
DEKADA Z LIDEREM - MAłopoLsKI LIDER 
pRZEDsIębIoRcZoścI społEcZnEj 2020

 system wsparcia ekonomii społecznej

WIRtuALny tyDZIEń EKonoMII społEcZnEj 
nA MAłopoLsKIch ucZELnIAch

 system wsparcia ekonomii społecznej

Numer 2 / 2020regionalny ośrodek polityki społecznej w krakowie

eG
ze

m
pL

ar
z 

B
EZ

PŁ
AT

N
Y

 z poLityki społecznej

KonfEREncjA „WspółpRAcA. WoKół KoMpEtEncjI 
pRZysZłoścI” cZyLI jAK pRZygotoWAć sIę 

I oDnALEźć W śWIEcIE ZMIAn.

aktUaLnoŚci z poLityki społecznejsystem wsparcia ekonomii społecznej



  

Publikacja powstała w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – etap II”

Wydawca: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
ul. piastowska 32, 30-070 kraków 
tel.: 12-422-06-36; fax: 12-422-06-36 wew. 44 
www.rops.krakow.pl

Zespół redakcyjny:

wioletta wilimska - redaktor naczelny 
rafał Barański  
michał Góra

Okładka i skład:  
PoProstu Agencja Reklamowa
ul. zgodna 48, 30-444 Libertów  
e-mail: biuro@poprostu.us 
www.poprostu.us

ISSN: 2719-731X

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

spis treŚci
 WSTĘP 

 AKTuAlnOści 

kompetencje przyszłości, czyli jak przygotować się i odnaleźć  
w świecie zmian. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

 SySTem WSPARciA eKOnOmii SPOłecznej 8

wirtualny tydzień ekonomii społecznej na małopolskich uczelniach ��������������������8

„włączyliśmy tryb przetrwania…” - wywiad z karoliną Gacal - prezesem 
Food&Life: przedsiębiorstwo społeczne.  ��������������������������������������������������������������������10

wolontariat kompetencyjny dla małopolskich  
przedsiębiorstw społecznych ������������������������������������������������������������������������������������������12

Dekada z Liderem -małopolski Lider przedsiębiorczości społecznej 2020 ��������15

 z POliTyKi SPOłecznej 18

innowacje społeczne w lock down  ��������������������������������������������������������������������������������18

„małopolska niania 2.0” - samorząd województwa małopolskiego  
pomaga kolejnym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 ��������������������������������������������������20

Duże potrzeby - duże wyzwania - doskonalenie kadr systemu  
wspierania rodziny i pieczy zastępczej ������������������������������������������������������������������������� 23

konferencja „pandemia i jej skutki - wyzwania dla polityki społecznej” ���������������26



szanowni państwo, 
nadal funkcjonujemy w warunkach stanu epidemii. to czas, który weryfikuje naszą zdolność do organi-
zowania i niesienia skutecznej pomocy tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna. to także czas, który 
unaocznił jak bardzo zależmy od siebie nawzajem co podkreśla potrzebę współpracy służb społecznych, 
samorządów wszystkich szczebli, organizacji iii sektora. 

aktywność samorządu województwa małopolskiego koncentrowała się w roku bieżącymi na tym, by 
tam gdzie to możliwe - zachować płynny bieg dotychczasowych działań, ale też testować nowe rozwiąza-
nia, organizować nowe formy wsparcia dla organizacji i osób najmocniej odczuwających wpływ sytuacji 
pandemicznej, organizować konkursy i rozdzielać wsparcie finansowe. 

w niniejszym numerze es.o.es znajdziecie państwo artykuły próbujące przybliżyć te różnorodne działa-
nia i inicjatywy, m.in. informacje nt. iii naboru do projektU „małopoLska niania 2.0” dedykowanego 
rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, artykuł o innowa-
cjach społecznych on-line wypracowywanych i wdrażanych w ramach projektu „inkubator Dostępności” 
czy wydarzeniach z obszaru ekonomii społecznej - dekadzie z małopolskim Liderem przedsiębiorczości 
społecznej oraz działaniach edukacyjnych w ramach Xi tygodnia ekonomii społecznej na małopolskich 
uczelniach.

ponadto, zachęcamy państwa do zapoznania się z materiałami powstałymi na bazie dwóch konferen-
cji on-line dotyczących obecnych wyzwań dla służb społecznych, z artykułami prelegentów konferen-
cji pn. „pandemia i jej skutki - wyzwania dla polityki społecznej” oraz relacją z konferencji „współpraca. 
wokół kompetencji przyszłości” czyli jak przygotować się i odnaleźć w świecie zmian. jednym z wniosków 
płynących z dyskusji prowadzonych w ramach konferencji była bliższa współpraca służb publicznych 
w związku z trwającym stanem epidemii. ta zacieśniona współpraca, nowe kontakty mogą stanowić 
źródło optymizmu, który pomoże nam w nowym roku mierzyć się z towarzyszącymi nam wyzwaniami.

