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oraz ze środków budżetu państwa.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do podzielenia się swoimi osiągnięciami i ciekawostkami 
dotyczącymi problematyki ekonomii społecznej z Państwa terenów.



 akTualności

PROjEKt „POMOcnA DłOń 
POD bEZPiEcZnyM DAcHEM” 
– KLucZOwE wyZwAniA 
i PiERwSZE PODSuMOwAniA
16 listopada 2012 r. regionalny ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie miał zaszczyt zorganizować 
oficjalną konferencję otwarcia projektu „Pomocna dłoń 
pod bezpiecznym dachem”. Konferencja dała okazję do 
podsumowania 10 miesięcy wytężonej pracy i zarysowania 
zadań i celów na kolejne etapy realizacji projektu.

jak wskazał p.o. Zastępcy Dyrektora 
ROPS w Krakowie pan Rafał barański 
witając gości konferencji i publiczność 
– Chociaż z technicznego punktu widze-
nia projekt jest systematycznie wdrażany 
od stycznia 2012 roku, obecnie wchodzi 
on w swoją kluczową fazę. Dobiega końca 
ocena wniosków o dofinansowanie zło-
żonych w konkursie przez małopolskie 
domy pomocy społecznej i placówki opie-
kuńczo-wychowawcze działające w trybie 
całodobowym i w pierwszym kwartale 
2013 roku rozpocznie się realizacja zwy-
cięskich przedsięwzięć. Dlatego jest to 
idealny moment, aby oficjalnie otwo-
rzyć najważniejszy etap realizacji pro-
jektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym 
dachem”. Etap realizacji projektów inwe-
stycyjno-szkoleniowych przygotowa-
nych przez małopolskie domy pomocy 
społecznej potrwa dwa lata i zakończy 
się 31 grudnia 2014 r.

12 listopada 2012 r. zakończyła się osta-
tecznie ocena formalna wniosków zło-
żonych podczas naboru konkursowego 
na projekty inwestycyjno-szkoleniowe 
trwającego od 5 czerwca do 12 wrze-
śnia br. Z 25 wniosków, które wpłynęły 
do instytucji Realizującej, 23 przeszły 
ocenę formalną pozytywnie i  zostały 
przekazane do oceny merytoryczno-
-finansowej dokonywanej przez eks-
pertów wchodzących w skład Komisji 

Oceny Projektów. Mimo, że proces 
oceny wniosków trwa, po ocenie for-
malnej można pozwolić sobie już na 
pewne podsumowania. i tak: 

1. na Konkurs na dofinansowanie 
wpłynęło 25 wniosków 
przygotowanych przez 
20 wnioskodawców. Po 2 wnioski 
złożyły: Gmina Miejska Kraków, 
Gmina Miasta tarnowa, Powiat 
Limanowski, Powiat Oświęcimski 
i Powiat Gorlicki. 

2. jeśli chodzi o geograficzne 
rozmieszczenie placówek objętych 
zgłoszonymi projektami, to najwięcej, 
bo po 3 takie placówki, znalazło się 
na terenie powiatu krakowskiego, 
oświęcimskiego i tarnowskiego. 
Zgłoszono także po 2 placówki 
zlokalizowane na terenie powiatów: 
gorlickiego i miechowskiego, a także 
miast - Krakowa i tarnowa.  
Po 1 zgłoszonej placówce 
znalazło się na terenie powiatów: 
chrzanowskiego, wadowickiego, 

suskiego, tatrzańskiego, 
proszowickiego, tarnowskiego, 
nowosądeckiego oraz miasta 
nowego Sącza.

3. Kwota przeznaczona na 
dofinansowanie w konkursie wynosi 
17 407 242,44 zł. łączna kwota 
dofinansowania wnioskowana 
przez wszystkich ubiegających 
się o wsparcie była trzykrotnie 
wyższa i wyniosła 52 533 922 zł� 
łączna wartość zgłoszonych do 
dofinansowania przedsięwzięć 
inwestycyjno-szkoleniowych 
wyniosła ponad 64,5 miliona złotych.

4. Gdyby zrealizować wszystkie 
inwestycje objęte przez wnioski, 
które przeszły ocenę formalną, 
w małopolskich domach pomocy 
społecznej i placówkach opiekuńczo-
wychowawczych powstałoby lub 
zostałoby zmodernizowanych:

 � 6507 m2 pomieszczeń mieszkalnych 
(w tym 2146 m2 pomieszczeń 
nowoutworzonych);

 � 1223 m2 pomieszczeń do 
rehabilitacji;

 � 3922 m2 pomieszczeń do terapii 
zajęciowej;

 � 16456 m2 innych pomieszczeń 
(w tym: pomieszczeń biurowych 
i administracyjnych, łazienek 
i sanitariatów, powierzchni 
komunikacyjnych, pomieszczeń 
gospodarczych);

 � 22766 m2 parków rekreacyjnych 
(w tym m.in. ścieżki spacerowe 
i rowerowe oraz boisko sportowe).

5. Gdyby zrealizować wszystkie 
zadania szkoleniowe przewidziane 
we wnioskach, które przeszły ocenę 
formalną, swoje umiejętności 
i kwalifikacje udoskonaliłoby 
1221 pracowników małopolskich 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz domów 
pomocy społecznej, w tym 
opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci, 
pracownicy socjalni i kadra 
administracyjna placówek.

 wsTęp

Przyjęte w aktualnej Strategii Rozwoju 
województwa Małopolskiego na lata 
2011 – 2020 ujęcie sektora ekono-
mii społecznej jako obszaru integra-
cji społecznej i zawodowej, który skon-
centrowany jest na realizacji swych 
celów społecznych poprzez sku-
teczną działalność gospodarczą, zna-
lazło rozwinięcie w opracowywanym 
Programie Strategicznym włączenie 
Społeczne. Przedsiębiorczość spo-
łeczna jest jednym z głównych prio-
rytetów tego dokumentu, a dokładne 
wskazanie jak w Małopolsce rozłożone 
będą akcenty w rozwoju sektora znaj-
dzie się w załączniku do PS włączenie 
Społeczne, tj.  wieloletnim regional-
nym planie działań na rzecz promo-
cji i upowszechniania ekonomii spo-
łecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otocze-
nia w regionie. wyrażamy przekona-
nie, iż ekonomia społeczna stanie 
się istotnym elementem małopol-
skiej gospodarki, który zaspokajać 
będzie lokalne potrzeby użyteczno-
ści publicznej, jak i związane z rozwo-
jem lokalnym, jednocześnie cechując 
się możliwie wysokim potencjałem 
zatrudnieniowym. Dotychczasowe 
małopolskie doświadczenia wska-
zują, iż podejmowane przez nas dzia-
łania są zauważalne z perspektywy 
krajowej jak i europejskiej. świadczą 
o tym m.in. wnioski z tegorocznych 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej, które odbyły się w paź-
dzierniku w Krakowie, jak i wyróżnie-
nie wojewódzkiego projektu syste-
mowego pn. „Akademia Rozwoju 
Ekonomii Społecznej – etap i” w kon-
kursie Europejskie nagrody Promocji 
Przedsiębiorczości, który nagradza naj-
lepszych promotorów przedsiębiorstw 
i przedsiębiorczości w Europie. Rok 
2012 to także czas powstania wielu 
nowych podmiotów ekonomii społecz-
nej, w tym zwłaszcza spółdzielni socjal-
nych. Szczególnie cieszy rosnące zain-
teresowanie tą formą działalności ze 

strony samorządów gminnych, które 
wraz z sektorem pozarządowym są klu-
czowym elementem budowania aktyw-
nych społeczności lokalnych, realizują-
cych swe inicjatywy z wykorzystaniem 
narzędzi ekonomii społecznej. Mamy 
więc powody by z nadzieją patrzeć na 
kolejne lata rozwoju przedsiębiorczo-
ści społecznej w naszym regionie jako 
istotnego elementu budującego spój-
ność społeczną.

Marek Sowa  
Marszałek województwa Małopolskiego

 
 
Rozwój sektora ekonomii społecznej 
w Małopolsce jest zauważalny – liczba 
nowopowstałych spółdzielni socjal-
nych, inicjatyw podejmowanych przez 
współpracujące organizacje pozarzą-
dowe i jednostki samorządu teryto-
rialnego, jak i wydarzenia promujące 
ekonomię społeczną sprawiły, iż coraz 
łatwiej jest wskazywać na wymierne 
korzyści płynące z przedsiębiorczości 
społecznej. Mijający rok 2012 charakte-
ryzował się licznymi inicjatywami podej-
mowanymi przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie, 
z których relacje znajdziecie Państwo 
w niniejszym numerze naszego maga-
zynu. w celu kształtowania postaw 
przedsiębiorczych oraz upowszech-
niania ekonomii społecznej zorganizo-
wane zostały akcje promocyjne wśród 
uczniów gimnazjów (cykl edukacyjny 
połączony z konkursem w ramach gry 
„chłopska Szkoła biznesu”), odbyła 
się kolejna edycja targów Ekonomii 

Społecznej – w tym roku cieszące się 
szczególnie dużym zainteresowaniem 
z uwagi na lokalizację – Rynek Główny 
w Krakowie. wewnątrz numeru znaj-
dziecie Państwo szczegółową relację 
z tegorocznej edycji tygodnia Ekonomii 
Społecznej na małopolskich uczel-
niach. w celu uhonorowania działalno-
ści tych, którzy w najbardziej efektywny 
sposób potrafią realizować istotne cele 
społeczne jednocześnie odnosząc 
sukcesy w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zorganizowana została 
druga edycja konkursu Małopolski 
Lider Przedsiębiorczości Społecznej. 
uroczyste wręczenie nagród miało 
miejsce w wyjątkowej oprawie, 
w trakcie odbywających się w Krakowie 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej, w teatrze im. juliusza 
Słowackiego. Zachęcam do zapoznania 
się z sylwetkami laureatów tegorocznej 
edycji konkursu, jak i ciekawym wywia-
dem z przedstawicielem zwycięzcy – 
Laboratorium cogito Sp. z o.o. – panią 
teresą Misiną. wszystkim finalistom 
jak i laureatom jeszcze raz serdecznie 
gratuluję. 

Wioletta Wilimska 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Krakowie
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jak widać potrzeby są duże i rokują 
nadzieje na ziszczenie się słów prze-
mówienia Pana Dominique’a Favre’a 
wypowiedzianych podczas Konferencji 
otwarcia: Wierzę, że Polska, w tym także 
Małopolska, zrobi dobry użytek z  pie-
niędzy, które zdecydowali się na jej rzecz 
w referendum przeznaczyć szwajcarscy 
podatnicy. Mam nadzieję, że wspólnie 
zrealizujemy projekty, z których wszyscy 
będziemy mogli być dumni.

22 listopada rozpoczęła się także klu-
czowa faza wdrażania Komponentu 
iii w ramach projektu - ruszył nabór 
na kursy kwalifikacyjne i szkolenia 
specjalizacyjne dla pielęgniarek/pie-
lęgniarzy i położnych pracujących 
w domach pomocy społecznej pro-
wadzonych przez instytucje publiczne 
lub organizacje non-profit, posiadają-
cych wykształcenie co najmniej średnie 
w zawodzie pielęgniarki lub położnej, 
którzy muszą uzupełnić swoje kwa-
lifikacje. wsparcie będzie dotyczyło 
tylko tych osób, dla których niezbędne 
jest uzyskanie dodatkowych kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu. nabór 
poprzedzony był serią pięciu spotkań 
informacyjnych przeznaczonych dla 
Dyrektorów oraz personelu pielęgniar-
skiego małopolskich domów pomocy 
społecznej, w których można było 
wziąć udział w dniach 7, 12 i 13 listo-
pada w siedzibie ROPS w Krakowie przy 
ul. Piastowskiej 32. 

w ramach realizacji Komponentu iii 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie przewiduje organizację 
kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach 
pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniar-
stwa psychiatrycznego, pielęgniar-
stwa zachowawczego, pielęgniarstwa 
opieki długoterminowej. Planowane są 
także szkolenia specjalizacyjne, które 
obejmują oprócz w/w dziedzin jeszcze 
dwie dodatkowe: pielęgniarstwo geria-
tryczne oraz pielęgniarstwo pedia-
tryczne. Realizacja Komponentu iii roz-
pocznie się już w 2013 roku.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń 
z realizacji projektu w kolejnym numerze 
„es.O.es”-a oraz na stronie internetowej 
projektu: www.sppw.rops.krakow.pl�

Natalia Pięta 
Specjalista ds. informacji i promocji

OGóLnOPOLSKiE 
SPOtKAniA EKOnOMii 
SPOłEcZnEj w KRAKOwiE 
Kiedy w 2004 r. odbyła się w Krakowie ii europejska 
Konferencja ekonomii Społecznej pod hasłem 
„Przedsiębiorczość społeczna i skuteczność ekonomiczna”, 
Kraków stał się w pewnym sensie kolebką ekonomii 
społecznej. 

to tutaj również w 2006 roku odbyły 
się pierwsze Ogólnopolskie Spotkania 
Ekonomii Społecznej realizowane 

w ramach inicjatywy wspólnotowej 
EQuAL. w dniach 11-12 października 
2012 r. spotkali się w Krakowie po raz 

kolejny, szósty już, przedstawiciele 
sektora ekonomii społecznej, przed-
stawiciele samorządów terytorialnych, 
administracji publicznej, zaintereso-
wani rozwojem tej formy przedsiębior-
czości w Polsce. Spotkania miały na 
celu zarówno dyskusję nad bieżącymi 
problemami podmiotów ekonomii spo-
łecznej i zatrudnionych w nich osób, 
były również miejscem szerokiej dysku-
sji na temat przyszłości sektora.

Organizatorem tegorocznych spotkań 
był Związek Lustracyjny Spółdzielni 
Pracy, co jest o tyle istotne, iż 
rok 2012 ogłoszony został przez 
Organizację narodów Zjednoczonych 
Międzynarodowym Rokiem Spółdziel-
czości. OSES zostały więc wpisane 
w jego obchody, a hasłem przewod-
nim stało się miejsce i rola sektora 
spółdzielczego w rozwoju ekonomii 
społecznej. 

Od kilku lat OSES realizowane są 
w ramach projektu „Zintegrowany 
system wsparcia ekonomii społecz-
nej”. współorganizatorem tegorocz-
nego wydarzenia było Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Stała 
Konferencja Ekonomii Społecznej. 
Dodatkowo do współpracy udało się 
również zaangażować takich partne-
rów, jak instytut Spraw Publicznych, 
Fundację inicjatyw Społeczno – 
Ekonomicznych, Małopolską Szkołę 
Administracji Publicznej uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Program 
narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(unDP). na poziomie regionalnym part-
nerem w realizacji przedsięwzięcia był 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, który w pierwszym dniu 
OSES zorganizował galę „Małopolski 
Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. 

Patronat nad Ogólnopolskimi 
Spotkaniami Ekonomii Społecznej 
przyjął Pan Marek Sowa, Marszałek 
województwa Małopolskiego oraz Pan 
jacek Majchrowski, Prezydent Miasta 
Krakowa. 

wśród tematów omawianych w ramach 
bogatego programu znalazły się:

 � możliwości wsparcia ekonomii 
społecznej w wieloletniej 
perspektywie finansowej na lata 
2014 – 2020,

 � mierzenie społecznej wartości 
dodanej przedsiębiorstw 
społecznych,

 � potencjał sektora spółdzielczego 
w wypełnianiu potrzeb państwa 
i społeczeństwa,

 � związki przedsiębiorstw 
społecznych z nauką i biznesem,

 � efektywna infrastruktura wsparcia 
ekonomii społecznej,

 � rola samorządu terytorialnego 
w rozwoju ekonomii społecznej,

 � nie tylko klauzule społeczne – czyli 
jak zwiększyć dostęp podmiotów 
ekonomii społecznej do zamówień 
publicznych,

 � value game – szacowanie społecznej 
wartości działań,

 � młodzież w ekonomii społecznej. 

wszelkie materiały, sprawozdania oraz 
prezentacje przedstawiane w trakcie 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii 
Społecznej dostępne są na portalu 
www.ekonomiaspoleczna.pl� 

Oprócz sesji plenarnej oraz dziewię-
ciu równoległych warsztatów tematycz-
nych odbyło się również kilka wyda-
rzeń towarzyszących. w przeddzień 
konferencji spotkali się przedstawiciele 

Ośrodków wsparcia Ekonomii 
Społecznej z terenu całej Polski 
w ramach spotkań sieciujących reali-
zowanych przez Fundację Fundusz 
współpracy. tegoroczne, szóste już 
z kolei, spotkania sieciujące OwES kon-
centrowały się wokół zagadnień doty-
czących stanu działań systemowych, 
organizacji sieci wsparcia ekonomii 
społecznej, standaryzacji działań OwES 
w tym m.in. podsumowania dotych-
czasowych wniosków z procesu akre-
dytacji, bieżącej informacji na temat 
podpisanego projektu systemowego 
„wsparcie inżynierii f inansowej na 
rzecz rozwoju ekonomii społecznej” 
oraz rozpoczętych we wrześniu szkoleń 
dla doradców biznesowych OwES.

tego samego dnia, w urzędzie Miasta 
Krakowa, Fundacja biuro inicjatyw 
Społecznych, zorganizowała konfe-
rencję „Myśl społecznie, działaj eko-
nomicznie. jak samorząd może 
wspierać rozwój przedsiębiorczości 
społecznej w Krakowie?. w trakcie kon-
ferencji można było się dowiedzieć się 
jak samorząd obecnie wzmacnia dzia-
łalność ekonomiczną sektora non for 
profit oraz zabrać głos w dyskusji nad 

tym jak może i powinien wpierać go 
w przyszłości. 

10 października w godzinach popo-
łudniowych odbyło się wydarzenie 

dotyczące ponadnarodowej współ-
pracy skierowanej na wsparcie przed-
siębiorstw społecznych w Europie 
organizowane przez instytut Spraw 
Publicznych, Europejską Federację 
banków Etycznych i Alternatywnych 
(European Federation of Ethical and 
Alternative banks, FEbEA), crédit 
coopératif oraz Euclid network. 
Podczas spotkania poruszono kwestie 
dotyczące międzynarodowej współ-
pracy w zakresie wspierania rozwoju 
inicjatyw przedsiębiorczości społecz-
nej, a zwłaszcza różnych potrzeb part-
nerów społecznych w tym względzie. 
Dyskusji poddane zostały w szczegól-
ności możliwości stworzenia nowego 
międzynarodowego mechanizmu 
f inansowania inicjatyw społecz-
nych, który mógłby funkcjonować 
w ramach powstającego European 
Social Entrepreneurship Funds. 

