którym się
współzarządza, jest możliwość
kształtowania przyjaznego środowiska pracy, dostosowanego
do indywidualnych możliwości i ograniczeń; przykładem
może być ustalanie grafików
pracy z uwzględnieniem zajęć

rehabilitacyjnych. Specyfiką spółdzielni jest także zastępowanie się
nawzajem w przypadkach okresowej niedyspozycji. Stanowi ona
bowiem zarówno wspólny biznes,
jak i autentyczną grupę wsparcia.
Na działaniach podejmowanych na rzecz własnego grona
często zyskują także kobiety nie
należące do spółdzielni, co przyczynia się do integracji środowiskowej osób dojrzałych. Tak jest
choćby w przypadku organizowanych przez „50+” turnusów
rehabilitacyjnych oraz zajęć
taneczno-ruchowych (fitness).
Dzięki udanemu startowi spółdzielni w miejskim konkursie na
organizację czasu wolnego osób

55+, uruchomiono zajęcia o cenie
i intensywności dopasowanych
do możliwości kobiet w tym wieku, na które masowo uczęszczają sąsiadki amazonek z osiedla
Karwiny.
Potwierdzeniem społecznego
wymiaru modelu wypracowanego przez Spółdzielnię Socjalną
„50+” są m.in. tytuł Najlepszego
Przedsiębiorstwa Społecznego
Roku 2011 w kategorii „Pomysł
na rozwój” oraz wyróżnienie
w konkursie „Zysk z dojrzałości
2010”, w kategorii „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom 50+”.

Sklep internetowy Eko Moko
oferuje przede wszystkim szeroko rozumianą zdrową żywność,
a ponadto m.in. przyjazne środowisku środki czystości czy torby
z surowców wtórnych. Dla prowadzącej go Spółdzielni Socjalnej „Stary Mokotów”, założonej
przez osoby bezrobotne, stanowi

on jednak coś więcej niż próbę
odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów tego
rodzaju produktami. Warszawscy spółdzielcy mają ambicję, by
poprzez dobór asortymentu promować producentów, których
działalność przynosi korzyści
społeczne i ekologiczne.
Artykuły spożywcze, w które
można się zaopatrzyć za pośrednictwem Eko Moko – wyłącznie
wegetariańskie – są wolne od
składników modyfikowanych genetycznie oraz sztucznych dodatków. Wiele z nich produkowanych
jest w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych, liczne
powstają w oparciu o tradycyjne
receptury. Jednak walory zdrowotne i smakowe nie są jedynymi
kryteriami podczas konstruowania oferty. Animatorzy przedsięwzięcia stale poszerzają wybór
towarów produkowanych i dystrybuowanych z pełnym poszanowaniem interesów lokalnych

Skontaktuj się z naszym
konsultantem:
Oferujemy kompleksowe wykonanie tekstów i materiałów promocyjnych –
od napisania artykułów na zadany temat, skład i oprawę graficzną, aż po
dostarczenie „do drzwi" zamówionego nakładu JAK-a. Zleć nam wykonanie
wkładki (2, 4 lub nawet 8 stron), zrobienie wywiadu, wykonanie ilustracji,
umieść w JAK-u reklamę lub ogłoszenie.