Życząc państwu dużo zdrowia, optymizmu i siły w codziennym 
działaniu, zachęcam do lektury niniejszego wydania es.o.es.

 Wstęp

szanowni państwo,
Dla nas wszystkich rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. mimo wszechogarniającego poczucia zagro-
żenia nie pozostaliśmy bierni czy bezradni wobec tej sytuacji - ani my, administracja samorządowa, ani 
państwo - mieszkańcy naszego regionu.

przedsięwzięcia podjęte w tym trudnym czasie przez samorząd województwa małopolskiego, przede 
wszystkim w ramach małopolskiej tarczy antykryzysowej, ukierunkowane były nie tylko na wsparcie 
podmiotów medycznych, czy zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach pomocy społecz-
nej, ale w ogromnym stopniu również na pomoc osobom, firmom i organizacjom szczególnie dotknię-
tym negatywnymi konsekwencjami związanymi z ograniczeniami w sferze gospodarczej i społecznej. 
wsparciu finansowemu towarzyszyły kampanie informacyjne dotyczące oferty regionalnych producen-
tów oraz usługodawców, a także przedsięwzięcia promujące lokalny wymiar turystyki, twórczości arty-
stycznej czy działalności edukacyjnej i kulturalnej.

pragnę podkreślić, że skuteczne wdrożenie działań pomocowych nie byłoby możliwe bez udziału przed-
stawicieli samorządów lokalnych, kierowników i pracowników instytucji pomocowych oraz ogromnego 
zaangażowania społeczności lokalnych. Lokalny wymiar wsparcia, realizowanego oddolnie, w bezpośred-
nie bliskości osób potrzebujących, doskonale ilustrują inicjatywy zgłoszone do tegorocznej edycji kon-
kursu małopolski Lider przedsiębiorczości społecznej. mam świadomość, że podobnych przedsięwzięć 
w skali regionu było dużo więcej - chciałbym za nie wszystkie bardzo podziękować.

Gesty solidarności i przykłady bezinteresownej pomocy niesionej potrzebującym, które obserwujemy 
w małopolsce od kilku miesięcy, nabierają dziś, u progu nowego roku, szczególnego znaczenia: napa-
wają nas nadzieją i pozwalają spojrzeć z optymizmem w przyszłość, dodają nam sił do dalszych zmagań 
z pandemią i jej skutkami. 

Dobro jest w małopolsce! mocno wierzę, że dzięki temu wygramy tę 
walkę.

Łukasz Smółka 
wicemarszałek województwa małopolskiego

Wioletta Wilimska 
Dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej w krakowie
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czują przesyt i przeładowanie infor-
macjami i danymi. to wszystko 
nasz codzienny krajobraz biurowy, 
w którym musieliśmy się odnaleźć 
prawie z dnia na dzień. 

jak wiemy jedne zespoły radzą 
sobie lepiej, inne gorzej. mamy jako 
ludzie skomplikowane i różnorodne 
procesy adaptacyjne do zmiany, 
a nasza elastyczność i odporność 
psychiczna jest cechą osobniczą 
każdego z nas. jak więc zbudować 
w sobie tę otwartość na zmiany, 
gotowość do uczenia się i oducza-
nia na nowo, aby móc odnaleźć się 
w tym co konsekwentnie przynosi 
nam rok 2020?

od wielu już lat analitycy zmian 
na rynku, menadżerowie, konsul-
tanci zajmujący się zmianą wska-
zują, że potrzebujemy społecz-
nie nowego modelu kompetencji, 
który jako wskazówka, kompas dla 
nas i dla naszych zespołów wskaże 
nam obszary i nowe umiejętności, 
o które musimy zadbać. 