Z okazji Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości na uczestników 
z całej Polski czekała szczególna nie-
spodzianka. Zostali oni zaproszeni do 
„Spaceru po Krakowie śladami spółdziel-
czości” - quest’u, który w postaci wier-
szowanej zagadki ukazywał wędrują-
cym związki pomiędzy historią Krakowa 
a obecnością idei spółdzielczych. 
Miejscem startu był teatr juliusza 
Słowackiego, w którym jubileusz 100 
– lecia działalności (a potem 110-lecia, 
120-lecia, itd.) obchodziła pierwsza 
w Polsce Spółdzielnia Pracy „Drukarnia 
Związkowa”, która powstała w 1876 r. 
właśnie w Krakowie. Quest jest nadal 
dostępny dla wszystkich osób zainte-
resowanych poznaniem wielu cieka-
wych informacji z historii spółdzielczo-
ści w naszym mieście. 

Joanna Brzozowska-Wabik  
członek Zarządu, Kierownik Agencji 

Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku 
Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
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włącZEniE SPOłEcZnE 
w MAłOPOLScE
ekonomia społeczna w planowaniu strategicznym 
małopolski – czyli ponownie o Programie 
„Włączenie Społeczne” 

w kolejnych numerach niniejszego biu-
letynu, w artykułach z cyklu „włączenie 
Społeczne w Małopolsce” przybliżamy 
Państwu nową inicjatywę Samorządu 
województwa Małopolskiego zwią-
zaną z tworzonym pakietem 10 progra-
mów strategicznych, w tym Programem 
Strategicznym „włączenie Społeczne”, 
który wraz z pozostałymi 9 Programami 
oraz Strategią Rozwoju województwa 
Małopolskiego 2011-2020 będzie 
jednym z najważniejszych narzędzi 
zarządzania rozwojem regionu w naj-
bliższych latach. 

Program „włączenie Społeczne”, 
za którego kształt odpowiedzialny jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, koncentruje się - na pozio-
mie opracowanych założeń - wokół 
pięciu priorytetów projektujących 
wsparcie dla dzieci zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym i rodzin ze środo-
wisk zagrożonych (Priorytet  2.), osób 
niepełnosprawnych (Priorytet 3.) i osób 
starszych (Priorytet 4.). jednym z zało-
żonych kluczowych działań jest także 
wzmocnienie potencjału małopolskich 
kadr pomocy i integracji społecznej 
poprzez rozwój systemu ich doskona-
lenia zawodowego oraz wspomaganie 
procesów decyzyjnych poprzez sko-
ordynowane działania analityczno - 
badawcze (Priorytet 5.). 

Ponadto do programu przynależą dzia-
łania wzmacniające i promujące przed-
siębiorczość społeczną (Priorytet 1.). 
wynika to z istoty przedsiębiorczo-
ści społecznej, która poprzez reali-
zację celów biznesowych osiągać ma 
cele społeczne, ważne dla włącze-
nia społecznego grup marginalizowa-
nych. Architekturę programu na pozio-
mie celu głównego i przynależących do 

niego założonych priorytetów prezen-
tuje poniższy schemat.

ZAŁOżENIA PROgRAMu STRATEgIcZNEgO 
„WŁącZENIE SPOŁEcZNE”
cel główny
Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia 
społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji 
działań w zakresie planowania, realizacji i oceny podejmowanych inicjatyw, zapewniająca 
pożądaną jakość życia w regionie – „ODPOwiEDZiALnE tERytORiuM”

Priorytet 1
wsparcie działań wzmacniających rozwój 
przedsiębiorczości społecznej

Priorytet 2
wdrożenie systemowych form wsparcia 
na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz przeciwdziałania 
i zwalczania dysfunkcji w rodzinie

Priorytet 3
integracja działań na rzecz 
wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych

Priorytet 4 
wdrożenie regionalnej 
strategii działań 
w kontekście starzenia się 
społeczeństwa

Priorytet 5
wspieranie integrującej 
polityki społecznej regionu

celem realizacji Priorytetu „wsparcie 
działań wzmacniających rozwój przed-
siębiorczości społecznej” jest organi-
zowanie warunków dla dalszej budowy 
sektora ekonomii społecznej w woje-
wództwie małopolskim w oparciu o: 

 � tworzenie nowych i rozszerzanie 
istniejących instrumentów 
finansowych warunkujących rozwój 
podmiotów ekonomii społecznej 
i zatrudnianie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 � wspieranie współpracy 
i partnerstwa międzysektorowego 
w obszarze priorytetu;

 � promocję przedsiębiorczości; 
korzyści płynących z działań 
ekonomii społecznej (w tym 
z dostarczania usług użyteczności 
publicznej czy deficytowych dla 
społeczności lokalnych: np. usługi 
opiekuńcze dla osób starszych), 
podmiotów ekonomii społecznej 
wśród konsumentów;

 � działania edukacyjno - doradcze 
adresowane do menedżerów i kadr 
podmiotów ekonomii społecznej, 
ale także osób i organizacji 
zainteresowanych założeniem 
podmiotu ekonomii społecznej;

 � regionalną koordynację 
projektowanych działań.

Dla realizacji Priorytetu (obok inicja-
tyw, które rozwijane będą niezależ-
nie w ramach „wieloletniego regional-

nego planu działań na rzecz promocji 
i upowszechniania ekonomii społecz-
nej oraz rozwoju instytucji sektora eko-
nomii społecznej i jej otoczenia w regio-
nie”) zaprojektowano dwa kluczowe 
przedsięwzięcia:

1. „Stworzenie systemu wsparcia 
finansowego podmiotów ekonomii 
społecznej w regionie obejmującego:

 � finansowe wsparcie bezzwrotne 
(dotacje),

 � finansowe wsparcie zwrotne 
(pożyczki/poręczenia)”;

2. „Stabilna infrastruktura wsparcia 
dla podmiotów ekonomii społecznej 
w regionie”.

celem pierwszego z przedsięwzięć 
jest zwiększenie dostępności wspar-
cia finansowego jako jednego z klu-
czowych elementów przyczyniających 
się do powstawania i rozwoju podmio-
tów ekonomii społecznej w regionie. 

Ze względu na dużą różnorodność 
tych podmiotów – głównie w zakresie 
formy prowadzenia działalności ekono-
micznej (odpłatnej bądź gospodarczej) 
oraz ich typów (ze względu na pełnione 
funkcje – integracyjną bądź usługową) – 
wsparcie finansowe powinno różnić się 
od siebie. niezależnie od typu i formy 
podmiotu ekonomii społecznej, klu-
czowe są uniwersalne zasady, które 
powinien posiadać system ich finan-
sowania zwrotnego i bezzwrotnego: 
dostępność, przejrzystość procedur, 
elastyczność oraz krótki czas oczekiwa-
nia na przyznanie bądź odmowę wspar-
cia finansowego. Zakres rzeczowy oma-
wianego przedsięwzięcia obejmuje:

1. Określenie założeń i sposobu 
funkcjonowania oraz promocji 
zwrotnej i bezzwrotnej oferty 
finansowej dla podmiotów ekonomii 
społecznej z uwzględnieniem 
specyfiki różnych form prawnych 
podmiotów ekonomii społecznej;

2. wdrożenie skutecznego 
mechanizmu selekcji podmiotów 
ekonomii społecznej oraz grup 
inicjatywnych do dofinansowania 
zwrotnego i bezzwrotnego;

3. wdrożenie systemu wsparcia 
finansowego;

4. wdrożenie procesu wsparcia 
doradczego dla podmiotów ekonomii 
społecznej, które skorzystały z oferty 
wsparcia finansowego;

5. wypracowanie i wdrożenie 
skutecznego systemu monitoringu 
i ewaluacji działalności podmiotów 
ekonomii społecznej, które 
otrzymały wsparcie finansowe.

Z kolei celem realizacji drugiego przed-
sięwzięcia jest skoordynowane i dosto-
sowane do potrzeb różnych grup 
odbiorców zaplecze ekonomii społecz-
nej. Podmioty ekonomii społecznej, tak 
jak tradycyjne przedsiębiorstwa wyma-
gają infrastruktury wsparcia, która 
szybko i elastycznie dopasowuje się 
do zmieniających się warunków spo-
łeczno - ekonomicznych oraz potrzeb 
podmiotów ekonomii społecznej. 
infrastruktura ta powinna cechować się 

z jednej strony komplementarnością 
wsparcia, z drugiej strony specjalizacją, 
nierzadko wąską oraz dostosowaniem 
do specyfiki różnych odbiorców. Poza 
bezpośrednim wsparciem podmiotów 
ekonomii społecznej, konieczne są też 
działania związane z koordynacją tej 
pomocy, badaniami kondycji podmio-
tów ekonomii społecznej oraz przed-
sięwzięciami edukacyjnymi, informa-
cyjnymi i promocyjnymi nt. ekonomii 
społecznej wśród otoczenia podmio-
tów ekonomii społecznej i wybranych 
grup społecznych. w oparciu o tak zde-
finiowane cele Przedsięwzięcia jego 
zakres skupia się wokół następujących 
zadań:

1. wdrożenie standardów pracy 
ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej (OwES) na bazie systemu 
akredytacji (standardów szkoleń, 
doradztwa, usług, itp.);

2. Stworzenie w miejscu 
subregionalnych OwES warunków 
do inkubowania podmiotów 
ekonomii społecznej;

3. Prowadzenie działań informacyjnych 
wśród lokalnych jSt w zakresie roli 
ekonomii społecznej w rozwoju 
społeczności lokalnych;

4. Prowadzenie cyklicznego 
monitoringu kondycji małopolskich 
podmiotów ekonomii społecznej;

5. wdrożenie mechanizmów 
wykorzystania wiedzy z badań 
do podejmowania działań długo- 
i krótkoterminowych w zakresie 
projektowania wsparcia dla 
podmiotów ekonomii społecznej; 

6. Aktualizacja bazy podmiotów 
ekonomii społecznej wraz z ich 
ofertą produktów i usług;

7. integracja oferty usług wpierających 
podmioty ekonomii społecznej 
pomiędzy OwES i pozostałymi 
instytucjami otoczenia ekonomii 
społecznej;

8. Realizacja inicjatyw/projektów 
edukacyjnych, informacyjnych, 
promocyjnych z zakresu ekonomii 
społecznej w województwie;

9. wypracowanie i wdrożenie 
profesjonalnej strategii promocji 
oferty małopolskich podmiotów 
ekonomii społecznej;

10. Koordynacja współpracy 
międzysektorowej na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej w ramach 
Małopolskiego Paktu na Rzecz 
Ekonomii Społecznej;

11. Prowadzenie regionalnego 
portalu zawierającego kompletne, 
aktualne i dostosowane do potrzeb 
różnych grup odbiorców informacje 
w obszarze ekonomii społecznej; 

12. Koordynacja wdrażania 
przedsięwzięć Wieloletniego planu 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
realizowanych przez różne podmioty.

Małgorzata Szlązak 
Kierownik Projektu „Małopolskie 

Obserwatorium Polityki Społecznej”
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„SZKOłA świADOMEGO 
RODZiciELStwA”
rodzicem może zostać każdy. Przed podjęciem decyzji 
o posiadaniu potomstwa nie jesteśmy zobligowani do 
zdawania egzaminów i nabycia określonych kompetencji. 
nikt nie jest w stanie nam tego zabronić, przed nikim nie 
musimy udowadniać, że na rodzicielstwo jesteśmy gotowi.  
z jednym „małym” wyjątkiem - naszych własnych dzieci. 

to w jaki sposób rozwija się i jak w wieku 
dorosłym funkcjonuje nasze dziecko, 
tak naprawdę weryfikuje nasze rodzi-
cielskie umiejętności.

Oczywiście, nikt z nas nie urodził się 
z wiedzą jak wychować dziecko do 
odpowiedzialnej dorosłości, najczęściej 
uczymy się tego od naszych własnych 
rodziców. niestety nie zawsze mamy 
to szczęście, aby przekazywane nam 
wzorce były prawidłowe. często  
powielamy błędy naszych opiekunów. 
na szczęście zawsze jest więcej niż 
jedno rozwiązanie, więc zamiast powie-
lać schematy, możemy zdobyć nową 
wiedzę i umiejętności. 

Warto. niezależnie od wieku 
naszego dziecka, czy sytuacji 
w jakiej akurat się znajdujemy...

wychodząc z założenia, 
że rodziciel-
stwa 

można się uczyć, a umiejętności 
rodzicielskie doskonalić jak każde 
inne, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej propaguje ideę świado-
mego rodzicielstwa. 

O ile w warunkach wolnościowych 
dotarcie do oferty doskonalącej kom-
petencje rodzicielskie nie przysparza 
zbyt dużego problemu, o tyle w sytu-
acji pozbawienia wolności może być 
w zasadzie niewykonalne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
dostrzegając problemy rodzicielskie 
osób osadzonych, potęgowane przez 
izolację, a skutkujące rozluźnieniem 
więzi z dziećmi wyszedł z propozycją 
realizacji w zakładach karnych 

programu warsztatów udoskona-
lających kompetencje wychowaw-
cze oraz odbudowujących relacje 
rodzicielskie. 

Program realizowany jest w ramach 
projektu pt. „integracja na rzecz 
readaptacji osób skazanych, opusz-
czających zakłady karne i ich rodzin”. 
Do programu mogą przystąpić zakłady 
karne z województwa małopolskiego, 
zainteresowane podjęciem współ-
pracy. warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie jest podpisanie porozumienia 
o współpracy oraz wyselekcjonowa-
nie grupy uczestników, wśród osób 
osadzonych.

Dwie edycje programu spotkały się 
z pozytywnym przyjęciem, zarówno 
wśród osadzonych rodziców, jak 
również wśród kadry uczestniczą-
cej w cyklu warsztatów. Pierwsza 
edycja miała miejsce w 2010 

roku, w Areszcie śledczym 
w Krakowie - Podgórzu.

uczestnicy pro-
gramu – osa-

dzeni męż-
czyźni, ojcowie 
w podsumo-
waniu warsz-
tatów, za naj-

cenniejsze uznali 
zdobycie wiedzy 

na temat uczuć i ich 
roli we wzajemnych 

relacjach, rozwoju pozy-
tywnego i realistycznego 

obrazu siebie, sposobu komu-
nikacji w relacjach z bliskimi oraz 

nagradzania i karania.

Pracownicy placówki penitencjar-
nej zbudowani efektami przeprowa-
dzonych warsztatów, już w ramach 
środków własnych, zorganizowali 
kolejne cykle warsztatów z zakresu 
świadomego rodzicielstwa. 

Druga edycja programu miała miejsce 
w 2012r. jej uczestniczki - matki biorące 
udział w zajęciach mogą stanowić 
dowód na to, że podejmować tego typu 
inicjatywy warto…

we wrześniu b.r. pomiędzy majorem 
jackiem Mrozem Dyrektorem Zakładu 
Karnego w Krakowie – nowej Hucie 
a wiolettą wilimską Dyrektorem 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej podpisane zostało poro-
zumienie o współpracy. Koordynator 
z ramienia ROPS podjął pierwsze 
rozmowy z partnerami, zaproszono do 
współpracy trenera „Szkoły dla rodzi-
ców i wychowawców” – panią jolantę 
basista, psycholog ZK w Krakowie 
nowej Hucie pani Katarzyna Dudek 
wytypowała spośród osadzonych 
grupę kobiet mających uczestniczyć 
w programie. Od października 2012 r., 
ruszył cykl warsztatów.

Grupa trzynastu kobiet przez ponad 
miesiąc regularnie uczestniczyła w spo-
tkaniach. nie zawsze były to spotkania 
przyjemne, a grupa na początku pod-
chodziła do zajęć z oporem i dystan-
sem. Dlaczego? Ponieważ, nie są to 
spotkania łatwe. często podczas zajęć 
trzeba skonfrontować się z popełnia-
nymi błędami, choć rozpoczynając 
warsztaty jest się przekonanym, że jest 
się dobrym rodzicem. w głowie kieł-
kuje poczucie winy. najprostszym roz-
wiązaniem jest wtedy odwrót – grupa 
jednak utrzymała się. Potem nie było 
łatwiej, bo gdy zaczynamy burzyć stare, 
należy w to miejsce wybudować nowe 
– nowe sposoby postępowania, rozma-
wiania z dzieckiem, nowy sposób rozu-
mienia swojego dziecka i jego potrzeb, 
próba stawiania granic, wymagań, 
a potem ich egzekwowania. w końcu 
rzecz najtrudniejsza, bo najbardziej 
intymna – uczucia – ich odkrywanie, 
rozpoznawanie, nazywanie, kontak-
towanie się z nimi, rozumienie, umie-
jętność odpowiedniego reagowania 
na nie. cała długa wędrówka po to, by 
wiedząc co samemu się czuje, umie-
jętnie przekazać to własnemu dziecku. 
Zwieńczeniem jest refleksja „do czego 

wychowuję dzieci?”, „co chcę osiągnąć 
i jakimi metodami mogę to zrobić dla 
ich dobra?”

Podczas ostatnich zajęć podsumo-
wujących cykl warsztatów, dostrzec 
można było ferment jaki zajęcia zasiały 
wśród uczestniczek. Z pewnością 
każda z kobiet na swój sposób czer-
pała z wiedzy jaką otrzymały na warsz-
tatach i na różnym poziomie emocji 
na nich pracowała. Ostatecznie, każda 
z matek wyniosła coś dla siebie i swojej 
rodziny. niektóre z matek ze świa-
domością informowały o zdobytych 
umiejętnościach, przytaczały przy-
kłady zmian, które już wprowadzają 
w życie widując się ze swoimi dziećmi. 
Kilka kobiet podzieliło się refleksjami 
na temat błędów jakie popełniały. 
niektóre z osób wypowiadały się nie-
chętnie. Mówiły za nie jednak niezwykle 
starannie wykonane „prace domowe”, 
lub pojawiające się podczas spotkania 
silne emocje... 

Poniżej, dla zobrazowania procesu 
zmian zachodzących w uczestnicz-
kach przedstawione zostały wypowie-
dzi pisemne matek uczestniczących 
w programie.

„wiem jak postępować z dzieckiem, jak 
z nim rozmawiać”; „dostrzegłam swoje 
błędy, które popełniałam. Zrozumiałam 
jak wiele znaczy rozmowa”; „jestem 
matką 15 letniego Maćka. na pewno nie 
jestem doskonała. Każda z nas popeł-
nia błędy wychowawcze. ja jestem 
zadowolona z kursu, dużo zrozumiałam 
i się nauczyłam (...). czego się nauczy-
łam? wyrażania bardziej swoich uczuć. 
wiem, że nauczyłam się słuchać. na 
pewno będę pracować nad relacjami 
z synem. Posiadam dużo wskazówek, 
„Kurs i podejście bardzo mi się podo-
bały. nauczył mnie dużo jak być lepszą 
mamą, jak rozmawiać z dziećmi i jak do 
nich dotrzeć. jak ich zachęcić do nauki, 
rozmów z rodzicami i jak radzić sobie 
w życiu, bo z dziećmi jest trochę pro-
blemów, jak dorastają trzeba tłuma-
czyć i uczyć je, żeby wyrosły na mądre 
dzieci w życiu i żeby sobie radziły”; 
„nauczyłam się i zmieniłam sposób 

mówienia z synkiem. jest mi łatwiej, 
lżej i lepiej. nazywam jego uczucia 
oraz swoje. wszystko mówię na głos, 
przecież on nie umie czytać w moich 
myślach, więc trzeba mówić i słuchać, 
żeby zrozumieć jego”.

czy uczestniczki warsztatów wpro-
wadzą zmiany w sposobie wycho-
wywania swoich dzieci po opuszcze-
niu zakładu karnego? czy faktycznie 
wdrożą na stałe nowe metody, wyko-
rzystają zdobytą wiedzę, będą ją roz-
wijać? czy dzięki temu ich dzieci będą 
umiały zachować to co dobre i wyrosną 
na szczęśliwych, odpowiedzialnych 
ludzi? nie wiadomo. Z pewnością wyko-
nana została najważniejsza praca -  
uczestniczki spotkania zyskały świado-
mość, a wobec niej najtrudniej przejść 
obojętnie...