tel. 502 554 352
jak@kooperatywa.org
Pomożemy Ci optymalnie
wykorzystać budżet na
promocję projektu!
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społeczności w krajach rozwijających się. Kupując produkty ze
znakiem fair trade, klienci Eko
Moko mają pewność, że nie przyczyniają się do wyzysku drobnych
wytwórców ani nie korzystają
z pracy dzieci.
Poza popularyzacją sprawiedliwego handlu, „Stary Mokotów”,
którego powstanie inspirowane
było ideałami przedwojennych
spółdzielców, nastawia się na
promocję pozostałych gałęzi
ekonomii społecznej. Ma ona
postać zwłaszcza wyszukiwania
i włączania do oferty produktów
innych spółdzielni (planowane
jest ich specjalne oznaczanie);
rozważane są ponadto zniżki dla
uczestników ruchu kooperatywnego. Wreszcie, wymiar biznesowy przenika się ze społecznym
w ramach polityki cenowej firmy.
Narzucając znacznie niższe marże niż konkurenci oraz preferując
dostawców z możliwie najbliższej
okolicy (także w imię wzmacniania lokalnych więzi gospodarczych), dąży ona do sytuacji,
w której będzie mogła zaoferować
ekologiczną żywność osobom,
których obecnie na nią nie stać.
Kooperatywa stopniowo rozwija również inną działalność, np.
przygotowuje portal internetowy
poświęcony „swojej” części Warszawy: jej historii i aktualnym
wydarzeniom, ale także samym
mieszkańcom. Ponadto, jej członkowie nieodpłatnie doradzają
grupom planującym założenie
spółdzielni socjalnej. Na razie
wspomniana pomoc ma charakter
nieformalny, jednak „Stary Mokotów” ma w planach stworzenie
profesjonalnego ośrodka wsparcia spółdzielczości. Byłby on miejscem wymiany doświadczeń, ale
także oferowałby spółdzielcom
socjalnym specjalistyczne usługi,
np. w zakresie księgowości.

Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego już od 2001 r. realizuje
misję rozwoju przedsiębiorczości

JAK ROBIĆ BIZNES SPOŁECZNY

w regionie, w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska
naturalnego, oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży.
Wszystko zaczęło się od uratowania dla lokalnej społeczności
budynku zamykanej szkoły. Przejęta przez organizację placówka
rozpoczęła działalność kulturalną, służącą upamiętnianiu
tradycyjnych sposobów życia.
By je zachować, musiałyby być
kultywowane, co w dobie globalizacji wydawało się niemożliwe.
Kiedy jednak starsi mieszkańcy
zaznajomili młodzież z ginącymi zajęciami, poczucie „obciachu” szybko ustąpiło fascynacji,
a nowe hobby stało się dla młodych rękodzielników źródłem dochodów. Było to możliwe dzięki
rozpoczęciu prowadzenia praktycznych zajęć dla „miastowych”
z całej Polski, oraz sprzedaży własnych wyrobów.
W ramach zajęć można zgłębić
m.in. tajniki uprawy rumianku
i zbioru ziół, garncarstwa, plecionkarstwa, wyrobu gobelinów,
przędzenia i tkania lnu, ręcznego wyrobu masła czy wreszcie
wypieku chleba, począwszy od
zebrania ziarna. Zainteresowaniem cieszą się także spotkania
z pracami domowymi: praniem
na tarce w ługu, maglowaniem za
pomocą wałka czy prasowaniem
żelazkiem na duszę. Poszczególne warsztaty są przypisane do
miejscowości, które tworzą tzw.
wioski tematyczne. Są to: Kraina
Rumianku w Hołownie i Wioska
Dyniowa w Zaliszczu.
Wioski zachęciły do turystyki
agro-edukacyjnej, co przełożyło się na znaczne poszerzenie
miejscowej oferty. Przykładowo, o możliwość zapoznania się
z teatrem obrzędowym, nawiązującym do niemal zapomnianej tradycji wiejskich teatrów,
szczególnie popularnych przed
II wojną światową. Zapewniały
one dostęp do kultury i rozrywki, uczyły i integrowały lokalne
społeczności. Dziś spektakle są

kierowane nie tylko do mieszkańców lubelskich wiosek, ale także do dzieci z miast: uczestnicy
wycieczek edukacyjnych chętnie
grają i śpiewają pieśni folklorystyczne, świetnie się przy tym bawiąc. Stowarzyszenie stworzyło
bogatą ofertę edukacji ekologicznej i etnograficznej, turystyczną,
a ostatnio także wiejskie SPA.
Odpłatne warsztaty zapewniają środki dla trenerów, rozwój
turystyki wspiera rodziny wynajmujące pokoje, zaś obie te formy
umożliwiają zbyt produktów okolicznych wytwórców. Nawet jeśli
nie są to duże kwoty, to pozwoliły zatrzymać odpływ młodych
ludzi do miast. Warto przy tym
podkreślić, że organizacja chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami innych
wsi, zachęcając ich do ożywiania
lokalnych gospodarek w oparciu
o miejscowe zasoby.