obszar pomocy społecznej to prze-
strzeń związana z kompetencjami 
współpracy międzyorganizacyj-
nej, zdolnością odkrywania i nada-
wania głębszego sensu działaniom, 
które podejmujemy we własnych 
organizacjach i kontakcie z osobami 
i rodzinami, z którymi współpracu-
jemy, i którym towarzyszymy na co 
dzień.  to jednak także obszar, na 
który oddziaływują nowe trendy 
i zmiany globalnego świata zwią-
zane choćby ze wzrostem długo-
wieczności, rozwojem inteligent-
nych systemów czy zmianą struktur 
organizacyjnych. tego wszystkiego 
bardzo mocno doświadczamy od 
marca 2020 r. 

mając świadomość momentu 
i miejsca w jakim jesteśmy, poczu-
cia, że nie do końca jesteśmy na to 

wszystko przygotowani, powstała 
myśl, aby porozmawiać o kompe-
tencjach przyszłości. intuicyjnie 
czuliśmy, że obecny czas wymaga 
zmian, nauczenia się większej 
otwartości, właśnie adaptacyjności 
i elastyczności.

wiosną tego roku, w szeregach 4 
małopolskich instytucji powstał 
pomysł, aby szukać nowego 
formatu dyskusji, wymiany wiedzy 
i myśli. podczas dwóch dni konfe-
rencji „współpraca. wokół kom-
petencji przyszłości” (24.06.2020 
i 5.10.2020) pracownicy 4 sektorów: 
kultury, edukacji, rynku pracy i poli-
tyki społecznej budowali nowe pola 
do współpracy.

pretekstem do spotkania się 
prawie 200 uczestników na obu 
sesjach konferencyjnych były dys-
kusje wokół kompetencji przyszło-
ści oraz współpracy i kooperacji. 
poszukiwaliśmy w sobie odpowie-
dzi na pytanie: jak bardzo jesteśmy 
gotowi i otwarci na wyzwania przy-
szłości?

na potrzeby organizacji konferen-
cji powstał model 10 kompeten-
cji przyszłości, który został opraco-
wany na bazie raportu „Future work 
skills 2020” przygotowanego przez 
institute for the Future dla instytutu 
Badawczego Uniwers y tetu 
w phoenix.1 opracowany model 
może być wskazówką i narzędziem 
do analizy własnych czy organi-
zacyjnych zasobów: co jest naszą 
mocną stroną, jakich umiejętno-
ści nam brakuje, co warto rozwijać 
i wzmacniać. to w końcu sam albert 
einstein powiedział kiedyś, że „sza-
leństwem jest robić wciąż to samo 
i oczekiwać różnych rezultatów”. 

1  tłumaczenie raportu opracował alogic: https://
alogic.pl/blog/raport-kompetencje-zawodowe-
przyszlosci-2020-institute-for-the-future

od lat naukowcy i analitycy trendów 
gromadzą dane, opinie eksper-
tów, poszukują sygnałów zmian – 
które w większości przypadków są 
początkowo nieznaczącym odchy-
leniem, lokalną zmianą, która 
z czasem osiąga rozmiary globalne. 
takim sygnałem może być nowy 
produkt, usługa, trend demogra-
ficzny. po połączeniu tych danych 
otrzymujemy skomplikowany eko-
system, siec naczyń połączo-
nych, które uruchamiają globalną 
zmianę. rok 2020 pokazał nam to 
w soczewce, dosłownie na naszych 
oczach widzieliśmy, jak zmienia się 
świat, jak drastycznej i nagłej rede-
finicji potrzebują nasze systemy, jak 
w ułamku sekundy musimy podej-
mować decyzje chociażby o tym jak 
zdalnie wspierać naszych klientów, 
kiedy wcześniej większość wspar-
cia opierała się na kontakcie osobi-
stym. 

zbliża się koniec roku, to czas wielu 
podsumowań, snucia planów na 
przyszłość. trudno dziś przewi-
dywać przyszłość, ale to co warto 
na pewno zrobić to zastanowić 
się zaplanować czego warto się  
w 2021 r. nauczyć, a czego oduczyć. 
które z kompetencji przyszłości 
prezentowanych poniżej wydają 
się nam najbardziej istotne w kon-
tekście wykonywanych przez nas 
zadań? może dzięki temu rok 2021 
będzie dla nas jednak rokiem 
nowych szans i możliwości. 

opracowanie:

Katarzyna Ociepka-Miąsik 
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie

 AKtuALnoścI

kompetencje przyszłoŚci, 
czyLi jak przyGotować 
siĘ i oDnaLeźć w Świecie 
zmian.
za nami 9 miesięcy funkcjonowa-
nia w rzeczywistości pandemicznej. 
z dużym prawdopodobieństwem 
każdego z nas dotknęła w jakiś 
sposób obecna sytuacja i zmiana, 
z którą musimy się mierzyć. mimo 
tego, w sumie długiego już czasu, 
wciąż nie wiemy jaka będzie przy-
szłość – czy czeka nas regres? 
a może obecna sytuacja pandemii 
to szansa na rozwój, na inne spoj-
rzenie na nasze zadania, plany, 
na to w co angażujemy swój czas 
i energię? warunki, w których się 
znaleźliśmy są nietypowe i niespo-
tykane. Doświadczamy wielu strat, 

utraciliśmy choćby poczucie stabi-
lizacji i pewności kolejnych kroków 
i działań. zyskujemy za to doświad-
czenie odnajdowania się w zmianie 
oraz nowej współpracy.

Dokładnie pamiętam jeden 
z małopolskich Festiwali innowacji, 
podczas którego dyskutowali-
śmy o czekającej nas przyszłości. 
wtedy, a było to 2 lata przed pan-
demią, część prelekcji i podejmo-
wane tematy tego jak będzie wyglą-
dał nasz przyszły świat brzmiały 
jednak wciąż ciut futurystycznie. 
wiedzieliśmy też, że rozmawiamy 

o trendach przyszłości i o sygna-
łach, które wyłapują naukowcy, aby 
projektować nowe komunikatory, 
aplikacje, drony zastępujące kurie-
rów czy w końcu sztuczną inteli-
gencję. pomimo lekkiego zaniepo-
kojenia i ciekawości tymi wizjami 
czuliśmy, że mamy pewien zapas 
czasu, aby oswoić się z nowymi 
trendami i technologiami. Że 
mówiąc wprost, ta zmiana techno-
logiczna trochę czasu zajmie, a my 
będziemy mogli się w niej odnaleźć, 
ucząc się nowych narzędzi i krok po 
kroku podążać w nowym kierunku. 

no a potem wydarzył się rok 
2020 i nic już nie było takie samo. 
i jeszcze dobitniej wybrzmiał z cytat 
alvina toflera: 

ostatnie 9 miesięcy przyspieszyły 
zmiany, o których kiedyś rozma-
wialiśmy mając na myśli perspek-

tywę najbliższych 5 lat. przejście 
na pracę zdalną wielu branż, insty-
tucji, urzędów spowodowało 
olbrzymi wysiłek technologiczny 
i infrastrukturalny. jak przenieść do 
domowego biura wraz z pracow-
nikiem komputer stacjonarny lub 
wewnętrzną sieć? jak ułożyć sobie 
zadania w zespole, który wcze-
śniej umiejscowiony na tym samym 
piętrze, w 3 sąsiadujących poko-
jach zamienia się w zespół zdalny, 
a pracownicy nie maja doświadczeń 
i wiedzy jak pracować w rozproszo-
nym środowisku pracy. jak w końcu 
zadbać o relacje, o poczucie wspól-
notowości, wymianę wiedzy i komu-
nikację w zespole, w którym ilość 
maili wzrosła o 200%, a pracownicy 
po kilku tygodniach pracy z domu 

“AnAlfAbetAmi XXi wieku 
będą nie ci, którzy nie 

potrafią czytać i pisać, 
ale ci, którzy nie mogą 

się uczyć, oduczać 
i na nowo się uczyć.”

 aktUaLnoŚci aktUaLnoŚci
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KOMPETENcjE 
PrZYSZŁOścI

OdKrYWANIE SENSu I NAdAWANIE ZNAcZENIA
definicja: Umiejętność krytycznej analizy i wyciągania wniosków nie-
zbędnych do podejmowania decyzji. samodzielne i zespołowe odnajdy-
wanie odpowiedzi na pytania: „co to wydarzenie znaczy?”, „jak do tego 
doszło?” „co powinienem teraz zrobić i poprawić?”. współtworzenie 
nowej wiedzy w organizacji na temat sensu i znaczenia realizowanych 
działań i podejmowanych planów�

uMIEjęTNOścI KOrZYSTANIA Z NOWYch MEdIóW
definicja: Umiejętność poruszania się w środowisku nowych mediów 
w formatach wizualnych takich jak grafika, obraz, film, prezentacja, krótki 
tekst. analiza i zdolność do krytycznego odbioru i oceny danego formatu 
wizualnego. swobodne tworzenie i przygotowywanie różnych formatów 
wizualnych przyjaznych i zrozumiałych dla odbiorców.