Mariola Łapuga 
inspektor ds. polityki społecznej

 „
DOStRZEGłAM 
SwOjE błĘDy, 
KtóRE 
POPEłniAłAM. 
ZROZuMiAłAM 
jAK wiELE 
ZnAcZy 
ROZMOwA. 

”
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 w czTery oczy

SuKcES jESt wyniKiEM 
PRAcy ZESPOłu
jesteśmy dowodem na to, że można realizować cele 
społeczne i działalność gospodarczą - mówi Teresa misina, 
Kierownik ośrodka Szkoleniowo recepcyjnego zielony 
Dół prowadzonego przez laboratorium cogito Sp. z o. o. 
– zwycięzcę konkursu małopolski lider Przedsiębiorczości 
Społecznej 2012

Joanna Sutuła: cogito to marka 
znana w całej Polsce.  
co reprezentuje? 

Teresa Misina: cogito to pojęcie 
bardzo szeroko rozumianej filozofii, 
obejmującej pracę, działania, inicjatywy 
podejmowane przez środowiska na 
rzecz osób doświadczających chorób 
psychicznych. Dodam jeszcze, że 
marka znana już nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie. 

Historię cogito warto rozpocząć od 
końca lat 90-tych ubiegłego stu-
lecia, kiedy to Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
środowiskowej (SRP) we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie 
Psychiczne (SR) rozpoczęło stara-
nia i przygotowania do uruchomie-
nia Zakładu Aktywności Zawodowej  - 
Pensjonatu i Restauracji u Pana cogito 
w krakowskich Dębnikach. w 2003 
roku to dzieło się zmaterializowało jako 
jedna z pierwszych firm społecznych 
na terenie Polski, a z pewnością pierw-
sza, która zatrudniała osoby chorujące 
psychicznie.

następnie, w roku 2005 w wyniku zmian 
w zakresie orzecznictwa u pracowni-
ków niepełnosprawnych, zrodziła się 
konieczność powołania kolejnej firmy 
społecznej nie pracującej w formule 
ZAZ, f irmy rynkowej, którą jest 
Laboratorium cogito Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością� Firma 
mogła być miejscem zatrudnienia dla 

niepełnosprawnych osób chorujących 
bez względu na ich stopień niepełno-
sprawności. Została utworzona przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki środowiskowej 
(SRP), które jest jej jedynym właścicie-
lem. Zadaniem Spółki obok działalności 
gospodarczej jest realizacja misji spo-
łecznej zgodnej z filozofią i statutem 
właściciela, czyli SRP.

w dalszej kolejności, w wyniku uczest-
nictwa w projekcie EFS iw EQuAL, 
powstał projekt Krakowska inicjatywa 
na Rzecz Gospodarki Społecznej 
cOGitO, w której ww. organizacje 
pozarządowe realizowały szkolenia 
dla osób chorujących psychicznie. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki środowiskowej (SRP) 
w ramach projektu w 2007 roku utwo-
rzyło dwie firmy społeczne catering 
cogito oraz wypożyczalnię Rowerów 
cogito. Obie działały w obrębie odpłat-
nej działalności, co nie rokowało utrzy-
mania się na rynku po zakończeniu 
finansowania w projekcie. wówczas 
została podjęta decyzja o przeniesie-
niu obu firm do Spółki Laboratorium 
cogito, aby mogły realizować działal-
ność rynkową i tak pozostają do dzisiaj. 
Od 31 marca 2008 roku funkcjonują 
bez udziału finansowania publicznego.

Firma Laboratorium cogito w 2010 
roku podjęła współpracę z Małopolskim 
urzędem wojewódzkim, k tórej 
rezultatem jest wynajem Ośrodka 
Recepcyjno Szkoleniowego Zielony 

Dół, gdzie dzisiaj firma realizuje swoje 
wszystkie zadania. tam została wybu-
dowana kuchnia, z której korzysta 
catering cogito, realizowane są usługi 
gastronomiczne (których wcześniej 
nie było) w Ośrodku. Prowadzona jest 
działalność hotelowa, szkoleniowa 
i rehabilitacyjna.

Laboratorium cogito od 2011 roku 
posiada wpis do rejestru instytucji 
szkoleniowych i podejmuje zadania 
szkoleniowe dla osób niepełnospraw-
nych a także na rynku komercyjnym. 
jest także instytucją wpisaną do reje-
stru podmiotów pośrednictwa pracy 
dla osób niepełnosprawnych.

jak wynika z wymienionej wyżej struk-
tury marka cogito to silny system orga-
nizacji pozarządowych, firm społecz-
nych, które cechuje wspólna filozofia, 
cel, zadania, grupa odbiorców, jakość 
usług. to system współpracy, oparcia 
wzajemnego, wymiany doświadczeń, 
a także kontroli i w sposób otwarty 
dzielenie się nimi z organizacjami i pod-
miotami zewnętrznymi. taki niefor-
malny klaster, którego motto brzmi 
„Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować we 
wspólnocie lokalnej”.

J.S.: Laboratorium cogito 
funkcjonuje w formule spółki z o.o. 
czy jest to dobra forma prawna dla 
przedsiębiorstw społecznych?

T.M.: w naszej opinii tak, formuła 
spółki prawa handlowego dla naszego 
przedsiębiorstwa jest dobrą formą, 
warto pamiętać, że została utworzona 
w 2005 roku, kiedy Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
środowiskowej (SRP) nie prowadziło 
działalności gospodarczej, ta forma 
była zewnętrznym narzędziem do reali-
zacji zadań gospodarczych, z których 
zyski były i są przeznaczane na dzia-
łalność statutową SRP. uważam, że 
Spółka, której właścicielem jest nGO 
jest najbardziej korzystną formą dla 
przedsiębiorstwa społecznego, nie ma 
ograniczeń w zakresie proporcji między 
obszarem gospodarczym a statuto-
wym. w dalszej kolejności - jeśli chodzi 

o korzystne formy prawne przedsię-
biorstw społecznych - wymieniłabym 
działalność gospodarczą prowadzoną 
przez nGO.

J.S.: Laboratorium cogito 
pracuje z osobami chorującymi 
psychicznie. To jedna 
z najtrudniejszych grup na rynku 
pracy. co zdecydowało o sukcesie?

T.M.: bez wątpienia sukces jest wyni-
kiem pracy zespołu - mam na myśli 
zespół systemu wymienianego wcze-
śniej - współpracy i wymiany, wielo-
letnich doświadczeń. jak myślę dla tej 
grupy odbiorców – osób chorujących 
psychicznie warto dobrze dobierać 
obszary, w których mogą się realizo-
wać zawodowo. Hotelarstwo, gastro-
nomia, ogrodnictwo i inne otaczające 
usługi są tymi właśnie gdzie dobrze się 
odnajdują. 

Drugim istotnym wątkiem, który 
w mojej opinii ma wpływ na sukces 
to metody pracy. w naszej struktu-
rze organizacyjnej dominującym jest 
model trenera Pracy. Zasadą tego 
modelu jest wySZKOLiĆ – ZAtRuDniĆ 
– utRZyMAĆ, a nie tylko wyszko-
lić i zatrudnić. ważne jest wsparcie 
w każdym dniu pracy, monitorowanie, 
dyskretna kontrola, wspieranie, dbałość 
o rozwój, o podnoszenie jakości usług. 
to trudne zadania, ale tylko dzięki nim 
możliwe jest zatrudnianie osób choru-
jących psychicznie.

J.S.: Jak wygląda sytuacja 
przedsiębiorstw społecznych na 
rynku? czy fakt, że wypełniają cele 
społeczne ułatwia czy utrudnia 
funkcjonowaniu na rynku? 
Jakiego wsparcia potrzebują firmy 
społeczne?

T.M.: Sytuacja przedsiębiorstw spo-
łecznych na rynku jest w mojej opinii 
bardzo trudna. Realizacja celów spo-
łecznych przez firmy jest mało znana 
i często niezrozumiana przez różne 
środowiska. Mam na myśli także śro-
dowiska administracji publicznej, które 
jeszcze nie dostrzegają potencjału jaki 

może nieść ze sobą rozwój PES i ich 
oddziaływania na środowiska lokalne. 
nie dostrzegają, że to one właśnie 
mogą być motorem rozwoju i pokony-
wania trudności społecznych, których 
obserwuje się coraz więcej. 

większość usług i zadań dystrybu-
owana jest w formach przetargów 
w wyniku stosowania ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. na początek 
konieczne jest opracowanie całej doku-
mentacji przetargowej, a jest to bardzo 
wymagający i czasochłonny proces. 
Dalej - mała gwarancja wygranej z uwagi 
na kryteria stosowane w przetargach – 
dominuje kryterium ceny, bardzo nie-
wiele podmiotów stosuje jeszcze inne 
kryteria, np. doświadczenie, elastycz-
ność realizacji. najważniejszym dla 
przedsiębiorstw społecznych byłoby 
powszechne stosowanie klauzul spo-
łecznych, które ustawa PZP dopusz-
cza, a pomimo to, nie są popularne 
i stosowane. 

Realizacja celów społecznych to m.in. 
tworzenie miejsc pracy dla osób zagro-
żonych wykluczeniem. Są to pracow-
nicy z wyższymi potrzebami wspierania 
i często niższą wydajnością pracy lub 
niższymi kompetencjami, które muszą 
wypracować. trzeba więcej zaangażo-
wania, aby Klient nie odczuwał dyskom-
fortu, aby otrzymywał odpowiednio 

wysoką jakość usługi lub produktu. 
inne zadania społeczne podejmowane 
przez przedsiębiorstwa społeczne 
zwykle wymagają zaangażowania 
środków finansowych, które są zależne 
od sprzedaży i mechanizmów rynko-
wych. tutaj towarzyszy firmom spo-
łecznym bardzo duże ryzyko rynkowe 
i brak możliwości racjonalnego plano-
wania. brak stabilności w rynku usług 
i zbliżająca się (prognozowana) fala 
kryzysu gospodarczego rodzi coraz 
więcej obaw wśród organizatorów PS.

J.S.: co powiedziałaby Pani 
osobom, które myślą o założeniu 
firmy społecznej?

T.M.: Zdecydowanie radziłabym im, 
aby podejmowały to wyzwanie, oczy-
wiście dobrze się do niego przygo-
towując. Konieczne jest rozpozna-
nie grupy wykonawców, dobry dobór 
formuły firmy, badanie rynku klientów 

i zapotrzebowania na usługi, a także 
namawianie podmiotów publicznych 
(gmin) do angażowania się w eko-
nomię społeczną: tworzenie przed-
siębiorstw społecznych, a nadto 
dostarczanie im zleceń – to apel do 
organizatorów przedsiębiorstw spo-
łecznych i samorządów.
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J.S.: Jakie to uczucie – być Liderem 
w Małopolsce?

T.M.: cudowne, o tym uczuciu już wiele 
mówiłam przy innych okazjach, jest 
piękne, rozpierające dumą, dodające 
skrzydeł, ale równocześnie nakładające 
bardzo duży bagaż odpowiedzialności 
za jakość, za profesjonalizm, za grupy 
beneficjentów – pracowników firmy. 
Myślę, że jeszcze bardziej motywuje do 
„zarażania” innych środowisk ekonomią 
społeczną, bo jest w sposób namacalny 
dowodem na to, że można realizować 
cele społeczne i działalność gospo-
darczą, że można wyważyć to, co spo-
łeczne z tym, co ekonomiczne. choć jak 
wcześniej już mówiłam, nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia i pracy systemu, 
ale i bez decyzji z Małopolskiego 
urzędu wojewódzkiego o naszej 
obecności w Ośrodku Recepcyjno 
Szkoleniowym Zielony Dół.

J.S.: Jakie plany ma Laboratorium 
cogito?

T.M.: Planów było i pozostaje 
w naszym środowisku bardzo wiele. 

jednak obecna sytuacja ekonomiczna 
i gospodarcza nie pozwala na planowa-
nie długofalowe. wiele naszych aktyw-
ności zależy od czynników zewnętrz-
nych, decyzji urzędowych, które się 
dzieją i ich ostateczny kształt będzie 
dopiero poznany przez nas w najbliż-
szej przyszłości.

Z pewnością jednak mogę powiedzieć, 
że będziemy dążyć do rozwoju przed-
siębiorstw w naszym systemie, tworzyć 
dalsze miejsca pracy. ciągle prowa-
dzimy rehabilitację zawodową osób 
chorujących psychicznie i na pewno 
będziemy ją kontynuować bez względu 
na czynniki ekonomiczne.

J.S.: Bardzo dziękuję za wywiad.

Joanna Sutuła 
Koordynator Małopolskiego Paktu 

na Rzecz Ekonomii Społecznej

 sysTeM wsparcia ekonoMii społecznej

SPółDZiELniE SOcjALnE 
SZAnSą ROZwOju 
LOKALnEGO – PODSuMO-
wAniE PiERwSZEj EDycji 
KOnKuRSu DOtAcyjnEGO
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie od 2011 roku wspiera 
powstawanie spółdzielni socjalnych 
poprzez bezpośrednie wsparcie finan-
sowe (w formie dotacji oraz wsparcia 
pomostowego). bardzo duże zaintere-
sowanie ofertą dotacyjną ROPS, reali-
zowaną w ramach projektu Akademia 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, świad-
czy o rosnącej wiedzy mieszkańców 
Małopolski na temat szans jakie daje 
spółdzielnia socjalna na aktywizację 
zawodową i społeczną. 

w ramach 2 pierwszych edycji 
udało się dofinansować wszyst-
kie pomysły na biznes, które 
zostały pozytywnie ocenione przez 
ekspertów – pozwoliło stworzyć  
99 dotowanych miejsc pracy i powołać 
do życia 17 nowych spółdzielni socjal-
nych. tegoroczna edycja cieszyła się 
rekordowym zainteresowaniem – 
w naborze biznesplanów uczestniczyły 
22 grupy inicjatywne – spośród nich 
szanse na uzyskania dofinansowania 

ma 10 biznesplanów zakładających 
zatrudnienie 54 osób. 

Zrealizowane 3 edycje wsparcia oraz 
końcowe rozliczenia spółdzielni, które 
podpisywały umowy w październiku 
ubiegłego roku pozwalają na 
sformułowanie pierwszych wniosków 
i rekomendacji:

1. największe szanse na uzyskanie 
dofinansowania i przetrwanie na 
rynku mają te grupy inicjatywne, 
które składają się z osób 
o zróżnicowanych kompetencjach 
w zakresie prowadzonej działalności. 
Koniecznym do powodzenie jest 
posiadanie w składzie spółdzielni 
osób przedsiębiorczych, 
potrafiących myśleć biznesowo 
i umiejących zarządzać ludźmi. Praca  
w spółdzielni wymaga kooperacji, 
wypracowania wspólnych decyzji 
i działania w jednym kierunku – 
dlatego niezmiernie istotne jest, 
aby już na etapie sporządzania 
biznesplanu wszyscy członkowie 
spółdzielni socjalnej wiedzieli jaka 
jest ich rola i wkład we wspólny 
interes.

2. Rośnie zainteresowanie 
samorządów gminnych 
zakładaniem spółdzielni socjalnych 
osób prawnych (najczęściej 
z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie gminy) 
– już 5 takich pomysłów 
zostało rekomendowanych do 
dofinansowania. Zaangażowanie 
samorządu gminnego jest 
niezwykle cenne – umożliwia on 
bowiem spółdzielni realizację 
zadań użyteczności publicznej 
oraz zapewnia niezbędne 
wsparcie w początkowym okresie 
funkcjonowania. 

3. Podstawą sukcesu jest dobrze 
przeprowadzona analiza rynku 
– częstym problemem jest 
zderzenie myślenia „życzeniowego” 
wyrażonego w biznesplanie 
z realnymi problemami 
funkcjonowania na rynku. Dlatego 
niezmiernie istotne jest, aby swój 

ABC dotACji 
Obecnie bezzwrotne wsparcie finan-
sowe na założenie / przystąpienie 
/ zatrudnienie w spółdzielni socjal-
nej można uzyskać w ramach nastę-
pujących projektów współfinanso-
wanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego:

1. „Akademia Rozwoju Ekonomii 
Społecznej – etap i” – projekt 
realizowany przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej – 
www.es.malopolska.pl

2. „Małopolski Ośrodek wsparcia 
Ekonomii Społecznej” – 
projekt partnerski realizowany 
przez Fundację Gospodarki 
i Administracji Publicznej 
www.fundacja.e-gap.pl/mowes 

odBiorCy wspArCiA to:
1. osoBy fizyCzNe: 

 � osoby bezrobotne zarejestrowane 
w PuP / GuP;

 � a także inne osoby niezatrudnione, 
tj.: 

 � osoby niepełnosprawne, 
posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych;

 � osoby bezdomne, realizujące 
indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności;

 � osoby uzależnione od alkoholu, 
po zakończeniu programu 
psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego;

 � osoby uzależnione od narkotyków 
lub innych środków odurzających, 
po zakończeniu programu 
terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej;

 � osoby zwolnione z zakładu 
karnego;

 � uchodźcy, realizujący indywidualny 
program integracji;

 � osoby chore psychicznie 
w rozumieniu przepisów 
o ochronie zdrowia psychicznego. 
uczestnicy projektu muszą 
posiadać miejsce zamieszkania 
na terenie województwa 
małopolskiego oraz pełną zdolność 

do czynności prawnych, nie mogą 
być także karane za przestępstwa 
umyślne przeciwko obrotowi 
gospodarczemu w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
– Kodeks karny. 