Kiedy w 2006 r. kilkoro młodych
ludzi organizowało pierwszą
edycję Festiwalu Wielokulturowy Zgierz, nikt w tej podłódzkiej
miejscowości nawet nie marzył
o lokalnych inicjatywach młodzieżowych. Pomysł na imprezę przybliżającą przedwojenną,
wielokulturową historię miasta,
chwycił, co w przyszłości miało
zaowocować kolejnymi edycjami, o jeszcze bogatszym programie. Co więcej, wokół festiwalu
zgromadziła się grupa osób zainteresowanych stworzeniem
organizacji, która „na co dzień”
będzie podejmować działania
o charakterze antydyskryminacyjnym, uwrażliwiające na lokalną kulturę czy szerzące postawy
obywatelskie. Tak powstało Stowarzyszenie Wielokulturowy
Zgierz.
Organizacja skupiła się na
dwóch głównych sferach aktywności. Pierwszą jest edukacja dotycząca wielokulturowości (m.in.
zajęcia w szkołach, międzypokoleniowe warsztaty, organizowanie Żywej Biblioteki, współpraca

z ośrodkiem dla uchodźców,
koncerty i przedstawienia teatralne, artystyczne ingerencje
w przestrzeń miejską). Drugą –
monitorowanie działań samorządu lokalnego oraz animowanie aktywności obywatelskiej,
szczególnie w zakresie udziału
mieszkańców w podejmowaniu
dotyczących ich decyzji. W tym
celu powstał „Zgrzyt” – pierwsza gazeta lokalna niezależna od
władz miasta.
Dzięki dofinansowaniu ze
środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej,
stowarzyszenie wydaje bezpłatny
miesięcznik o tematyce obywatelskiej, który w nakładzie 7000
egzemplarzy kolportowany jest
w instytucjach, sklepach, a także
bezpośrednio na ulicach miasta.
Większość publikowanych tekstów tworzą mieszkanki i mieszkańcy Zgierza, a równolegle do
gazety prowadzony jest portal
internetowy, gdzie ukazują się
relacje i komentarze do bieżących
wydarzeń. Po kilku miesiącach
istnienia „Zgrzyt” stał się ważną
lokalną instytucją: zgłaszają się
kolejne osoby zainteresowane
współpracą, a napotykani na ulicy zgierzanie podsuwają redakcji
tematy wymagające interwencji.

Oryginalnym przykładem przedsięwzięcia biznesowego, z którego
zyski wspierają systemowe rozwiązywanie problemów społecznych, jest działalność łódzkiego
Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, wydawcy ogólnopolskiego kwartalnika „Nowy Obywatel”, publikującego unikalne
analizy sposobów zmniejszania
nierówności społecznych, reportaże popularyzujące nowoczesne myślenie o spółdzielczości
czy inspirujące eseje poświęcone tradycjom samoorganizacji
obywatelskiej.
Od jego powstania w 2005 r. przy
stowarzyszeniu funkcjonowało studio graficzne, obsługujące

publikacje, strony internetowe czy
plakaty niezbędne do prowadzenia działalności statutowej organizacji. W pewnym momencie
jej liderzy wpadli na pomysł, że
aby zagwarantować przetrwanie
pisma, nie mogącego liczyć na
istotne dochody z reklam oraz pragnącego zachować niezależność
polityczną, zaczną oferować na
rynku swoje umiejętności, nabyte w toku działalności społecznej.
Pod koniec 2010 r. walne zgromadzenie członków stowarzyszenia
zdecydowało o rozpoczęciu działalności gospodarczej, z której
zyski będą przeznaczane na cele
statutowe. Tak powstała Kooperatywa.org, która projektuje i składa
książki oraz czasopisma, tworzy
strony internetowe itd.
Obecnie studio, które dało
pracę kilku członkom stowarzyszenia, stanowi profesjonalne
zaplecze nie tylko dla „Nowego
Obywatela”, ale także wielu innych wartościowych przedsięwzięć. Kooperatyści postawili
bowiem na zlecenia od organizacji społecznych, instytucji
o ważnym znaczeniu lokalnym
oraz biznesu społecznie odpowiedzialnego. Wśród klientów
studia znaleźć można fundacje
i stowarzyszenia (w tym działające na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej), gazety lokalne, organy administracji państwowej
i samorządowej, ale także np. producentów ekologicznej żywności.
Kooperatywa.org oferuje im nie
tylko wysokiej jakości usługi,
ale i wiedzę usprawniającą ich
działanie, np. w formie szkoleń
z wykorzystywania nowych technologii czy narzędzi marketingu
społecznego.
Konrad Malec,
Michał Sobczyk