INTElIgENcjA SPOŁEcZNA
definicja: zdolność do nawiązywania dobrych relacji z innymi, rozpo-
znawanie stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób i adekwat-
nie dostosowywanie sposobu i zakresu komunikacji oraz działania.

TrANSdYScYPlINArNOść
PrAcA W ZESPOŁAch MulTIdYScYPlINArNYch

definicja: znajomość rozumienia, a także posługiwania się pojęciami 
z różnych dyscyplin. Umiejętność pracy w multidyscyplinarnych zespo-
łach, rozwiązywania złożonych problemów.

AdAPTAcYjNOść I NIEKONWENcjONAlNE MYślENIE
definicja: Umiejętność przystosowania się do nowych sytu-
acji, zdolność reagowania w odpowiedni, adekwatny sposób 
w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń. Umiejętność nowator-
skiego myślenia, znajdowania rozwiązań czy odpowiedzi, wykra-
czających poza utartą rutynę i schematy.

MYślENIE PrOjEKTOWE
definicja: Umiejętność przedstawiania i opracowywania zadań 
i procedur w taki sposób, aby osiągnąć pożądane rezultaty. 
zdolność podejmowania różnorodnych operacji myślowych, 
m.in.: rozumienia istoty problemu, zastosowania praktycznego, 
myślenia strategicznego.

KOMPETENcjE MIędZYKulTurOWE
definicja: Umiejętność przystosowania się do różnorodnych wzorów 
życia i reguł kulturowych, w tym innych organizacji. zdolność dostrze-
gania różnic, a także przekazywania sobie informacji, budowania relacji 
i współpracy w obliczu spotkania się różnorodnego środowiska pracy, 
kultur.

rAdZENIE SOBIE Z NAdMIArEM  
INfOrMAcjI / SZuMEM INfOrMAcYjNYM

definicja: efektywne filtrowanie napływających danych, informacji, 
koncepcji. koncentrowanie się na tym, co istotne w działaniu/ zadaniu. 
selekcja, porządkowanie, informacji i ich priorytetyzacja, aby nie ulec 
natłokowi danych i szumowi informacyjnemu. krytyczne spojrzenia na 
informacje – na ich aktualność, rzetelność źródła.

ANAlIZA I PrZETWArZANIE dANYch
definicja: znajomość podstaw matematyki, statystyki, wzorów obli-
czeń, aplikacji, podstaw programowania nowych technologii przydat-
nych w pracy z danymi. Umiejętność praktycznej analizy i przetwarzanie 
danych, rozumowania ilościowego oraz wyciągania wniosków.

WIrTuAlNA WSPóŁPrAcA
definicja: zdolność do wydajnej pracy, zaangażowania i wnosze-
nia swojego osobistego wkładu jako członek wirtualnego zespołu. 
Umiejętność współpracy, dzielenia się pomysłami, zarządzania zada-
niami i produktywnością mimo fizycznego oddalenia.



 systEM WspARcIA EKonoMII społEcZnEj

wirtUaLny tyDzień 
ekonomii społecznej na 
małopoLskich UczeLniach
Wirtualny, ale jak najbardziej realny Xi Tydzień ekonomii 
Społecznej (TeS) przeszedł do historii. Wydarzenia 
odbywające się w ramach Tygodnia na stałe zapisały się 
w naszym ROPS-owym kalendarzu. Tegoroczna edycja 
odcisnęła swój ślad także w sieci, gdyż 99% atrakcji miało 
miejsce w przestrzeni wirtualnej. 

ze względu na sytuację pande-
miczną, jako organizatorzy, zmu-
szeni byliśmy do przeniesienia 
spotkań na bezpieczny grunt - unie-
możliwiający rozprzestrzenianie się 
wirusa sars-cov-2 - mianowicie na 
platformy online. nowe technologie 
z pewnością ułatwiły nam zadanie. 
kolejna edycja nie została odwo-
łana i odbyła się zgodnie z planem. 
oczywiście, bardzo brakowało nam 
osobistych spotkań ze studentami. 
wierzymy, że za rok spotkamy się 
w tzw. „realu”. 