Ze wsparcia dotacyjnego na zało-
żenie spółdzielni socjalnej wyłą-
czone są osoby, które:

 � prowadziły działalność 
gospodarczą/zawiesiły działalność 
lub były członkami spółdzielni 
socjalnej (tzn. które posiadały 
wpis do rejestru Ewidencji 
Działalności Gospodarczej lub były 
zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym) w okresie 
12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu;

 � korzystają lub skorzystały 
z innych środków publicznych 
na założenie lub przystąpienie 
do spółdzielni socjalnej, w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu 
Pracy, PFROn oraz środków 
oferowanych w ramach PO KL na 
pokrycie wydatków związanych 
z założeniem i/lub przystąpieniem/
zatrudnieniem osoby fizycznej do 
spółdzielni socjalnej;

 � są lub były zatrudnione w ciągu 
ostatnich 2 lat u beneficjenta 
(tj. w ROPS lub FGAP) lub 
wykonawcy szkoleń i doradztwa, 
a także osoby, które łączy lub 
łączył z beneficjentem i/lub 
pracownikiem beneficjenta 
uczestniczącym w procesie 
rekrutacji:

 � związek małżeński, stosunek 
pokrewieństwa i powinowactwa 
(w linii prostej lub bocznej do 
ii stopnia) i / lub

 � związek z tytułu 
przysposobienia, opieki lub 
kurateli, i / lub

 � inny związek faktyczny, który 
może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do zachowania 
zasady bezstronności 
w procesie rekrutacji 
uczestników i oceny planów.

2. osoBy prAwNe.
Osoby prawne, o których mowa 
w ustawie art. 4 ust. 2 z dnia 27 kwiet-
nia 2006 r. o spółdzielniach socjal-
nych, tj. organizacje pozarządowe 
w rozumieniu przepisów o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
jednostki samorządu terytorialnego, 
kościelne osoby prawne.

Oferowane wsparcie:

1. Doradztwo (indywidualne 
i grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia 
spółdzielni socjalnej,

2. Przyznanie bezzwrotnych środków 
finansowych na założenie i/
lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej – do wysokości 20 tys. zł 
na każdego uprawnionego członka 
spółdzielni – nie więcej niż 200 000 
zł na spółdzielnię

3. wsparcie pomostowe udzielane 
w okresie do 6 lub 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego, 
obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe wypłacane miesięcznie 
w kwocie do wysokości 800 
zł, połączone z doradztwem 
w efektywnym wykorzystaniu 
przyznanych środków.
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pomysł na biznes oprzeć w realiach 
rynkowych, szukając takich nisz 
rynkowych, które umożliwią 
stabilność zleceń w pierwszym 
okresie prowadzenia działalności.

Przed nami ostatnia już edycja wspar-
cia dotacyjnego, jej rozpoczęcie pla-
nowane jest na i kwartał 2013 roku. 
Do rozdysponowania zostało ostat-
nich 37 dotacji. wszystkich zaintere-
sowanych otrzymaniem dotacji na 
założenie/zatrudnienie/przystąpienie 
do spółdzielni socjalnej, zapraszamy 

serdecznie do kontaktu z pracownikami 
ds. dotacji i wsparcia pomostowego 
projektu Akademia Rozwoju Ekonomii 
Społecznej (tel. 12 426 88 10). Kolejna 
edycja konkursu dotacyjnego już 
w i kwartale 2013 roku – zapraszamy!

Michał góra 
Kierownik Projektu „Akademia 
Rozwoju Ekonomii Społecznej”

cHłOPSKA SZKOłA biZnESu
czym skorupka za młodu nasiąknie, tym…

Z myślą o podnoszeniu świadomości 
prospołecznej wśród młodzieży gimna-
zjalnej został zorganizowany w ramach 
projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii 
Społecznej” pilotażowy cykl edukacyjny. 
celem przedsięwzięcia było zaznajo-
mienie uczniów z tematyką przedsię-
biorczości społecznej oraz pokazanie 
możliwości, jakie stwarza sektor ekono-
mii społecznej dla młodych ludzi, w kon-
tekście przyszłej kariery zawodowej.

w marcu 2012 rozpoczęła się rekru-
tacja wśród małopolskich szkół. Do 
udziału zgłosiło się 19 gimnazjów 
(415 uczniów) w tym: Gimnazjum 
nr 28 w Krakowie, Gimnazjum im. jP ii 
w Kluczach, Społeczne Gimnazjum nr 
1 w Krakowie, Gimnazjum w białym 
Kościele, Gimnazjum w Koźmicach 
wielkich, ZSP Przybradz, Gimnazjum 
nr 50 w Krakowie, Gimnazjum w Kłaju, 
Gimnazjum im. Księcia kard. Adama 
Stefana Sapiehy w bysinie, Gimnazjum 
nr 24 w Krakowie, Gimnazjum 
nr  17 w Krakowie, Gimnazjum nr  1 
w Myślenicach, ZS1 Andrychów, 
Gimnazjum nr 81 w Krakowie, 
Gimnazjum im. Króla władysława jagiełły 
w niepołomicach, Gimnazjum nr 2  
w Skawinie, Zespó ł Szkó ł 
im.  Ratowników tatrzańskich 
w Murzasichlu, ZSE gimnazjum nr 2 

w Krakowie, Publiczne Gimnazjum im. 
twardowskiego w jaworniku.

w okresie od 27 marca 2012 do 
30 kwietnia 2012 pracownicy 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie wraz z pracow-
nikami Małopolskiego instytutu Kultury 
przeprowadzili rozgrywki wśród zgło-
szonych do udziału gimnazjalistów. 
Głównym celem było wyłonienie 2-oso-
bowej reprezentacji, która wzięła 
udział w międzyszkolnych rozgryw-
kach, a następnie w finale. w ramach 
działań przygotowany był blok składa-
jący się z półgodzinnej projekcji filmu 
„Ekonomia społeczna na  START”, 
który w syntetyczny sposób wyja-
śniał czym są przedsiębiorstwa spo-
łeczne, pokazując dobre przykłady 
z Małopolski. Po filmie, wśród uczniów 
była przeprowadzona dyskusja odno-
śnie Ekonomii Społecznej. następnie 
kilkanaście 2-osobowych drużyn roz-
grywało turniej „chłopska Szkoła 
biznesu”. Gra powstała w Małopolskim 
instytucie Kultury i jest edukacyjną grą 
ekonomiczną, która łączy aspekty eko-
nomiczno-społeczne. celem podejmo-
wanych działań jest przede wszystkim 
tworzenie i promowanie edukacyjnych 
standardów kształcenia dla przedsię-
biorczości z uwzględnieniem zacho-
wania postaw prospołecznych.  

to interdyscyplinarne narzędzie 
edukacyjne pomaga zrozumieć 
współczesne zjawiska gospodar-
cze, rozwija kompetencje społeczne 
i uczy postaw przedsiębiorczych. 
uczestnicy mają możliwość wykaza-
nia się nie tylko biznesowymi cechami,  
ale również mogą zaistnieć jako fun-
datorzy dóbr dla społeczności lokalnej 
np.: domów dziecka, klubów sporto-
wych czy dofinansować straż pożarną.

uwieńczeniem akcji był finał rozgrywek 
międzyszkolnych, który odbył się w dniu 
08.05.2012 w Krakowie przy ulicy Szlak 
65. w finale wzięło udział 17 szkół oraz 
32 uczniów. w ramach finału przedsta-
wiono uczestnikom prezentacje doty-
czącą podmiotów ekonomii społecz-
nej, jak również korzyści wynikające 
z założenia spółdzielni uczniowskiej 
(wystąpienie Pani Anny bulki z Fundacji 
Rozwoju Spółdzielczości uczniowskiej).

Po prezentacji rozpoczęły się właściwe 
rozgrywki. walka o zwycięstwo była 
zacięta. uczniowie wykazali się nie tylko 
determinacją w działaniu, ale również 
dużą błyskotliwością. 

fiNAlistAmi zostAli:
1. Gimnazjum nr 17 w Krakowie: łukasz 

wójciak, Arkadiusz Drożdż 

2. Gimnazjum nr 28 w Krakowie: Rafał 
Kruszec, Kuba łodziński

3. ZS1 w Andrychowie: Paweł Matusiak, 
józef nowak

wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni. Każda szkoła otrzymała dyplom 
potwierdzający uczestnictwo w roz-
grywkach oraz nagrodę w postaci gry 
ekonomicznej. 

Konkurs 
Małopolski Lider 
Przedsiębiorczości 
Społecznej 

2012

11 PAźDZiERniKA 
PODcZAS uROcZyStEj 
GALi w tEAtRZE 
iM. j. SłOwAcKiEGO 
w KRAKOwiE 
POZnALiśMy 
LAuREAtów KOnKuRSu 
MAłOPOLSKi LiDER 
PRZEDSiĘbiORcZOści 
SPOłEcZnEj 2012. 
tegoroczNym 
ZwyciĘZcą jESt 
LABORATORIuM 
cOgITO SP. Z O.O.
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Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012 Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012

iDeą KonKurSu 
jeST nAgrADzAnie 
PrzeDSiĘBiorSTW 
SPołecznych,  
kTóRE PROWADZą DZIAŁALNOść 
gOSPODARcZą, ODNOSZą SukcES 
kOMERcYJNY, ALE WYPRAcOWANE 
ZYSkI PRZEZNAcZAJą NA cELE 
SPOŁEcZNE, ZgODNE Z Ich MISJą. 

Konkurs jest imprezą coroczną organizowaną przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu 
Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej finansowanego ze środ-
ków unii Europejskiej (PO KL, Poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekono-
mii społecznej).

Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w Polsce w różnych for-
mach organizacyjnych, dlatego w konkursie mogą wziąć udział:

 � organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organiza-
cyjne prowadzące działalność gospodarczą,

 � spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

 � spółdzielnie socjalne,

 � spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie zało-
życielskim mają zapis o  prowadzeniu działalności w celach 
społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Oprócz nagrody głównej , która trafiła do Laboratorium cogito 
Sp. z o.o. prowadzącej Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy Zielony 
Dół, Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla krakowskiej 
Spółdzielni Niewidomych SANEL.

w tym roku po raz pierwszy Kapituła Konkursu przyznała też 
nagrody w kategoriach:

 � jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój eko-
nomii społecznej w Małopolsce – dla Miasta Jordanów

 � Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej 
w Małopolsce - dla Treko Laser Sp. z o.o.

Rekomendacje w tych kategoriach składały podmioty ekonomii 
społecznej.

nowością tegorocznej edycji była również również nagroda 
publiczności przyznawana w plebiscycie prowadzonym przez 
Dziennik Polski. wzięło w nim udział siedem firm - finalistów kon-
kursu, na których można było głosować za pośrednictwem kupo-
nów drukowanych w Dzienniku Polskim i sms-ów. najwięcej gło-
sów zdobyło Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z o. o., 
które otrzymało statuetkę ufundowaną przez Dziennik Polski oraz 
prezentację firmy na łamach Dziennika.

nagrody laureatom wręczali Marszałek województwa 
Małopolskiego - Marek Sowa, wicemarszałek - Roman ciepiela 
oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Krakowie - wioletta wilimska. Główną nagrodę pieniężną – 
15 tys. zł po raz drugi ufundował bank Spółdzielczy w Limanowej. 
Gala w teatrze im. Słowackiego odbyła się w ramach 
Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które w tym roku 
odbywały się w Krakowie.

Patronat nad konkursem objął Marek Sowa – Marszałek 
województwa Małopolskiego oraz Forum Odpowiedzialnego 
biznesu i business centre club Loża Małopolska. Patroni medialni 
to Dziennik Polski, Radio Plus i portal ngo.pl

Laureaci 
 kONkuRSu 
MAłOPOLSKi LiDER 
PRZEDSiEbiORcZOSci 
SPOłEcZnEj 2012
LABORATORIuM cOgITO SP. 
Z O.O. - MAŁOPOLSkI LIDER 
PRZEDSIęBIORcZOścI SPOŁEcZNEJ 2012 

Spółka została powołana w 2005 r. przez Zarząd Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej w Krakowie. 
jej celem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla realiza-
cji celów społecznych związanych z zatrudnianiem i rehabilitacją 
społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie, ze szczegól-
nymi trudnościami na rynku pracy. Laboratorium cogito zatrud-
niając osoby chorujące psychicznie prowadzi działalność usłu-
gową w obszarach gastronomii, cateringu, obsługi hotelowej, 
obsługi szkoleń i konferencji, wypożyczania i serwisowania rowe-
rów, a także realizuje szkolenia dla osób niepełnosprawnych 
chorujących psychicznie oraz pracowników systemu ochrony 
zdrowia i polityki społecznej. w skład Laboratorium wcho-
dzą obecnie 3 firmy społeczne: catering cogito, wypożyczalnia 
Rowerów cogito i Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy Zielony Dół. 
Osoby chorujące psychicznie stanowią 70% pracowników cogito. 
Laboratorium wykorzystuje metodę trenera zatrudnienia wspie-
ranego, dzięki której część osób objętych procesem rehabilitacji 
zawodowej powraca na otwarty rynek pracy. 

www.zielonydol.pl

kRAkOWSkA SPóŁDZIELNIA 
NIEWIDOMYch „SANEL” WYRóżNIENIE 
W kATEgORII gŁóWNEJ 

KSn „Sanel” w tym roku obchodzi 60-lecie działalności.  
Firma specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu szczo-
tek: do  zębów, do rąk, do ciała, gospodarczych oraz artykułów 
kosmetycznych i sanitarnych. wiele z tych produktów to wyroby 
wykonane ręcznie przez osoby niewidome, z wykorzystaniem eko-
logicznych surowców, w pełni bezpieczne dla środowiska natural-
nego i w 100% podlegające utylizacji. Drugą gałęzią działalności 
są profesjonalne usługi elektrotechniczne i narzędziowe oraz pro-
dukcja i regeneracja szczotek przemysłowych.

Misją społeczną Spółdzielni jest zapewnienie godnych warunków 
pracy osobom niewidomym i słabowidzącym oraz właściwe funk-
cjonowanie w środowisku pracy i w społeczeństwie.

www.sanel.pl

MIASTO JORDANóW - NAgRODA 
W kATEgORII JST WSPIERAJącA ROZWóJ 
EkONOMI SPOŁEcZNEJ W MAŁOPOLScE 

Gmina otrzymała rekomendację od Spółdzielni Socjalnej „Grosik” 
za m.in. „ poszukiwanie nowych rozwiązań dla poprawy sytuacji 
swoich mieszkańców”, czego przykładem jest utworzenie spół-
dzielni socjalnej osób prawnych świadczącej usługi porządkowe, 
remontowe i ogrodnicze.

www.jordanow.pl
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fiNAliśCi otrzymAli 
NAtomiAst kolejNo:

 � 1 miejsce: tablety ARnOVA 

 � 2 miejsce: ipody nAnO

 � 3 miejsce: słowniki elektroniczne 
tRAnO 

Zdobywcy I,II,III miejsca Finału w ramach 
cyklu edukacyjnego „chłopska Szkoła 
Biznesu”

Po finale udało nam się przeprowa-
dzić krótki wywiad z Panią Sylwią 
Olejniczak-Szymańską nauczycielem 
uczniów, którzy zajęli i miejsce w finale 
„chłopska Szkoła biznesu”.

Renata Ostromęcka: czy tematyka 
związana z ekonomią społeczną 
została wcześniej poruszana wśród 
uczniów gimnazjum?

Sylwia Olejniczak-Szymańska:

Tak, ten zakres tematyczny pojawia się 
między innymi na przedmiocie Wiedza 
o społeczeństwie, warsztatach z doradz-
twa zawodowego. Natomiast na pewno 
nie jest on tak rozbudowany jak w szkole 
ponadgimnazjalnej.

R.O.: Idea łączenia teorii z grą jest 
dobrym pomysłem?

S.O-S.: bardzo dobrym ponieważ łączy 
praktykę z teorią, dodatkowo rozwija 
logiczne myślenie. jak pokazała prak-
tyka, uczniowie są zainteresowani 
takimi zajęciami i chcą to kontynuować.

R.O.: Wzięli by Państwo udział 
w kolejnej edycji takiego 
przedsięwzięcia?

S.O-S.: bierzemy udział w kolejnej 
edycji, do której zgłosiło się więcej 
naszych uczniów. jesteśmy już po kolej-
nym spotkaniu i szkolnych rozgrywkach 

zorganizowanych przy współpracy 
z Małopolskim instytutem Kultury. 
Przy okazji chciałam podziękować za 
zaproszenie nas na finał Małopolskiej 
Gali Liderów Przedsiębiorczości. Dla 
uczniów było to ogromne przeżycie 
i wyróżnienie, spotkać tak ciekawych 
i przedsiębiorczych ludzi.

Przeprowadzona akcja udowodniła, 
że warto jest organizować podobnego 
rodzaju akcje edukacyjne. Podnoszenie 
świadomości wśród młodych ludzi 
o tematyce ekonomii społecznej 
w formie zabawy jest najlepszym 
narzędziem, które utrwali sche-
maty już funkcjonujących przedsię-
biorstw społecznych. Potwierdzeniem 
tego jest wypowiedź pani bożeny 
Oratowskiej, nauczyciela gimnazjum nr 
28 w Krakowie. 

„Uczniowie się świetnie bawili ucząc, na 
pewno wykorzystają umiejętności w przy-
szłości, jednocześnie uwierzyli w siebie!”.

w ramach projektu ARES planowana 
jest w 2013 akcja edukacyjna o podob-
nym charakterze, tym razem grupą 
docelową będą licealiści.

Renata Ostromęcka 
inspektor ds. wsparcia Podmiotów 

Ekonomii Społecznej

EKOnOMiA 
SPOłEcZnA 
nA KRAKOwSKiM 
RynKu GłównyM

W dniach 9 - 10 czerwca na 
rynku głównym w Krakowie 
odbyły się Targi Ekonomii 
Społecznej organizowane 
przez regionalny ośrodek 
Polityki Społecznej 
w Krakowie.

tegoroczna edycja targów była imprezą 
towarzyszącą 9. Ogólnopolskim Dniom 
integracji „Zwyciężać Mimo wszystko” 
i 8. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
im. Marka Grechuty organizowanych 
przez Fundację Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”. 

targi były znakomitą okazją do zapo-
znania się z ofertą małopolskich przed-
siębiorstw społecznych, twórczo-
ścią osób niepełnosprawnych, a także 
do rozmowy z praktykami oraz eks-
pertami w  tej dziedzinie. na stoisku 
informacyjno - promocyjnym można 
było dowiedzieć się więcej o  samej 
idei ekonomii społecznej oraz dzia-
łaniach podejmowanych w ramach 
tego obszaru w Małopolsce. Formuła 
targów umożliwiła Małopolanom i tury-
stom odwiedzającym Rynek Główny 

TREkO LASER SP. Z O.O. – NAgRODA 
W kATEgORII PRZEDSIęBIORSTWO 
WSPIERAJącE ROZWóJ EkONOMII 
SPOŁEcZNEJ W MAŁOPOLScE
Spółka treko Laser od 1992 r. to firma rodzinna, która świadczy 
usługi z zakresu laserowego wycinania, gięcia i spawania blach. 
Od 2009 roku tworzy miejsca pracy dla osób z autyzmem i współ-
pracuje w aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób ze 
spektrum autyzmu, za co otrzymała rekomendację od Fundacji 
wspólnota nadziei.

www.treko-laser.pl

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012

NAgRODA PuBLIcZNOścI – NAgRODA 
cZYTELNIkóW DZIENNIkA POLSkIEgO 
- PRZEDSIęBIORSTWO SPOŁEcZNE 
„OgNISkO” SP. Z O.O.