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
§ jak wypromować produkty spółdzielni;
§ j ak zaplanować strategię finansową i marketingową;
§ jak współpracować, ale i walczyć o swoje prawa w samorządzie.

we wrześniu i październiku 2012
dla stu działaczy spółdzielni
socjalnych

Najlepsi uczestnicy odbędą szkolenie w 2013 roku, otrzymując certyfikat trenera spółdzielczego OZRSS. Egzamin będzie weryfikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Niebawem swoją działalność rozpocznie Spółdzielcze Biuro Informacyjne, dzięki któremu będzie można telefonicznie uzyskać niezbędną poradę spółdzielczą.
Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie www.ozrss.pl. Spółdzielnie zrzeszone w OZRSS będą informowane o szkoleniach mailowo.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

NAJWYŻSZY CZAS
NA DEMOKRACJĘ!
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Czas Demokracji

W SIECI

My Obywatele to sieć powołana na
początku 2012 r. przez cztery stowarzyszenia, które zadeklarowały, że niezależnie
od różnic światopoglądowych będą się
wspierać w szerzeniu kultury i aktywności
społecznej oraz zabiegach na rzecz
zwiększania systemowego wpływu
obywateli na decyzje publiczne.

Chciałbym, żeby najważniejsze decyzje w moim życiu
podejmował za mnie ktoś, kogo nawet nie znam, a moimi
pieniędzmi dysponowały osoby, którym nie ufam.
Brzmi jak szaleństwo? Tymczasem przecież dokładnie tak się
dzieje! W wielu kluczowych sprawach decydują za nas politycy,
czyli ludzie, do których – jak pokazują sondaże – nie mamy za grosz
zaufania. Nic dziwnego, że większość dyskusji dotyczących spraw
publicznych wywołuje w nas negatywne emocje, a programy publicystyczne oglądamy z pozycji
kibiców meczu bokserskiego, interesując się, kto komu „dowali”,
bez refleksji nad konsekwencjami poszczególnych decyzji.
Zazdrościmy innym krajom
transparentnej władzy i efektywnej administracji, nie dostrzegając, że impuls do zmian na lepsze będzie musiał wyjść od nas
samych.

Ogniwa jednego łańcucha

W demokracji najtrudniejszym do
pełnienia „urzędem” jest funkcja obywatela. Wymaga ona nieustannej czujności, wypełniania
obowiązków, które zgodziliśmy
się przyjąć i walki o respektowanie naszych praw, gdy czujemy,
że system zaczyna nas „uwierać”.
Zanim zaczniemy narzekać na
„fasadowość polskiej demokracji”,
„rządy oligarchii” czy „lenistwo
urzędników”, warto zadać sobie
pytanie, czy my sami dobrze wypełniamy nasz urząd? Czy mamy
prawo liczyć, że ktoś, komu nie
patrzymy na ręce i kogo nie rozliczamy z efektów pracy, będzie
wytrwale dbał o nasze dobro, bez
nadużywania zaufania, którym
go obdarzyliśmy?
Myślenie o sferze publicznej
w kategoriach „płacę (podatki),
więc wymagam” to jednak nadal
zbyt mało, gdyż nie uwzględnia
naszej współodpowiedzialności
za losy mniejszych i większych
wspólnot, których jesteśmy częścią. Umyka nam fakt, że obywatele są elementami społecznego
łańcucha, który jest tym mocniejszy, im silniejsze są więzy pomiędzy poszczególnymi ogniwami.
Zamiast pracować nad tworzeniem trwałych połączeń, żyjemy w złudnym przekonaniu, że
wystarczy, jeśli zadbamy o „swój
kawałek łańcuszka”, ograniczony
najczęściej do najbliższej rodziny.

W efekcie mamy króciutkie, za
to grube i mocno ze sobą powiązane łańcuchy interesów politycznych i gospodarczych oraz miliony samotnych, nie umiejących
dopasować się do siebie ogniwek.
Do zmienienia tej sytuacji brakuje nam umiejętności dzielenia się,
wymiany i współpracy, dbania
to, co wspólne, powściągania
egoizmu w celu osiągania korzyści z działań w większym gronie.

Skąd się biorą obywatele?

Demokracja nie jest „naturalnym
porządkiem”, lecz jest silnie uwarunkowana kulturowo. Nie wszędzie jest więc taka sama, używa
różnych narzędzi. Zawsze jednak
jej logika bardziej przypomina
ekosystem mrowiska, w którym
wszyscy pracują na rzecz wspólnego domu, niż wyścig szczurów,
w którym zwycięża najsilniejszy.
Demokracji trzeba nieustannie
się uczyć i pielęgnować ją ze świadomością, że nie jest nam dana
raz na zawsze. Trzeba jej szukać wśród równych sobie – osób
mających podobne możliwości
i system wartości. Wykuwać ją
we wspólnym działaniu, w walce
o prawa, w przestrzeganiu obowiązków, solidarnej współodpowiedzialności za siebie nawzajem. Hartować w ogniu wartości
łączących poszczególne ogniwa
łańcucha. Tak rozumiana demokracja rodzi nowych obywateli,
którzy włączają się, kiedy widzą,
że dzięki udziałowi we wspólnocie, będą w stanie realizować cele
nieosiągalne w pojedynkę.

Już czas!

Czas Demokracji to inicjatywa
czterech stowarzyszeń, które połączyło przekonanie o konieczności fundamentalnych zmian społecznych. To również sztandar,
pod którym chcemy gromadzić
osoby i inicjatywy, które wierzą, że można przywrócić blask
poszarzałym hasłom „wolność,
równość, braterstwo”, spierać
się, osiągać kompromisy w twórczym fermencie oraz współtworzyć nowe struktury (sieci,
konfederacje, koalicje) oparte
na współpracy, zaangażowaniu
współdecydowaniu.

Korzeni naszych działań szukamy w rodzimych tradycjach
samoorganizacji społecznej.
Stowarzyszenie jest to zbiorowa swobodna praca ludzi dla
osiągnięcia pewnego celu.
Sami oni muszą tutaj myśleć
nad tym, jak mają postępować, by cel ten osiągnąć; muszą wkładać własną energię,
pomysłowość, pracę, ażeby
stowarzyszenie rozwijało się
pomyślnie i przynosiło korzyści.
Do współdziałania tego wszyscy są
powołani jednakowo, różnymi prawami obowiązkami; każdy może
być twórcą wspólnego dobra, tak
samo, jak może przez nieudolność
niedbałość zaszkodzić sobie innym.
Te słowa Edwarda Abramowskiego, wypowiedziane w innej
epoce, trafiają dziś do serc ludzi
zrzeszających się w spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe czy stowarzyszenia, oraz włączających
się sprawowanie władzy i stanowienie prawa – od sołectw aż po
poziom ogólnopolski.
Chcemy, by XXI wiek był czasem
demokracji, w związku z czym
posz u k ujemy ludzi, k tór y m
przyświecają wartości podobne
do naszych. Demokracja powstaje działaniu, dlatego chcemy się
spotykać, poznawać, wymieniać
doświadczeniami krok po kroku
odzyskiwać realny wpływ na życie publiczne. Chcemy, by jedność
współdecydujących głów i współpracujących rąk znaczyła więcej
niż siła płynąca z posiadanych
pieniędzy czy miejsca zajmowanego w hierarchii władzy.
Szymon Surmacz