Zostało utworzone w 2007 r. przez chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Osób niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby niepełnosprawne oraz długo-
trwale bezrobotne, u których wystąpiły psychiczne konsekwen-
cje długotrwałego bezrobocia. na początku działalności w ofercie 
firmy znalazły się usługi utrzymania czystości oraz sprzedaż cera-
miki użytkowej. w 2010 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozsze-
rzeniu działalności – otwarto bar „Przy ognisku” w jednym z kra-
kowskich biurowców.

www.ognisko.net.pl

Joanna Sutuła 
Koordynator Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej
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zakup wyjątkowych, niepowtarzanych 
wyrobów, przez co można było jedno-
cześnie wesprzeć działalność prezentu-
jących się firm. Ze względu na formułę 
imprezy do udziału w targach w charak-
terze wystawców zaproszono podmioty 
zatrudniające osoby niepełnosprawne. 

W TEgOROcZNEJ EDYcJI 
TARgóW ucZESTNIcZYŁY 
NASTęPuJącE PODMIOTY:
spółdzielNiA soCjAlNA opokA
Oferuje usługi cateringowe i gastrono-
miczne świadczone zarówno dla osób 
prywatnych jak i instytucji oraz usługi 
szkoleniowe, w skład których wchodzą: 
szkolenia zawodowe, szkolenia 
z zakresu przedsiębiorczości społecz-
nej. Spółdzielnia „Opoka” oferuje także 
ręcznie robione zaproszenia, wyroby ze 
sznurka, gliny i inne wyroby rękodzieła 
artystycznego. 

przedsięBiorstwo społeCzNe 
„ogNisko” sp z o.o.
Oferuje szeroki wybór rękodzieła arty-
stycznego zwłaszcza ceramicznego, 
wykonywanego ręcznie, co nadaje 
przedmiotom niepowtarzalny charak-
ter. Firma świadczy także usługi zwią-
zane z utrzymaniem czystości oraz 
catering i usługi gastronomiczne, 
prowadzone w formie „baru Małej 
Gastronomii - bar przy Ognisku”.

fuNdACjA Artes
Oferuje szeroką gamę rękodzieła arty-
stycznego wykonywanego ręcznie 
co nadaje przedmiotom niepowta-
rzalny charakter. w ofercie znajdują 
się wyroby z drewna, tkane gobe-
liny i torebki oraz kartki drukowane. 
uczestnik wszystkich naszych imprez 
plenerowych w charakterze wystawcy. 

fuNdACjA wspólNotA NAdziei
na żyznej ziemi w okolicy jurajskich 
Parków Krajobrazowych, na Farmie 
Życia, uprawiane są czyste ekologicznie 
warzywa i owoce. Farma jest położona 
z dala od szlaków komunikacyjnych 
i ośrodków przemysłowych, a sadzonki 
i nasiona przeznaczone do zasiewów 
nie są poddawane żadnej obróbce.

na Farmie można kupić ekologiczne 
warzywa i produkty rękodzielnicze 
wykonywane przez osoby z autyzmem. 
uczestnik wszystkich naszych imprez 
plenerowych w charakterze wystawcy. 

stowArzyszeNie NA rzeCz 
rozwoju psyChiAtrii 
i opieki środowiskowej
Prowadzi działalność na rzecz osób 
chorujących psychicznie. w swojej 
ofercie ma produkty rękodzieła arty-
stycznego, ręcznie wykonywane, uni-
kalne świece oraz kartki i zaproszenia 
okolicznościowe. 

fuNdACjA wspierANiA 
rozwoju społeCzNego 
„leoNArdo”. 
w swojej ofercie ma produkty ręko-
dzieła artystycznego oraz pracowni 
ceramicznej. Prowadzi także stolarnię, 
w ramach której można wykonać meble 
kuchenne i biurowe według indywidu-
alnego projektu. uczestnik wszystkich 
naszych imprez plenerowych w charak-
terze wystawcy. 

krAkowskA fuNdACjA 
„hAmlet”
Fundacja Hamlet obchodzi w tym roku 
swoje dwudziestolecie. jest organiza-
cją pozarządową pomagającą osobom 
chorym psychicznie w zakresie pozy-
skiwania miejsc pracy, mieszkań chro-
nionych, prowadzenia grup wsparcia 
i samopomocy oraz integracji społecz-
nej poprzez promocję ich twórczości 

artystycznej. na targach prezento-
wane były obrazy i fotografie, wyroby 
dekoracyjne z surowców odzyskanych 
w drodze recyklingu oraz hafty i ręko-
dzieło. Goście mogli również napić się 
pysznej kawy i zakupić ciasteczka wyko-
nane przez pracownię kulinarną firmy 
społecznej cafe Hamlet. 

targi Ekonomii Społecznej to dosko-
nała formuła dla prezentacji towarów 
i usług przedsiębiorstw społecznych, 
jak i promocji samej idei ekonomii spo-
łecznej. w ocenie wystawców i orga-
nizatorów była to wyjątkowo udana 
impreza i mamy nadzieję na jej konty-
nuację w podobnej formule w kolejnych 
latach. chcielibyśmy tylko, aby było 
jeszcze więcej wystawców, czyli pod-
miotów które zatrudniają osoby nie-
pełnosprawne, a jednocześnie mają 
produkty i usługi które można prezen-
tować i sprzedawać na krakowskim 
Rynku Głównym.

katarzyna Zientarska 
Specjalista ds. animacji Podmiotów 

Ekonomii Społecznej

iii EDycjA tyGODniA 
EKOnOMii SPOłEcZnEj 
nA KRAKOwSKicH ucZEL-
niAcH wyŻSZycH
W dniach 12-16 listopada 2012 roku odbyła się iii edycja 
Tygodnia ekonomii Społecznej (TeS) na małopolskich 
uczelniach, zorganizowana przez regionalny ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie wraz z partnerami – 
instytutem nauk o Wychowaniu, Katedrą Pracy Socjalnej 
uniwersytetu Pedagogicznego, instytutem Pedagogiki 
i instytutem Socjologii uniwersytetu jagiellońskiego, 
uniwersytetem ekonomicznym w Krakowie, Fundacją 
gospodarki i Administracji Publicznej oraz Towarzystwem 
oświatowym ziemi chrzanowskiej.

tegoroczny tydzień ES, tak jak zeszło-
roczna, ii edycja tES, wpisał się 
w szerszy format światowego tygodnia 
Przedsiębiorczości, którego celem jest, 
jak piszą organizatorzy: ponadnaro-
dowe wsparcie dla postaw przedsię-
biorczych. Swobodny przepływ myśli, 
idei, pomysłów! Globalna burza mózgów, 
której celem jest pokazanie przedsiębior-
czości jako ważnego czynnika rozwoju 
cywilizacyjnego. (więcej informacji na 
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malo-
polska.pl).

Formuła iii tygodnia ES koncentro-
wała się na praktycznych warsztatach 
dotyczących zagadnień związanych 
z: przedsiębiorczością społeczną (np. 
„Pasja, rozwój, praca na własny rachu-
nek – czyli o przedsiębiorczości spo-
łecznej w praktyce””, „Przedsiębiorstwo 
społeczne jako narzędzie rozwoju 
lokalnego, rozwoju turystyki, promocji 
mikroregionu.”), pracą w podmiotach 
ekonomii społecznej (np. „Ekonomia 
społeczna, a kariera zawodowa”, 
„Aktywizacja zawodowa osób z nie-
pełnosprawnością z wykorzystaniem 
metody coachingu”) oraz organizacji 
wizyt studyjnych dla studentów w tego 
typu podmiotach (Przedsiębiorstwo 
społeczne Ognisko sp. z o.o. zatrud-
niające osoby niepełnosprawne 

intelektualnie oraz Laboratorium 
cogito Sp. z o.o. - Ośrodek Recepcyjno-
Szkoleniowy „Zielony Dół”). jak co 
roku zorganizowana została debata 
oksfordzka o kontrowersyjnej tezie: 
„ta  izba twierdzi, że przedsiębiorstwa 
społeczne nie powinny być wspie-
rane przez środki publiczne na innych 
zasadach niż zwykłe przedsiębior-
stwa” oraz dyskusyjny klub filmowy 
pn. „Zrozumieć przedsiębiorstwo spo-
łeczne”. celem wyżej wspomnianych 
wydarzeń było, poza przedstawieniem 
informacji nt. ekonomii społecznej, włą-
czenie studentów w dyskusję nad moż-
liwością rozwoju tego typu inicjatyw. 

wE wSZyStKicH wyDARZEniAcH 
uDZiAł wZiĘłO 432 StuDEntów.

semiNArium pt. „pAsjA, 
rozwój, prACA NA włAsNyCh 
wAruNkACh – Czyli 
o przedsięBiorCzośCi 
społeCzNej w prAktyCe”

12 listopada 2012 r.  
uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 w seminarium pt. „Pasja, 
rozwój, praca na własnych warun-
kach – czyli o przedsiębiorczości spo-
łecznej w praktyce” wzięło udział ok. 
70 osób. wśród zaproszonych gości 

znaleźli się: Adam Gałecki (Fundacja 
Gospodarki i Administracji Publicznej), 
Szymon Surmacz (Stowarzyszenie 
Obywatele Obywatelom, Kooperatywa.
org ) ,  Katar z yna Szc zerbik 
(chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Osób niepełnosprawnych, ich Rodzin 
i Przyjaciół „Ognisko”, Przedsiębiorstwo 
Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.), łukasz 
Pach (Spółdzielnia Socjalna Piąty 
Element). Moderatorem spotkania była 
Agnieszka Pacut z Katedry Gospodarki 
i Administracji Publicznej uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

Głównym celem seminarium było pro-
mowanie wśród studentów kierunków 
ekonomicznych i  pokrewnych, zatrud-
nienia w podmiotach gospodarki spo-
łecznej oraz samozatrudnienia przy 
wykorzystaniu rozwiązań, jakie stwarza 
przedsiębiorczość społeczna. w swoich 
wypowiedziach prelegenci koncentro-
wali się głównie na problematyce pracy 
w przedsiębiorstwach społecznych – 
od form zatrudnienia do motywów, 
którymi kierują się osoby podejmu-
jące pracę w tego typu podmiotach. 
Prelegenci podzielili się z seminarzy-
stami osobistymi refleksjami, wielo-
letnim doświadczeniem oraz wiedzą. 
Szymon Surmacz przedstawił profil 
działania swojej organizacji, ekspo-
nując jednocześnie przyczyny podej-
mowania działań przedsiębiorczych 
w ramach stowarzyszenia. Katarzyna 
Szczerbik przedstawiła cele i warto-
ści, jakie przyświecają działalności 
chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Osób niepełnosprawnych, ich Rodzin 
i Przyjaciół „Ognisko” oraz działa-
nia podejmowane na rzecz klientów 
w ponad dwudziestoletniej historii 
organizacji. Przedmiotem szczegółowej 
analizy była najnowsza inicjatywa ww. 
stowarzyszenia, tj. utworzone w 2008 
roku Przedsiębiorstwo Społeczne 
„Ognisko” Sp. z o.o. Prelegentka 
omówiła zarówno społeczne, jak i eko-
nomiczne aspekty jego działalności. 
łukasz Pach, przedstawiciel Spółdzielni 
Socjalnej Piąty Element, przedsta-
wił profil działania organizacji, akcen-
tując kwestię rynkowych warunków 

 SyStEM wSPARciA EKOnOMii SPOłEcZnEj SyStEM wSPARciA EKOnOMii SPOłEcZnEj

16 17

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/


działania spółdzielni, konieczności 
konkurowania z innymi podmiotami. 
Ponadto omówił zalety zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach społecznych. 
Adam Gałecki - przedstawiciel Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej 
przedstawił główne cele, formy działal-
ności fundacji – zachęcając studentów 
do zatrudnienia w organizacjach poza-
rządowych. Prelegent podkreślił walory 
takiego zatrudniania tj. elastyczność, 
kreatywność, możliwość wszechstron-
nego rozwoju i nabycia potrzebnych 
umiejętności. 

wystąpienia prelegentów przyczy-
niły się do poszerzenia wiedzy wśród 
uczestników seminarium z zakresu 
działania przedsiębiorstw społecz-
nych oraz warunków zatrudnie-
nia. Spotkały się one ze szczególnym 
zaangażowaniem słuchaczy zwłasz-
cza w momencie zadawania pytań ze 
strony publiczności.

Seminarzystom rozdano publi-
kacje: „Partnerstwo – współ -
praca międzysektorowa w  realiza-
cji celów społecznych” oraz „wokół 
ekonomii społecznej” podręcz-
nik wydany przez Małopolską Szkołę 
Administracji Publicznej uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie oraz 
pismo poświęcone przedsiębiorczo-
ści społecznej „jAK robić biznes spo-
łeczny”, wydawane przez spółdzielnię 
Kooperatywa.org. 
deBAtA oksfordzkA: 
„tA izBA twierdzi, że 
przedsięBiorstwA społeCzNe 
Nie powiNNy Być wspierANe 
przez środki puBliCzNe 
NA iNNyCh zAsAdACh Niż 
zwykłe przedsięBiorstwA”

14 listopada 2012r.  
uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

jak co roku, debata oksfordzka cie-
szyła się największym zaintereso-
waniem studentów - na widowni 
zasiadło ponad 100 osób. Studenci 
uniwersytetu Ekonomicznego z Koła 
naukowego Gospodarki i Administracji 
Publicznej w składzie: Kaja chrenkoff, 
Anna Rosa i Anna Mirzyńska bronili 

tezy, że przedsiębiorstwa społeczne 
nie powinny być wspierane przez 
środki publiczne na innych zasa-
dach niż zwykłe przedsiębiorstwa. 
Przeciwnikami tezy była drużyna 
z uniwersytetu jagiellońskiego z Koła 
naukowego innowatorzy Zarządzania 
w składzie: joanna Sachajko, 
Anna Szydło oraz Paweł jezierski. 
Marszałkiem debaty, jak co roku został 
dr Marek benio, pracownik Katedry 
Gospodarki i Administracji Publicznej. 

wśród wielu argumentów wymienia-
nych przez przeciwników tezy znalazł 
się m.in. fakt, że należy wspierać finan-
sowo przedsiębiorstwa społeczne 
dlatego, że zatrudniają osoby wyklu-
czone, takie jak: osoby chorujące psy-
chicznie, byli więźniowie czy też niepeł-
nosprawni zmniejszając tym samym 
rozmiary problemów społecznych 
wynikających z pozostawania w/w grup 
bez pracy. Podkreślali oni też cyrkula-
cję pieniądza (fakt płacenia przez osoby 
pracujące podatków oraz oszczędno-
ści w wydatkach państwa na transfery 
socjalne) oraz to, że przedsiębiorstwa 
społeczne są także nastawione na zysk. 

Zwolennicy tezy twierdzili m.in., 
że  przedsiębiorstwa społeczne uza-
leżniają się od dotacji publicznych, 
a powinny być samodzielne, skoro tak 
jak pozostałe przedsiębiorstwa działają 
na wolnym rynku. Podkreślali, że każde 
przedsiębiorstwo musi brać odpo-
wiedzialność za swoich pracowników, 
nie tylko przedsiębiorstwa społeczne. 
Mówili oni także o koniecznej zmianie 
mentalności wśród polskich przedsię-
biorców, którzy nie powinni opierać 
swej działalności o środki publiczne 
zakładając działalność gospodarczą. 

Po zakończeniu debaty, w badaniu 
opinii publicznej 82% osób opowie-
działo się za tezą, że nie należy ze 
środków publicznych wspierać przed-
siębiorstw społecznych, przeciw 
było 16%, a tylko 2% badanych nie 
miało zdania, co oznacza zwycięstwo 
drużyny Koła naukowego Gospodarki 
i Administracji Publicznej. warto zazna-
czyć, że jedna i druga strona debaty nie 
pominęła żadnego istotnego aspektu 
finansowania przedsiębiorstw, argu-
menty przez nich przytaczane były 
trafne i rzetelne. Debatujący byli bardzo 
dobrze przygotowani pod względem 
merytorycznym.

wArsztAt: „AktywizACjA 
zAwodowA osóB 
z NiepełNosprAwNośCią 
z wykorzystANiem 
metody CoAChiNgu”

13 listopada 2012r. 
uniwersytet Pedagogiczny, 

 „wprowAdzeNie do 
zAgAdNieNiA joB CoAChiNgu, 
jAko NArzędziA AktywizACji 
społeCzNo-zAwodowej” 

14 listopada 2012r. 
instytut Pedagogiki uniwersytetu jagiellońskiego

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty zrealizowane w dniach 
13-14  listopada pn. „Aktywizacja 
zawodowa osób niepełnospraw-
nych z wykorzystaniem coachingu” 
i „wprowadzenie do coachingu jako 
narzędzia aktywizacji społeczno- zawo-
dowej” prowadzone przez doświad-
czonego coacha, Panią Małgorzatę 
Stolarską. Zgromadziły one dużą grupę 
osób zainteresowanych nowatorskimi 
metodami wykorzystywanymi w akty-
wizacji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

wśród uczestników przeważały osoby 
studiujące, które swoją przyszłość 
zawodową wiążą z obszarem wspar-
cia społecznego, ale również praktycy – 
pedagodzy, psycholodzy, którzy powyż-
sze założenia realizują w swojej pracy 
zawodowej. celem obydwu spotkań 
było zapoznanie z ideą coachingu, jako 

partnerskiej relacji, w której klient odzy-
skuje wiarę w możliwości wprowadze-
nia zmian w swoim życiu, bierze odpo-
wiedzialność za działania oraz planuje 
przyszłość zgodnie z własnym syste-
mem wartości.

w trakcie zajęć omówione zostały 
metody i techniki, które można wyko-
rzystać w pracy m.in. z osobami niepeł-
nosprawnymi, długotrwale bezrobot-
nymi, powracającymi na rynek pracy po 
długiej przerwie zawodowej.

Specyfiką tych grup jest niski poziom 
poczucia własnej wartości, nieade-
kwatne oczekiwania oraz negatywne 
przekonania, które niejednokrotnie 
decydują o braku jakiejkolwiek aktyw-
ności na rynku pracy. w związku 
z powyższym dotychczasowe działa-
nia nie są w stanie skutecznie zmienić 
postaw tej grupy osób. Potrzebne 
jest długotrwałe wsparcie i urucho-
mienie procesu zmian, tak jak to 
się to robi m.in. wykorzystując job 
coaching. Klient, który pracuje w relacji 
z coachem może zaplanować swoją 
przyszłość zgodnie ze swoimi marze-
niami i planami. 

Kolejnym obszarem, który pojawił 
się w trakcie zajęć było poszukiwanie 
odpowiedzi jak wspólnie z klientem ure-
alniać marzenia i zamieniać je na kon-
kretne działania. Relacja klient - coach 
pozwala również w praktyce wypróbo-
wywać przyjęte założenia, co staje się 
okazją do zdobywania przez klienta 
nowych, wartościowych doświadczeń 
i wiedzy o sobie i o otoczeniu. 

Długofalowym celem wsparcia w job 
coachingu jest uzyskanie nowej jakości 
w życiu klientów, wypróbowanie jej 
w praktyce, korygowanie działań do 
momentu uzyskania pożądanych 

kształtów oraz utrwalenie nawyków 
zarówno na poziomie myślenia, jak 
działania. 

niezwykle ciekawe i inspirujące przy-
kłady oraz żywa dyskusja na powyż-
sze tematy była potwierdzeniem rosną-
cego znaczenia nowatorskich metod, 
w trakcie których klienci uzyskują 
sprawność w działaniu i samodzielność 
w podejmowaniu kolejnych kroków.

wArsztAt „ekoNomiA 
społeCzNA A kArierA 
zAwodowA – wprowAdzeNie 
do temAtu ekoNomii 
społeCzNej” 

15 listopada 2012r. 
uniwersytet Pedagogiczny

16 listopada 2012r. 
instytut Pedagogiki uniwersytetu jagiellońskiego, 

celem warsztatów było zwiększe-
nie wiedzy uczestników w zakre-
sie specyfiki funkcjonowania pod-
miotów ES i różnorodności sektora, 
możliwości i form współpracy  
z sektorem PES oraz zwięk-
szenie świadomości w zakre-
sie szans i ograniczeń związanych  
z planowaniem kariery zawodowej 
w iii sektorze w Polsce. Prowadząca 
warsztaty, Pani Ewa chromniak na co 
dzień zarządzająca prężnie działającą 
Fundacją biuro inicjatyw Społecznych, 
przedstawiła studentom różnice 
między sektorem komercyjnym i spo-
łecznym determinujące specyfikę iii 
sektora. Kolejnym zagadnieniem było 
przedstawienie sposobów działania 
PES w Polsce, podstawowych defini-
cji i faktów o iii sektorze w Polsce oraz 
przedstawienie dobrych praktyk dzia-
łalności podmiotów ekonomii społecz-
nej w Polsce. Duży blok warsztatów 
zajęła dyskusja nt. możliwości rozwoju 
kariery zawodowej dla młodych ludzi 
w PES - plusy i minusy rozpoczęcia 
swej życiowej ścieżki zawodowej w iii 
sektorze.

uczestnicy warsztatów dysponowali 
podstawową, choć mocno nieuporząd-
kowaną wiedzą nt. specyfiki iii sektora 
w Polsce, dlatego też systematyzująca 

funkcja warsztatów miała mocne uza-
sadnienie. Grupa chętnie brała udział 
w ćwiczeniach interaktywnych - dzie-
liła się wiedzą i swoimi przemyśle-
niami. ważnym elementem było 
ukazanie PES, jako potencjalnego pra-
codawcy, gdyż w świadomości spo-
łecznej w tym uczestników warsztatów, 
iii sektor funkcjonuje przede wszystkim 
jako miejsce sprzyjające wyłącznie reali-
zacji pasji społecznych, a w mniejszym 
stopniu zawodowych. istotne znacze-
nia miały informacje dotyczące prak-
tyki pracy w nGOs, jej finansowania  
i zagrożeń z tym związanych, ale 
i przyszłych perspektyw wynikających 
z potencjału zatrudnieniowego sektora. 
uczestnicy warsztatów postrzegają 
PES, jako miejsce sprzyjające rozwojowi 
kreatywności i samorealizacji. 

wArsztAt „przedsięBiorstwo 
społeCzNe, jAko NArzędzie 
rozwoju lokAlNego, 
rozwoju turystyki, 
promoCji mikroregioNu”

15 listopada 2012r. 

instytut Pedagogiki uniwersytetu jagiellońskiego

celem warsztatu, prowadzonego przez 
Olgę Gałek, współzałożycielkę Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych, było dostar-
czenie wiedzy z zakresu przedsiębior-
czości społecznej w kontekście rozwoju 
lokalnego oraz zainspirowanie młodych 
ludzi do podejmowania aktywności 
zawodowej w oparciu o zasoby regionu 
i przedsiębiorczość lokalną. 

Podczas warsztatu przedstawiono 
wartości, zasady i funkcje ekonomii 
społecznej oraz przykłady sprawnie 
działających przedsiębiorstw społecz-
nych w Polsce i zagranicą. uczestnicy 
w podziale na grupy pracowali nad 
zadaniem dot. rozwoju lokalnego  
w konkretnej miejscowości łosie 
w Małopolsce z określeniem roli pod-
miotu ekonomii społecznej w rozwoju 
tego miejsca i jego mieszkańców. 
następnie w grupach zastanawiali się 
nad wyróżnikami naszego regionu, 
które są cenne pod kątem promo-
cji Małopolski, jako miejsca w którym 
mieszkają, studiują. 
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Kolejny blok zajęć dotyczył marki lokal-
nej, jako narzędzia rozwoju lokal-
nego, ekonomii społecznej. Poruszono 
również aspekt przygotowania oferty 
promocji produktów i usług lokalnych 
przez firmę społeczną.

w trakcie całego warsztatu pojawiły się 
liczne pytania o istotę ekonomii spo-
łecznej, działania organizacji poza-
rządowych, możliwości włączenia się 
przez studentów, absolwentów do 
działań tego typu podmiotów. Grupa 
była bardzo aktywna i wyróżniało ją 
zainteresowanie sprawą promocji 
regionów, promocji turystyki i kultury 
w Małopolsce.

Pokrótce omówiono również tema-
tykę spółdzielczości socjalnej, jako 
jednej z możliwych dróg prowadze-
nia przedsiębiorstwa społecznego, 
odsyłając po szczegółowe doradz-
two i konsultacje do ROPS w Krakowie 
i na stronę www.es.malopolska.pl� 
Rozwinięto również tematy przekazy-
wania zysków z działalności gospodar-
czej na działalność społeczną - na 
konkretnych przykładach omówiono 
na jakie cele przedsiębiorstwa spo-
łeczne mogą przekazywać nadwyżki 
z prowadzonej działalności. na koniec 
warsztatów została zaprezentowana 
możliwość obliczania „zyskowności” 
przedsięwzięcia.

wArsztAt: „wArtość prACy 
i przedsięBiorCzośCi 
społeCzNej w zdrowieNiu 
z ChoróB psyChiCzNyCh” 

15 listopada 2012 r. 
uniwersytet Pedagogiczny

warsztat prowadzony przez Panią Annę 
Liberadzką i dr Huberta Kaszyńskiego , 
wpisywał się w strategię kształtowania 
postaw obywatelskich, zgodnie z którą 
skuteczność edukacji społecznej jest 
związana z metodą dostarczania tzw. 
wiedzy z pierwszej ręki i promowaniem 
dobrych praktyk. 

Prowadzący warsztat korzystając z wła-
snych wieloletnich doświadczeń kli-
nicznych związanych z pokonywaniem 
choroby psychicznej dokumentują 

ścisłe powiązanie pomiędzy dobrosta-
nem psychicznym, a celową i zorganizo-
waną działalnością. Głównym punktem 
warsztatu była refleksja nad miejscem, 
poziomem niezależności, sprawstwa 
i siły osób, które jako osoby z niepełno-
sprawnością psychiczną współtworzą 
lokalne pejzaże iii sektora.

warsztat stanowił bardzo cenną 
i interesującą lekcję ukazując rolę pracy  
w zdrowieniu, a przy okazji dotykał 
innych tematów takich jak chociażby 
problem autostygmatyzacji. warsztat 
spotkał się z ciepłym i rozumiejącym 
przyjęciem uczestników. 

dyskusyjNy kluB 
filmowy „zrozumieć 
przedsięBiorstwo 
społeCzNe” 

16 listopada 2012 r. 
uniwersytet Pedagogiczny

warsztat prowadzony przez dr Huberta 
Kaszyńskiego połączony był z prze-
glądem filmów, a jego celem było „za 
pomocą uderzenia” – uświadomie-
nie studentom czym nie jest, a czym 
jest w praktyce - przedsiębiorstwo 
społeczne. 

uczestnicy spotkania zajmowali się 
definiowaniem takiej formy działalno-
ści gospodarczej, która stanowi jed-
noznaczne zaprzeczenie naszych 
wyobrażeń i przekonań o inicjatywach 
ekonomii społeczeństwa obywatel-
skiego. Punktem wyjścia była praca 
w grupach zogniskowana na opisywa-
niu cech konstytutywnych dla osobo-
wości antyspołecznej (psychopatii), 
a następnie ich odniesienie do szko-
dliwych przejawów działalności gospo-
darczej prowadzonej przez wielkie kor-
poracje. inspiracją dla warsztatu była 
praca Raja Patela „wartość niczego”. 
jak przekształcać społeczeństwo 
rynkowe i na nowo zdefiniować demo-
krację, (warszawa, 2010), w której 
autor – powołując się na dokumentalny 
film Marka Achbara, jenifer Abbotta 
i joela bakana Korporacje – wymie-
nia cechy przypisywane wielkim orga-
nizacjom światowej gospodarki i twier-
dzi, iż są one tożsame z opisującymi 

psychopatię. Podczas warsztatu pre-
zentowany jest fragment wspomnia-
nego filmu. Po projekcji uczestnicy 
spotkania dzielili się swoimi reflek-
sjami na temat aktywności ekono-
micznej zorientowanej na maksyma-
lizację zysku, która nie uwzględnia 
kosztów, jakie muszą ponosić jed-
nostki, grupy społeczne i wspólnoty 
lokalne. ten rodzaj strategii rynko-
wej, która polega na wykorzystaniu 
władzy, aby wejść w posiadanie i nisz-
czyć zasoby dobra wspólnego w imię 
indywidualnego zysku posłużył jako 
antyteza przedsiębiorstw społecznych. 
warsztat skończył się projekcją kilkumi-
nutowego reportażu o polskim przed-
siębiorstwie społecznym – Gospodzie 
jaskółeczce z Radomia, prowadzo-
nej przez Stowarzyszenie wzajemna 
Pomoc. Praca okazała się być pomocna 
szczególnie dla uczestników, którzy 
mieli wcześniej podstawowe informacje 
o ekonomii społecznej. 

wArsztAt „ prACA 
grupowA i przywództwo 
w przedsięBiorstwie 
społeCzNym” 

16 listopada 2012 r. 
instytut Socjologii uniwersytetu jagiellońskiego

warsztat prowadzony przez dr Huberta 
Kaszyńskiego, skupił się na prawie do 
wyrażania własnej opinii w zespołach 
pracowniczych, które jest ważną gwa-
rancją ochrony podmiotowości osób, 
jakim przedsiębiorstwo społeczne ma 
służyć w sposób szczególny. Mowa była 
głównie o osobach podatnych na spo-
łeczne zranienie, dla których aktywiza-
cja ekonomiczna powinna iść w parze 
z odbudową możliwości samosta-
nowienia, poczucia sprawstwa oraz 
wpływu na otaczającą rzeczywistość. 
ważne są nie tylko gotowe rozwiąza-
nia, ale również prowadzenie zespoło-
wej dyskusji nad nimi. Zastanawiając 
się nad aplikacyjnymi podstawami 
dla funkcjonowania zespołów, prowa-
dzący podkreślił znaczenie klasycznych 
ustaleń związanych z cechami zespołu 
efektywnego. Zgodnie z nimi, utrzyma-
nie kontroli nad procesem grupowym 

w sytuacji rozwiązywania zadań nie-
ustrukturowanych, o zmiennej dyna-
mice, posiadających liczne i trudne 
do identyfikacji cechy, a taką właśnie 
jest praca z ludźmi w przedsiębior-
stwach społecznych i ich życiowymi 
trudnościami, zależy od sytuacji gru-
powej, w której przywództwo zoriento-
wane jest na stosunki interpersonalne 
w zespole. Polega ono na takim kształ-
towaniu współpracy, aby wyzwolić we 
wszystkich członkach grupy ich poten-
cjał, zasoby wiedzy i doświadczenia. 
inaczej niż w np. korporacjach, jest ono 
otwarte na współodpowiedzialność 
za zadanie, negocjacje i poszukiwanie 
konsensusu. 

wArsztAt „ekoNomiA 
społeCzNA – twoją szANsą 
NA zAtrudNieNie” 

16 listopada 2012 r. 
wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu

Ekonomia społeczna, jako szansa 
na zatrudnienie to temat prze-
wodni spotkania, które odbyło się 
w towarzystwie Oświatowym Ziemi 
chrzanowskiej. Prelekcja przewidziana 
na 20 osób, nieoczekiwanie przybrała 
rozmiar uniwersyteckiego wykładu, 
ze względu na dużą liczbę zaintereso-
wanych. w prowadzonym przez Panią 
Lidię Góralewicz wydarzeniu wzięło 
udział aż 75 studentów różnych spe-
cjalizacji, od zarządzania po peda-
gogikę. Młodzi ludzie na wstępie 
przyznali, że temat ekonomii spo-
łecznej jest im całkowicie obcy i nigdy  
o nim nie słyszeli. 

biorąc pod uwagę fakt, iż temat dla 
słuchaczy był zagadnieniem zupełnie 
nowym, za podstawowy cel warszta-
tów przyjęto zapoznanie i utrwalenie 
pojęcia ekonomii społecznej. wykład 
poszerzono o prezentację dobrych 
praktyk w tym zakresie. Szczególny 
nacisk położono tutaj na podmioty 
ES prowadzone przez ludzi młodych, 
którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejęt-
nościom samodzielnie założyli i prowa-
dzą tego typu działalność. Pokazano też 
przykłady kilku przedsięwzięć z zakresu 
ES, które wsparte przez umiejętności 

osób z wyższym wykształceniem (takie 
jak: obsługa komputera, stron inter-
netowych, znajomość podstaw mar-
ketingu i reklamy, itp.) mogłyby nabrać 
szerszego rozmachu i stanowić źródło 
stałego utrzymania. 

Prelekcję rozpoczęto od najnowszych 
danych przygotowanych na podstawie 
statystyk Powiatowego urzędu Pracy 
w chrzanowie i doniesień medialnych. 
na początek przekazano studentom 
niepokojącą dla nich wiadomość, że 
z roku na rok w statystykach urzędu 
przybywa osób młodych do 25-27 roku 
życia oraz osób z wyższym wykształce-
niem. Dane te niepokoją, gdyż jeszcze 
dekadę temu wykształcenie wyższe 
było gwarantem zatrudnienia. Drugim 
niepokojącym faktem jest to, że wśród 
bezrobotnych często spotyka się 
właśnie absolwentów kierunków takich 
jak zarządzanie i marketing, admini-
stracja, filologie, itp. Pocieszającą infor-
macją były doniesienia medialne, m.in. 
„Gazety wyborczej” prezentujące osią-
gnięcia ludzi młodych, którzy szansę 
na zatrudnienie znaleźli w podmio-
tach ekonomii społecznej, głównie 
zakładając spółdzielnie socjalne. 
Zaprezentowano przykłady takich 
dobrych praktyk. Omówiono przykłady 
podmiotów ES: Spółdzielnia Socjalna 
„nasz Dom” w bydgoszczy, Spółdzielnia 
Socjalna Dozzo w Szczecinie oraz Hostel 
Emma w warszawie. wyemitowano też 
kilkuminutowy film o spółdzielni socjal-
nej chan cheri z Katowic, która najlepiej 
prezentuje to, jak wiedzę ludzi młodych 
łącząc z doświadczeniem i umiejętno-
ściami osób starszych, można znakomi-
cie wykorzystać dla stworzenia dobrze 
prosperującego przedsiębiorstwa spo-
łecznego, radzącego sobie sprawnie 

na wolnym rynku w otoczeniu niemałej 
konkurencji. 

uczestnicy zainteresowani tematem 
pytali głównie o to, jak pozyskać 
środki na założenie podmiotu ES. 
Zastanawiano się także, jakie są pod-
stawowe różnice w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej i spółdzielni 
socjalnej. 

wspólnie przeprowadzono również 
case study, posiłkując się przykła-
dem konkretnej spółdzielni, dzia-
łającej w obszarze usług ogrodni-
czych. Studenci zobaczyli filmik na 
jej temat i mieli za zadanie wcielić się 
w rolę osób zarządzających i mają-
cych usprawnić działalność omawia-
nego podmiotu w celu polepszenia 
sytuacji finansowej. Studenci dostrze-
gli, iż podmiot składający się z członków 
będących wcześniej długotrwale bez-
robotnymi nie radzi sobie ze zdobywa-
niem nowych klientów i polega właści-
wie na tych zleceniach, które uzyskuje 
od jednostek samorządu terytorial-
nego. Postępowanie takie daje wpraw-
dzie zatrudnienie i wypłaty na poziomie 
najniższej płacy, jednak nie pozwala na 
dalszy rozwój i pozyskiwanie zleceń. 
Studenci zauważyli, że zastosowa-
nie kilku elementów promocji pozwo-
liłoby na pozyskiwanie ofert zewnętrz-
nych zarówno od osób prywatnych jak 
i właścicieli lokalnych firm. Okazało się 
również, że spółdzielni pilnie potrzebna 
jest osoba radząca sobie z obsługą 
komputera, co zdecydowanie polep-
szyłoby funkcjonowanie biura, a tym 
samym funkcjonowanie przedsiębior-
stwa społecznego. 

Zapewne nie wszyscy uczestnicy pre-
lekcji jeszcze kiedykolwiek spotkają 
się z zagadnieniem ekonomii społecz-
nej. wielu jednak przyznało, iż podmio-
tom ekonomii społecznej (istniejącym 
lub tym dopiero powstającym) pilnie 
potrzebna jest wiedza, umiejętności 
i „świeżość”, którą mogą wnieść osoby 
młode, legitymujące się wyższym 
wykształceniem. Szczególnie jest to 
ważne w kontekście zmian zacho-
dzących na rynku pracy, na którym 
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niejednokrotnie osoby młode i dobrze 
wykształcone zagrożone są wyklu-
czeniem zawodowym ze względu na 
niedopasowanie wykształcenia do 
potrzeb potencjalnych pracodawców. 
ważne jest, iż wśród wielu opcji na 
wybór dalszej drogi zawodowej i życio-
wej chrzanowscy studenci będą mieli 
jeszcze ekonomię społeczną. 

Przedstawiony materiał został 
przygotowany na podstawie 

materiałów opracowanych przez 
osoby prowadzące poszczególne 
wydarzenia.

Marta Bohdziewicz–Lulewicz 
 Koordynator ds. animacji PES

MARKEtinG i REKLAMA 
A EKOnOMiA SPOłEcZnA
Podmioty ekonomii społecznej muszą skutecznie 
konkurować na rynku. Wiele z nich nie otrzymuje już dotacji, 
a wiele innych przestanie je otrzymywać po wyczerpaniu 
się środków unijnych, jakie zostały przeznaczone dla Polski 
w latach 2007-2013.  