W tworzonej na stronie sieci bazie wiedzy będzie można poczytać m.in. o inicjatywach społecznych w formule demokratycznej,
odpowiadających na bardzo konkretne problemy i mogących
być inspiracją dla innych społeczności lokalnych czy grup ludzi.
myobywatele.org

Sieć 118 to sieć skupiająca organizacje i wolontariuszy wspierających ideę Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. Zadaniem
sieci jest edukacja w zakresie możliwego wpływu obywateli na
stanowienie prawa oraz współpraca przy zbieraniu podpisów
pod obywatelskimi projektami ustaw. siec118.pl
Demokracja płynna (liquid democracy) to ciekawa idea łączą-

ca demokrację bezpośrednią i pośrednią. Portal informacyjny
poświęcony tej mało znanej koncepcji powstaje przy wsparciu Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” we współpracy
z Liquid Democracy e.V. demokracjaplynna.org

Pogotowie Obywatelskie udziela pierwszej pomocy osobom,
które jeszcze nie miały bezpośrednio do czynienia z działalnością stowarzyszeń, a sfera publiczna wydaje im się trudna do
ogarnięcia. Strona Pogotowia to miejsce, gdzie możemy rozładować naszą irytację na źle działający „system” oraz diagnozować
napotykane problemy społeczne na podstawie absurdalnego,
prześmiewczego leksykonu. Na wolontariuszy wspierających
jego rozwój czeka dobra zabawa i atrakcyjne gadżety.
pogotowieobywatelskie.org

Projekt współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej

demokracja gospodarcza
związki zawodowe
masowe ruchy protestu
odzyskiwanie miast
demokracja bezpośrednia
obywatelskie inicjatywy ustawodawcze
obywatelski monitoring władzy
demokratyczne media
samorządność uczniowska

PLAN JEST TAKI:
Piątek, 19 października
˭˭ krótkie podsumowanie pierwszego etapu
projektu „My Obywatele”
˭˭ istniejące na świecie instrumenty demokracji
partycypacyjnej oraz bezpośredniej – prezentacja
˭˭ przedstawiciel organizacji Mehr Demokratie
– wykład nt. demokracji bezpośredniej
w Niemczech
˭˭ prelekcja nt. mechanizmów partycypacyjnych
w ramach samorządu (np. budżet obywatelski
w Sopocie, sąd obywatelski w Poznaniu)
˭˭ partycypacja mieszkańców w planowaniu
ich sąsiedztwa – prezentacja
Impreza w spółdzielczym hostelu i klubokawiarni
LaGranda:
˭˭ Premiera filmu „My Obywatele”

Sobota, 20 października
˭˭ ruchy obywatelskiego protestu na świecie
i w Polsce – panel dyskusyjny
˭˭ ruch związkowy w walce o realizację
postulatów ogólnospołecznych – spotkanie
z przedstawicielem NSZZ „Solidarność”
˭˭„odzyskiwanie miasta” – spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia „Warszawa
Społeczna”

˭˭ obywatelski monitoring władzy sądowniczej –
prezentacja działalności Fundacji Court Watch
Polska
˭˭ Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze
– prelekcja
Impreza w LaGrandzie:
˭˭ pokaz filmów i slajdów poświęconych
alternatywnym, oddolnym sposobom
nagłaśniania problemów społecznych
(happening, satyra, culture jamming)

Niedziela, 21 października
˭˭ tradycje demokracji gospodarczej na ziemiach
polskich – wykład
˭˭ spotkanie z przedstawicielami inicjatyw
z zakresu demokracji przemysłowej –
˭˭ spółki pracowniczej oraz grupy producentów
rolnych
˭˭ dyskusyjny pokaz filmowy (prawdopodobnie
dokument „Przejmowanie fabryk”, poświęcony
samorządowi pracowniczemu)
˭˭ spółdzielcze MEDIA WNET jako alternatywny
model mediów publicznych – spotkanie
˭˭ samoorganizacja od najmłodszych lat
(m.in. w formie spółdzielczości uczniowskiej) –
panel dyskusyjny

Więcej informacji: www.nowyobywatel.pl/festiwal
oraz pod numerem telefonu 42 630 22 18
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