Przedsiębiorstwa społeczne zabiega-
jąc o miejsce na rynku, aby skutecznie 
konkurować z innymi firmami, potrze-
bują precyzyjnego rozeznania potrzeb 
klienta, nowoczesnej polityki jakości, 
umiejętnego kształtowania cen itd. 
innymi słowy potrzebują podstawo-
wych narzędzi marketingu�

Dla każdego nowoczesnego przedsię-
biorcy oczywiste jest, że marketing 
pozwala m.in. na właściwe sprofilo-
wanie produkcji i usług oraz zapewnia 
efektywne wydawanie środków na pro-
mocję. jednak, jak wskazuje doświad-
czenie, przedsiębiorstwa społeczne 
bardzo niechętnie inwestują w reklamę 
tak środki własne, jak i te uzyskiwane 
np. ze wsparcia dotacyjnego. Również 
sam marketing traktują jako zupełnie 
zbędny w przedsiębiorstwie. często 
nie posiadają najprostszego elementu 
komunikacji wizualnej jakie stanowi 
logo firmy, czy własna domena inter-
netowa. implikuje to jednoznaczne 
postrzeganie, a właściwie brak postrze-
gania tych podmiotów jako partnera 
biznesowego. jest psychologiczną 
zagadką z czego wynika tak nieprzy-
chylne i w efekcie szkodliwe trakto-
wanie samego marketingu i jednego 
ze składowych marketingu-mix, jakim 

jest szeroko rozumiana promocja. 
Prawdopodobnym jest, że ponieważ 
w większości przypadków przedsię-
biorcy społeczni nie są biznesmenami 
„z urodzenia”, a przedsiębiorstwa spo-
łeczne składają się gł. z osób społecznie 
wykluczonych, nie budując własnych 
działów czy stanowisk marketingowych, 
stanowią jedynie rzeszę klientów–
odbiorców istniejących w świecie 
mediów, reklam. nie mają rozeznania 
w przyczynach własnych konsumenc-
kich zachowań, nie zdają sobie również 
sprawy, w jakim stopniu mogą być one 
uwarunkowane docierającą zewsząd 
promocją. Podobnie jak tzw. „zwykły 
człowiek”, znakomita większość uważa, 
że reklama działa na innych, a na nich 
wcale lub w bardzo niewielkim stopniu. 
już sama powszechność tego przeko-
nania skłania do wniosku, że znaczna 
część osób tak myślących nie może 
mieć racji… Powód, dla którego konsu-
menci w sposób świadomy nie dostrze-
gają wpływu reklam na ich zachowa-
nia najczęściej związany z faworyzacją 
własnej osoby i ma naturę motywa-
cyjną. Ludzie chcą się widzieć lepszymi 
od innych pod względem inteligencji, 
moralności, poczucia humoru, ale też 
racjonalności, nieulegania perswazji…

„nowoczesny marketing wymaga 
czegoś więcej niż wyprodukowania 
dobrego produktu, po atrakcyjnej cenie 
i dostępnego dla docelowych nabyw-
ców. Przedsiębiorstwa muszą także 
komunikować się ze swoimi obecnymi 
i potencjalnymi klientami. nie do unik-
nięcia staje się ich rola jako komunika-
tora i promotora” /P. Kotler, Marketing. 
Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, 
Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 
1999, s. 546/.

Reklama we współczesnym świecie jest 
nierozłącznie związana z wiedzą psy-
chologiczną i jako suma informacji oraz 
perswazji tworzy narzędzie o prak-
tycznie nieograniczonym zasięgu. jest 
elementem komunikacji producenta 
z konsumentem i obecna jest wszędzie 
tam, gdzie dochodzi do procesu kupna 
– sprzedaży, rywalizacji idei czy usług. 
Szacuje się, że każdego roku na świecie 
przeznaczanych jest na reklamę około 
czterysta miliardów dolarów, a w ciągu 
całego życia przeciętny konsument 
spędza na oglądaniu reklam telewi-
zyjnych około półtora roku. w mniej-
szym lub większym stopniu niemal 
każdy interesuje się reklamą, która 
należąc do tak zwanych przekazów 
perswazyjnych, w zasadniczy sposób 
wpływa na jego wybory. jeszcze kilka-
naście lat temu główny dylemat, który 
musieli rozstrzygnąć reklamodawcy 
opisywany był następująco: „połowa 
środków przeznaczonych na reklamę 
marnuje się; najważniejsze – to ustalić, 
która połowa”. Dzisiaj w rozstrzygnię-
ciu, co w reklamie jest skuteczne, a co 
nie, pomaga twórcom postęp w bada-
niach marketingowych oraz zdobycze 
naukowe w wielu dziedzinach. 

w związku z przewidywanym kryzysem 
na rynku reklamy, której coraz trudniej 
rywalizować z między sobą, w gąszczu 
potrzeb, motywacji i dążeń konsumen-
tów, marketing i sama reklama, może 
zacząć wymagać coraz bardziej niekon-
wencjonalnych technik. Nigdy jednak 
jej znaczenie nie może być bagate-
lizowane przez żadnego, dążącego 
do osiągnięcia zysku uczestnika 
rynku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie, dla którego rozwój ekono-
mii społecznej jest jednym z celów stra-
tegicznych, chcąc wesprzeć marketing 
i promocję najlepszych przedsiębiorstw 
społecznych, a inne zachęcić do stałego 
podnoszenia jakości, wychodzi naprze-
ciw opisanym wyżej wymaganiom. 
ROPS w Krakowie podpisał z Fundacją 
im. Królowej Polski św. jadwigi umowę 
licencyjną i ma prawo nadawania znaku 
„Zakup ProSpołeczny” produktom 
i usługom rodzimych przedsiębiorstw 
społecznych. 

zNAk promoCyjNy 
ekoNomii społeCzNej 
Znak „Zakup ProSpołeczny” wyróż-
nia produkty i usługi podmiotów, które 
działalnością gospodarczą rozwiązują 
problemy społeczne. Przede wszystkim 
zatrudniając osoby z niepełnospraw-
nościami, bezrobotne czy zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Dają tym 
osobom poczucie, że są potrzebne, 
a ich praca służy innym. Silna pozycja 
podmiotów ekonomii społecznej na 
rynku przynosi nieocenione społeczne 
korzyści. to, że ktoś tworzy np. spół-
dzielnię socjalną, nie oznacza warto-
ści wyłącznie dla tej osoby, ale przede 
wszystkim wartość dla bezpośredniego 
otoczenia.

„…cel istnienia Znaku jest bardzo 
prosty. Z jednej strony daje on klien-
tom szansę kupowania produktów 
i usług ekonomii społecznej, a tym 
samym dokonywania ważnych spo-
łecznych działań - takie prospołeczne 
zakupy pozwalają przy okazji codzien-
nych wydatków podejmować decyzje 
na rzecz ludzi potrzebujących, walczą-
cych o swoją samodzielność życiową 
i zawodową. Z drugiej strony certyfi-
kowane podmioty ekonomii społecz-
nej muszą dbać o jakość i konkurencyj-
ność. Decyzja o zakupie ich produktów 
i usług wynika z potrzeb klienta i jakości 
oferty, zaś aspekt społeczny jest 

i powinien być dodatkowym bodźcem. 
Podmioty ekonomii społecznej funk-
cjonują dzięki sprzedaży produktów 
i usług. Znak „Zakup prospołeczny” 
umożliwia ich rozpoznanie wśród 
innych ofert. Dzięki niemu każdy czło-
wiek, każdy konsument czy potencjalny 
kontrahent, może opowiedzieć się „za” 
ekonomią społeczną” – opowiada v-ce 
Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. 
jadwigi z Poznania – dr hab. tomasz 
Mika.

 

Aby otrzymać certyfikat, przedsiębior-
stwo społeczne na własny wniosek 
musi poddać weryfikacji swoje pro-
dukty lub usługi. weryfikację prze-
prowadza Małopolska Kapituła Znaku 
Promocyjnego Ekonomii Społecznej 
„Zakup ProSpołeczny”, działająca pod 
przewodnictwem wicemarszałka 
województwa Małopolskiego – 
Romana ciepieli. w skład Kapituły 
wchodzą również: wioletta wilimska 
– Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w  Krakowie, 
Marek Piwowarczyk – wiceprezes 
Zarządu business centre club, 
Kanclerz Loży Małopolskiej, joanna 
brzozowska-wabik – członek Zarządu, 
Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji 
Spółdzielczości Związku Lustracyjnego 
Spółdzielni Pracy oraz Kamila banasik-
brudny – Dyrektor Małopolskiego 
Związku Pracodawców.

pierwszy CertyfikAt 
„zAkup prospołeCzNy” 
Zainicjowana w Małopolsce certyfikacja 
zaowocowała przyznaniem pierwszego 
certyfikatu - produktom Krakowskiej 
Spółdzielni niewidomych SAnEL. 
uroczyste wręczenie nastąpiło podczas 
gali konkursu „Małopolski Lider 
Przedsiębiorczości Społecznej 2012”. 
Przewodniczący Małopolskiej Kapituły 
Znaku Promocyjnego - wicemarszałek 

województwa Małopolskiego – Roman 
ciepiela powiedział: „…Mam nadzieję, 
że Znak przyznany KSn SAnEL pomoże 
nam, abyśmy kupując te towary mieli 
satysfakcję, że pomagamy im w pro-
wadzeniu działalności, poświadczając 
jednocześnie, 
że jeste -
śmy wrażli-
wymi ludźmi. 
Znak „Zakup 
ProSpołeczny” 
to cer t y f i -
kat, nagroda 
i wyróżnienie. 
…to również 
premia ,  za 
przedsiębior-
czość. A dla 
nas, konsumen-
tów, jest to sygnał 
– warto kupić 
tak i  produk t , 
a przy okazji 
zauważyć f irmę, 
która jest prospo-
łeczna. traktujemy go również jako 
nasze zobowiązanie i podziękowanie.  
certyfikat, co prawda, jest na rok, 
ale mam nadzieję, że akcja się upo-
wszechni i będziemy mogli każdego 
roku przyznawać nowe certyfikaty, 
a ci którzy teraz go otrzymali potwier-
dzą jakością i swoim zaangażowaniem, 
że akcja jest cenna”.

Iwona hirsch-chojnacka 
Koordynator ds. promocji
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MAłOPOLSKi OśRODEK 
wSPARciA EKOnOMii SPO-
łEcZnEj – KOMPLEKSOwy 
PROjEKt DLA wZMOcniEniA 
SEKtORA EKOnOMii SPO-
łEcZnEj w MAłOPOLScE 
Do połowy 2015 roku małopolanie chcący prowadzić 
działalność gospodarczą lub pracować w obszarze ekonomii 
społecznej mogą liczyć zarówno na wysoką i bezzwrotną 
pomoc finansową, jak i bezpłatne szkolenia i doradztwo. 
Ponadto firmy i organizacje już działające w obszarze 
ekonomii społecznej w małopolsce otrzymają bezpłatną 
pomoc szkoleniową i doradczą oraz usługi prawne, 
księgowe i marketingowe.

komu i w jAki sposóB 
pomAgA mAłopolski 
ośrodek wspArCiA 
ekoNomii społeCzNej?
Projekt jest adresowany do trzech 
głównych grup z terenu województwa 
małopolskiego: 

 � osób fizycznych,

 � podmiotów ekonomii społecznej,

 � jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji rynku 
pracy, instytucji polityki i pomocy 
społecznej.

osoBy fizyCzNe – 
dotACje NA spółdzielNie 
soCjAlNe
Dla osób fizycznych chcących założyć 
spółdzielnię socjalną, a także przy-
stąpić lub podjąć pracę w spółdzielni 

socjalnej przewidziano wsparcie szko-
leniowo-doradcze z zakresu zakłada-
nia i prowadzenia spółdzielni socjal-
nej, wsparcie indywidualnego opiekuna 
w zakresie przygotowania biznesplanu, 
a przede wszystkim dotację w wyso-
kości do 20 tys. zł na osobę zakłada-
jącą lub przystępującą do spółdzielni 
socjalnej oraz wsparcie pomostowe 
w wysokości 800 zł miesięcznie 
przez 6-12 miesięcy. Szkolenie „Zasady 
zakładania i prowadzenia spółdzielni 
socjalnej” obejmuje 80 godzin w zakre-
sie aspektów prawnych prowadzenia 
spółdzielni socjalnej, zakładania i człon-
kostwa w spółdzielni socjalnej, finan-
sów w spółdzielni socjalnej, marketingu 
w spółdzielni socjalnej, umiejętności 
interpersonalnych w biznesie oraz reje-
stracji spółdzielni socjalnej. 

w projekcie przewidziano 2 edycje 
naboru.

osoBy fizyCzNe – 
szkoleNiA z zAkresu 
zAkłAdANiA podmiotów 
ekoNomii społeCzNej
Osoby fizyczne zainteresowane zakła-
daniem podmiotów ekonomii społecz-
nej innych niż spółdzielnia socjalna 
mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń 

i doradztwa z zakresu zasad zakłada-
nia i prowadzenia podmiotów ekono-
mii społecznej. Przewidziano 3 edycje 
szkolenia po 60 godzin dydaktycznych 
z zakresu: tworzenia biznesplanu, mar-
ketingu, finansów, prawa, procesów 
grupowych, zarządzania kapitałem 
ludzkim oraz prawnych aspektów pro-
wadzenia i zakładania podmiotów eko-
nomii społecznej. uczestnicy szkolenia 
są dodatkowo objęci doradztwem indy-
widualnym w wymiarze 20 godzin na 
uczestnika w zakresie zgodnym z zapo-
trzebowaniem: rejestracja i prawne 
aspekty prowadzenia podmiotów eko-
nomii społecznej, marketing, bizne-
splan oraz finansowanie. Ponadto 
w każdej edycji odbędzie się jedno-
dniowa wizyta studyjna we wzorcowym 
podmiocie ekonomii społecznej.

kompleksowe 
wspArCie podmiotów 
ekoNomii społeCzNej
Do podmiotów ekonomii społecz-
nej z terenu województwa mało-
polskiego adresowane są szkolenia 
z zarządzania tymi podmiotami, a także 
usługi z zakresu doradztwa bizneso-
wego, usługi marketingowe, księgowe 
i prawne. 

 � Szkolenie „Menedżer Ekonomii 
Społecznej” przeznaczone dla 
pracowników podmiotów ekonomii 
społecznej (PES). Przewidziano 3 
edycje szkolenia po 150 godzin 
dydaktycznych z zakresu prawnych 
aspektów prowadzenia PES, 
finansów PES, źródeł finansowania 
PES, marketingu, controlingu, 
zarządzania strategicznego, strategii 
rozwoju, współpracy z otoczeniem, 
fundraisingu i wolontariatu. 
Ponadto dla każdego z uczestników 
przewidziano doradztwo grupowe 
po 5 godzin dydaktycznych 
w każdym z 3 tematów: marketing, 
finanse i prawo, a także 
jednodniową wizytę studyjną we 
wzorcowym PES.

 � Doradztwo biznesowe dla 
30 spółdzielni socjalnych 
i 1 Małopolskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
będzie świadczone w ich siedzibie 

w wymiarze 50 godzin na 
spółdzielnię socjalną i Małopolski 
Ośrodek wsparcia Ekonomii 
Społecznej i obejmie tematycznie 
poszukiwanie i testowanie źródeł 
finansowania pozwalającego na 
rozwój spółdzielni socjalnych 
i wzrost konkurencyjności. 
w ramach doradztwa zostaną 
opracowane strategie biznesowe 
dla spółdzielni socjalnych 
i Małopolskiego Ośrodka 
wsparcia Ekonomii Społecznej. Po 
opracowaniu nastąpi testowanie 
strategii przez 2 miesiące z zakresu 
wprowadzonych usprawnień. 

 � Doradztwo biznesowe dla 
100 małopolskich podmiotów 
ekonomii społecznej – 
świadczone w ich siedzibie (średnio 
20 PES w każdym subregionie) 
- średnio 20 godzin na 1 PES, 
w tym doradztwo biznesowe 
z zakresu pozyskiwania przez PES 
zewnętrznych źródeł finansowania, 
szczególnie pożyczek na rozwój 
z Działania 1.4 POKL. 

 � usługi marketingowe, księgowe 
i prawne dla podmiotów 
ekonomii społecznej, 
w tym spółdzielni socjalnych 
- przewidziano 250 bezpłatnych 
usług prawnych, księgowych, 
i marketingowych dla minimum 
150 podmiotów ekonomii 
społecznej, świadczonych przez 
wyspecjalizowane firmy zgodnie 
z zapotrzebowaniem podmiotów 
ekonomii społecznej w tym 
spółdzielni socjalnych.

Jednostki samorządu terytorial-
nego, instytucje rynku pracy, insty-
tucje polityki i pomocy społecz-
nej – Partnerstwa Lokalne na rzecz 
Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii 
Społecznej ma za zadanie wzmacnia-
nie procesu tworzenia i funkcjono-
wania Partnerstw Lokalnych na rzecz 
Rozwoju Ekonomii Społecznej tworzo-
nych przez podmioty ekonomii spo-
łecznej, jednostki samorządu teryto-
rialnego, instytucje rynku pracy oraz 
instytucje pomocy i polityki społecznej 
w celu promocji ekonomii społecznej 

i zatrudnienia w tym sektorze. Służyć 
temu będą m.in. Fora Ekonomii 
Społecznej. w każdym z subregio-
nów odbędzie się sześć edycji Forów 
o tematyce: 

 � PES atrakcyjny pracodawca, 

 � Produkty i usługi PES wspierają całe 
społeczeństwo, 

 � PES jako forma promocji regionu, 

 � jak promować ekonomię społeczną 
w Małopolsce, 

 � Potencjał Małopolski - szansa dla 
PES, 

 � Zwrotne czy bezzwrotne źródła 
finansowania.

PROMOcJA EkONOMII 
SPOŁEcZNEJ 
W MAŁOPOLScE
Promocja ekonomii społecznej 
w Małopolsce realizowana będzie 
również poprzez organizację Festiwali 
Ekonomii Społecznej połączonych 
z targami Ekonomii Społecznej, 
w ramach których podmioty ekono-
mii społecznej zaprezentują swoje pro-
dukty i usługi na stoiskach wystawien-
niczych. w ramach Festiwalu będzie 
można zobaczyć m.in. prezentacje 
artystyczne, pokazy rękodzieła, pro-
jekcje filmów m.in. o przedsiębiorczo-
ści społecznej. tematy zaplanowanych 
festiwali:

 � Ekonomia społeczna ze smakiem, 

 � Ekonomia społeczna na ludowo, 

 � EkoPES, 

 � Podmioty ekonomii społecznej 
dla najmłodszych.

JAk DZIAŁA MAŁOPOLSkI 
OśRODEk WSPARcIA 
EkONOMII SPOŁEcZNEJ?
Projekt jest realizowany przez partner-
stwo, w skład którego wchodzą:

 � Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej z siedzibą w Krakowie 
(Lider Partnerstwa), 

 � towarzystwo Oświatowe Ziemi 
chrzanowskiej z siedzibą 
w chrzanowie, 

 �  Stowarzyszenie Dobrej nadziei 
z siedzibą w Krakowie, 

 � Agencja Rozwoju Małopolski 
Zachodniej S.A. z siedzibą 
w chrzanowie, 

 � oraz Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Małopolski instytut 
Samorządu terytorialnego 
i Administracji z siedzibą 
w Krakowie. 

Rekrutacja i wsparcie świadczone jest 
przez pięć Punktów wsparcia Ekonomii 
Społecznej, które oferują komplek-
sowe wsparcie obejmujące doradztwo 
indywidualne w zakresie: 

 � rejestracji i prawnych aspektów 
prowadzenia podmiotów ekonomii 
społecznej, 

 � marketingu, 

 � biznesplanu, 

 � finansowania. 

puNkty wspArCiA 
ekoNomii społeCzNej:

 � Subregion południowy: powiat 
nowotarski, tatrzański, suski 

Fundacja Gospodarki i Administracji 
Publicznej

Stryszawa 281 D, 34-205 Stryszawa 

tel./faks: +48 33 874 25 25 

e-mail: mowes@zielonalinia.org.pl 

www.fundacja.e-gap.pl/mowes

 � Subregion zachodni: powiat 
chrzanowski, oświęcimski, olkuski, 
wadowicki

towarzystwo Oświatowe Ziemi 
chrzanowskiej 

ul. janiny woynarowskiej 1, 

32-500 chrzanów 

tel.: +48 32 623 38 78 

e-mail: tozch@tozch.edu.pl 

www.mowes.tozch.edu.pl

 � Subregion sądecki: miasto nowy 
Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki, 
limanowski towarzystwo Oświatowe 
Ziemi chrzanowskiej 

ul. barbackiego 57, 33-300 nowy Sącz 

tel.: +48 18 475 16 29

e-mail: tozch@tozch.edu.pl 

www.mowes.tozch.edu.pl
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 � Subregion tarnowski: miasto 
tarnów, powiat tarnowski, 
dąbrowski, brzeski, bocheński 

Stowarzyszenie Dobrej nadziei

ul. św. Anny 5, 33-100 tarnów 

tel.: +48 14 626 80 18 

e-mail: mowes.sdn@gmail.com 

www.sdn.org.pl/mowes

 � Subregion krakowski: miasto 
Kraków, powiat krakowski, wielicki, 
myślenicki, proszowski, miechowski 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Małopolski insty tut Samorządu 
terytorialnego i Administracji 

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków 

tel.: + 48 12 623 72 44 

e-mail: mowes@mistia.org.pl 

www.mowes.mistia.org.pl

Aktualne informacje o rekrutacji oraz 
o wszystkich działaniach objętych pro-
jektem Małopolski Ośrodek wsparcia 
Ekonomii Społecznej znajdują się na 
stronach internetowych instytucji 
partnerskich.

Projekt „Małopolski Ośrodek wsparcia 
Ekonomii Społecznej” jest współfi-
nansowany przez unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Łukasz Bajak 
Specjalista ds. promocji projektu i monitoringu

Projekt współfinansowany przez unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 DoBre prakTyki

biObuDOwnictwO  — cZyLi 
REcEPtA nA KRyZyS?
glina na ścianach, słoma lub gont na dachu, farby 
wapienne w naturalnych kolorach, kompostowe 
toalety, kadzie do zbierania deszczówki - to wszystko 
przeciętnemu Polakowi kojarzy się z widokiem ubogiej 
wioski z błotnistymi drogami, gdzieś na polskiej 
prowincji. 

tymczasem w Holandii, belgii, 
niemczech, Francji czy Austrii takie 
obrazki pojawiają się w luksusowych 
czasopismach architektonicznych, jako 
propozycja dla zmęczonych cywilizacją, 
zamożnych mieszkańców miast, szu-
kających w naturze ucieczki od szyb-
kiego tempa życia oraz otaczającego 
ich na każdym kroku high-tech. w boga-
tych społeczeństwach Europy wróciły 
do łask metody i materiały budowlane, 
które w naszym kraju kojarzą się ciągle 
jeszcze z daleką przeszłością i biedą. 

tymczasem takie właśnie rozwiąza-
nia w innowacyjnym wydaniu propo-
nuje w swoim programie działania 
„Spółdzielnia Socjalna Ekocentrycy” 
z Krakowa. jesteśmy biurem archi-
tektonicznym, wyspecjalizowanym 

w ekologicznych technologiach 
budowlanych. 

„Spółdzielnia Socjalna Ekocentrycy” 
powstała na początku 2012 roku 
w Krakowie. w procesie powstawa-
nia Spółdzielni kluczową rolę ode-
grała ścisła współpraca z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, którego 
główną rolą było przeprowadzenie 
szeregu szkoleń obejmujących każdy 
aspekt dotyczący działania Spółdzielni 
Socjalnych.

Założycielka Fundacji - barbara 
wojtkowska-Guicheri t spędzi ła 
w Holandii 20 lat, gdzie po studiach 
na amsterdamskiej Rietveld Academie 
zdobywała doświadczenie jako członek 
holenderskiej organizacji VibA, pro-
wadzącej w Den bosch przez lata 

największą w Europie wystawę budow-
nictwa ekologicznego, liczne seminaria, 
warsztaty i konferencje, lic. 

VibA - czyli działające przy Politechnice 
w Eindhoven Stowarzyszenie 
integralnej bio-logicznej Architektury 
stało się w Holandii kolebką wszelkich 
zmian, dotyczących wprowadzania na 
wielką skalę zrównoważonego rozwoju 
w budownictwie.

trwający od lat 80-tych trend, zwany 
bio-budownictwem, związany z eko-
logią i ochroną środowiska proponuje 
energooszczędne, zdrowe i tanie 
sposoby budowania, bazujące na natu-
ralnych, sprawdzonych od wieków 
materiałach i metodach, oczywi-
ście odpowiednio zmodyfikowanych 
i unowocześnionych.

Biobudownictwo zdobyło swoją 
popularność w Europie Zachodniej 
w latach 80-tych, jako odpowiedź na 
rosnące problemy zdrowotne użyt-
kowników nowoczesnych budynków 
biurowych. Związane były one między 
innymi z powszechnym stosowaniem 
chemii budowlanej, sztucznego wenty-
lowania pomieszczeń, stosowania syn-
tetycznych farb i materiałów wykończe-
niowych. Drugim ważnym czynnikiem 
stały się wciąż rosnące ilości trud-
nych do utylizacji odpadów budow-
lanych, które spowodowały wzrost 
kosztów budowania oraz duże obcią-
żenie nimi środowiska naturalnego. 
w wielu krajach podjęto więc jedno-
cześnie badania naukowe, finanso-
wane przez towarzystwa ubezpie-
czeniowe oraz Ministerstwa Ochrony 
środowiska, pozwalające zbadać przy-
czyny zaistniałej w budownictwie sytu-
acji. w ich rezultacie zaczęto wdrażać 
na nowo naturalne, jak najmniej prze-
tworzone, biodegradowalne i lokalne 
materiały budowlane. towarzyszyły im 
nowe, innowacyjne technologie, oparte 
na tradycyjnych metodach budowa-
nia naszych dziadków- energoosz-
czędnych, zdrowych dla użytkowników 
i mniej obciążających dla środowiska 
naturalnego. 

NAjwAżNiejszymi 
kryteriAmi 
BioBudowNiCtwA 
są więC:

 � zdrowe materiały i metody 
budowania zarówno dla końcowych 
użytkowników, jak również dla 
wykonawców),

 � biodegradowalne materiały 
budowlane, pochodzące 
z odnawialnych źródeł, np.: drewno, 
glina,wapno, kamień, słoma, 
konopie, 

 � orientacja budynku na słońce,

 � oszczędność wody (użytkowanie 
wody deszczowej, obiegi „szarej” 
wody),

 � ścieki kompostowane 
odprowadzane do lokalnej, 
biologicznie czynnej oczyszczalni 
ścieków.

ważna przy tym jest energooszczęd-
ność zarówno w procesie budowy, 
użytkowania budynku oraz po jego roz-
biórce, a więc:

 � lokalne materiały budowlane 
(ograniczenie transportu z dużych 
odległości),

 � gruba warstwa izolacji z materiałów 
naturalnych, np. mielonego papieru 
makulaturowego, słomy, włókna 
drzewnego, konopi, wełny owczej, 
korka czy materiałów z recyklingu 
np. z mielonych tkanin,

 � odnawialne źródła energii 
stosowane w gospodarstwie 
domowym - czyli małe elektrownie 
wiatrowe (do 50Kw), kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ciepło odzyskane z kompostu, 
turbiny wodne, itp.

Preferowane jest przede wszyst-
kim budownictwo z gliny, ziemi, 
drewna i słomy – ponieważ ściany 
takich budynków dobrze izolują 
w całej swojej masie.

istnieje kilkanaście rożnych metod bio-
budownictwa, część z nich zbliżona jest 
bardzo do budownictwa konwencjo-
nalnego, przynajmniej co do wyglądu 
zewnętrznego i konstrukcji budyn-
ków. Stosuje się również metody bio-
budownictwa przy renowacji zabytków, 
oraz realizacji zdrowych budynków 
pasywnych. wśród tanich i najbar-
dziej naturalnych metod popularne 
są obecnie różne metody budowania 
z gliny, np. z bloczków lub cegieł gli-
nianych-suszonych, nie wymagających 
wypalania, budowanie z ziemi ubija-
nej w szalunku lub metoda tzw. cob - 
czyli lepienie murów z mieszanki gliny 
i słomy. w ostatnich latach najwięk-
szą popularność na całym świecie 
zdobywa metoda strawbale - budowa-
nie ze słomy. Kostki prasowanej słomy 
układane są w konstrukcji drewnia-
nej i tynkowane następnie tynkiem gli-
nianym lub wapiennym. wszystkie te 
metody poddawane są badaniom fizyki 
budowli, sprawdza się wytrzymałość 
ogniową ścian ze słomy i gliny, odpor-
ność na wilgoć, bada współczynniki izo-
lacyjności cieplnej przegród.

te właśnie technologie stosowane są 
w naszych projektach architektonicz-
nych domków jednorodzinnych pro-
ponowanych na stronie interneto-
wej www.ekocentrycy.pl. Projektujemy 
budynki indywidualne zarówno 
w wersji luksusowej jak i ekonomicz-
nej, w rożnych technikach i wersjach 
wykonawstwa. Mamy w swojej ofercie 
również tańsze projekty typowe modu-
larne, możliwe do realizacji etapami, 
pozwalające na wprowadzenie się do 
budynku na minimalnej powierzchni 
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i stopniowe jego rozbudowywanie. 
te ostatnie są szansą na zbudowanie 
swojego domu dla ludzi dysponujących 
niskim budżetem.

naszymi klientami są często młode 
rodziny, nierzadko po doświadczeniach 
z zagranicznego pobytu, gdzie zetknęli 
się już z realizacjami biobudownictwa.

wybierają oni metody eko, ponie-
waż niski koszt domu ze słomy i gliny 
pozwala na budowanie bez kredytu, 
a ciepły, dobrze izolowany budynek 
uniezależnia od wysokich cen energii 
i wody. w ekstremalnych przypadkach 
rezygnują oni całkowicie z przyłączy do 
mediów. 

naszego autorstwa jest np. dom jedno-
rodzinny w Mierzeszynie koło Pruszcza 
Gdańskiego, ziemianka budowana 
metodą earthship. budynek zasilany 
jest energią z wiatraka i kolektorów sło-
necznych, wodę czerpie z deszczówki 
i studni, a ścieki odprowadzane są do 
biologicznej oczyszczalni ścieków.

Koszty jego budowy są również nie-
wielkie, bo poniżej 1000 zl/m2 ponie-
waż większość elementów pochodzi 
z odzysku, a głównym materiałem do 
konstrukcji ścian oporowych są opony 
z ubijaną ziemią.

Recykling to inny ważny aspekt bio-
budownictwa, pozwalający na tańsze 
realizacje domów i odciążający śro-
dowisko naturalne. na przykład tony 
opon niemożliwych do szybkiej utyli-
zacji mogą stać się materiałem budow-
lanym dla budynków infrastruktury 
turystycznej czy sportowej. ich zastoso-
wanie w budownictwie wymaga jednak 
zmiany paradygmatu w powszechnym 
myśleniu o budowaniu u przeciętnego 
Polaka, wymaga wprowadzenia zmian 
w prawodawstwie budowlanym, więk-
szej otwartości wśród władz gminnych, 
ściślejszej współpracy samorządów 
i organizacji pozarządowych.

tanie w realizacji metody biobudow-
nictwa tworzą również nowe szanse 
dla budownictwa socjalnego, z którego 
finansowaniem większość gmin pol-
skich ma ogromny problem.

inny jeszcze, istotny aspekt biobudow-
nictwa to przystępność stosowanych 
metod budowania, łatwych do przy-
uczenia, co daje nowe możliwości dla 
bezrobotnych, poszukujących pracy, 
a nawet dla niepełnosprawnych.

„Spółdzielnia Socjalna Ekocentrycy” 
przygotowała w lecie 2012 
projekt Zielone Miejsca Pracy dla 
niepełnosprawnych w ramach 
Programu innowacyjny Spółdzielca. we 
współpracy z cieszyńskim ośrodkiem 
OREw zrealizowane zostały kolejne 
etapy prowadzące do przyuczenia 
zawodowego absolwentów OREw 
z lżejszą niepełnosprawnością w wyko-
nywaniu prac i produktów budowla-
nych z naturalnych materiałów, służą-
cych do realizacji pierwszego obiektu 
wzorcowego biobudownictwa w Gminie 
cieszyn. w ramach warsztatów na 
terenie Fundacji „być Razem” powstała 
niewielka wiata, prezentująca użycie 
naturalnych metod budowlanych.

charakterystyka działalności naszej 
Spółdzielni związana jest z szeroką 
gamą usług i produktów dotyczących 
ekologii, budownictwa i mieszkalnic-
twa, w związku z tym dostarczamy 
pomysłów osobom zainteresowanym 
działalnością dotyczącą np.: produk-
cji materiałów budowlanych z gliny 
i słomy, farby ekologiczne itd. 

Działania Spółdzielni Socjalnej 
Ekocentrycy związane z realizacją 
budynków w technologiach biobudow-
nictwa, przyczyniają się do zwiększenia 
zapotrzebowania na nowe produkty 
ekologiczne, a także stwarzają nowe 

(eko)specjalizacje zawodowe dla osób 
bezrobotnych. jako specjaliści w tej 
dziedzinie, świadczymy także usługi 
doradcze i uczymy nowych zawodów.

Mamy w przyszłości nadzieję na pro-
mocję i prezentację w jak najszerszym 
kręgu możliwości, jakie stwarzają inno-
wacyjne metody biobudownictwa, 
stanowiące  rozwiązanie problemów 
mieszkalnictwa socjalnego oraz dają-
cych nowe możliwości w aktywizacji 
bezrobotnych poprzez przyuczanie ich 
do nowych zawodów.

Barbara Wojtkowska-guicherit 
architekt, specjalista ekologii budowlanej 

www.ekocentrycy.pl

               Spółdzielnia Socjalna 

ek    centrycy
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

      

Projekt: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Projekt: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

 

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Projekt: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Projekty współfinansowane przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.ekocentrycy.pl/


w skłaD oFerTy akaDeMii 
rozwoju ekonoMii społecznej  
wchoDzi:

NIEODPŁATNA POMOc W ZAŁOżENIu 
I PROWADZENIu SPóŁDZIELNI SOcJALNEJ 
OBEJMuJącA M.IN.:

 dotacje
 wsparcie pomostowe
 szkolenia
 usługi księgowe
 usługi prawne
 usługi marketingowe
 doradztwo
 wizyty studyjne

SZkOLENIA I DORADZTWO DLA OSóB, ORgANIZAcJI 
I INSTYTucJI ZAINTERESOWANYch:

 spółdzielniami socjalnymi
 ekonomią społeczną
 rozwojem lokalnym
 pozyskiwaniem środków unijnych

POMOc DLA ORgANIZAcJI POZARZąDOWYch (NgO), 
W RAMAch SZkOLEń I DORADZTWA:

 dla osób chcących założyć fundację lub stowarzyszenie

 dla organizacji pozarządowych, które chcą:
- założyć działalność gospodarczą
- profesjonalizować swe działania
- pozyskiwać fundusze unijne
- działać w partnerstwie

WŁącZENIE W DZIAŁANIA  MAŁOPOLSkIEgO PAkTu  
NA RZEcZ EkONOMII SPOŁEcZNEJ:

 platforma małopolskiego środowiska ekonomii 
społecznej 
 możliwość konsultowania i rekomendowania 
optymalnych rozwiązań dla ekonomii społecznej
 współpraca z kluczowymi aktorami z trzech sektorów 
zainteresowanych ekonomią społeczną
 realizacja wspólnych przedsięwzięć / projektów

PROMOcJA DZIAŁALNOścI PRZEDSIęBIORSTW 
SPOŁEcZNYch:

 coroczny konkurs na „Małopolskiego Lidera 
Przedsiębiorczości Społecznej”
 możliwość umieszczenia oferty w „Katalogu produktów 
i usług przedsiębiorstw społecznych”

 promocja w intrenecie, na małopolskiej stronie ekonomii 
społecznej:  www.es.malopolska.pl
 możliwość prezentacji oferty na imprezach 
promocyjnych m.in. targach przedsiębiorstw 
społecznych
 certyfikacja produktów i usług małopolskich 
przedsiębiorstw społecznych Znakiem Promocyjnym 
Ekonomii Społecznej „Zakup ProSpołeczny”

www.es.malopolska.pl

Doradztwo dla osób fizycznych:
Katarzyna Zientarska
tel.: (+48) 12 426 88 11
tel. kom.: 698 896 913
e-mail: kzientarska@rops.krakow.pl

Doradztwo dla JST, NGO:
Marta Bohdziewicz-Lulewicz
tel.: (+48) 12 426 88 11
tel. kom.: 698 896 913
e-mail: mlulewicz@rops.krakow.pl

Szkolenia oraz wizyty studyjne:
Renata Ostromęcka
tel.: (+48) 12 426 88 11
tel. kom.: 698 896 913
e-mail: rostromecka@rops.krakow.pl


	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	￼ WSTĘP
	￼ AKtualności
	Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – kluczowe wyzwania i pierwsze podsumowania
	Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Krakowie 
	Włączenie społeczne w Małopolsce
	„Szkoła świadomego rodzicielstwa”

	￼ w cztery oczy
	Sukces jest wynikiem pracy zespołu

	￼ System wsparcia ekonomii społecznej
	Spółdzielnie socjalne szansą rozwoju lokalnego – podsumowanie pierwszej edycji konkursu dotacyjnego
	Chłopska szkoła biznesu
	Ekonomia Społeczna na krakowskim Rynku Głównym
	III Edycja Tygodnia Ekonomii Społecznej na krakowskich uczelniach wyższych
	Marketing i reklama a ekonomia społeczna
	Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – kompleksowy projekt dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w Małopolsce 

	￼ DOBre praktyki
	Biobudownictwo - czyli RECEPTA NA KRYZYS?