w tym roku współpracę 
przy organizacji tes podjęły 
z nami: Uniwersytet jagielloński, 
Uniwersytet ekonomiczny w kra-
kowie, Uniwersytet papieski jana 
pawła ii w krakowie, Uniwersytet 
pedagogiczny im. komisji edukacji 
narodowej w krakowie, akademia 
ignatianum, podhalańska pań-
stwowa wyższa Uczelnia zawo-
dowa w nowym targu oraz 
spółdzielnia socjalna równość.

w okresie od 16 do 20 listo-
pada 2020 r. odbyło się kilkadzie-
siąt wydarzeń. część z nich miała 
miejsce w poprzednich latach, 
ale ponieważ cieszyły się zawsze 

dużym zainteresowaniem wśród 
studentów, zostały powtórzone. 
mowa tu o popularnych spacerach 
spółdzielczych, odkrywających kra-
kowskie ślady spółdzielczości, pro-
wadzonych przez spółdzielnię 
socjalną kampU (jedyne wydarze-
nie organizowane w formule hybry-
dowej: stacjonarnie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego oraz jedno-
cześnie transmitowane online), 
warsztatach z job-coachingu pro-
wadzonych przez małgorzatą 
stolarską, seminariach nt. animacji 

lokalnej z ekspertem Dariuszem 
polakowskim czy angażujących 
grach z dr łukaszem hajdukiem. 
inne odbyły się po raz pierwszy 
podejmując nową, niepogłębioną 
do tej pory tematykę. i na tych 
głównie spotkaniach skupmy się 
w tej relacji.

tegoroczny tes obfitował w spotka-
nia z ciekawymi i znanymi ludźmi. 
siostra teresa pawlak, albertynka 
ze zgromadzenia sióstr albertynek 
w krakowie, podczas semina-
rium na Uniwersytecie papieskim 
jana pawła ii opowiadała studen-
tom o wsparciu osób doświadcza-

jących biedy i bezdomności. na 
tej samej uczelni odbyło się spo-
tkanie z ewą korbut, która wta-
jemniczała studentów w pracę na 
misjach. maciej Budzich - crowd-
funder, w trakcie spotkania na 
Uniwersytecie ekonomicznym 
zachęcał do crowdfundngu, 
czyli współczesnego narzę-
dzia do finansowania projektów 
i akcji społecznych, a anna Żaczek 
- prezes stowarzyszenia wiosna 

przekonywała, że wolontariat to 
kapitał organizacji społecznych.

studenci z uczelni w nowym 
targu, a więc w większości górale 
z podhala, zgłębiali tajemnice 
zagórzan z okolic Beskidu 
wyspowego, analizując co ich łączy, 
a co odróżnia od sąsiadów, podczas 
warsztatu kulturowego prowa-
dzonego przez krystynę popko-
tomasiewicz, wieloletniego pra-
cownika Gorczańskiego parku 
narodowego oraz warsztatu z olgą 
Gałek z Fundacji miejsc i Ludzi 
aktywnych, współtwórcę marki-
-zagórzańskie Dziedziny.

w trakcie tes pojawił się także 
akcent międzynarodowy. na 
Uniwersytecie pedagogicznym 
odbył się panel dyskusyjny pn. 
social economy and social entre-
preneurship - international expe-
riences on the example of inn@
se project partners (ekonomia 
społeczna i przedsiębiorczość 
społeczna - międzynarodowe 

doświadczenia na przykładzie pro-
jektu inn@se). Uczelnia jest part-
nerem w projekcie międzynarodo-
wym, w którym uczestniczą także 
przedstawiciele włoch, macedonii 
i jordanii. ideą projektu jest promo-
wanie przedsiębiorczości społecz-
nej wśród młodych ludzi i wymiana 
doświadczeń pomiędzy regio-
nami mniej i bardziej doświadczo-
nym w tematyce ekonomii spo-
łecznej. Do panelu prowadzonego 
przez prof. Dorotę murzyn oraz 
Dr martę czyżewską z instytutu 
prawa, administracji i ekonomii 
zaproszono również przedstawi-
ciela regionalnego ośrodka polityki 
społecznej w krakowie, który 
przedstawił działania koordyna-
cyjne jednostki w zakresie ekonomii 
społecznej i solidarnej. 

w ramach tes pogłębiono także 
wątek współpracy biznesu tra-
dycyjnego z biznesem społecz-
nym. ewa szymkowska-nowak 
z firmy UBs opowiadał studentom 

Uniwersytetu ekonomicznego 
o społecznej odpowiedzialności 
biznesu i współpracy z podmiotami 
ekonomii społecznej.

podsumowując. tydzień ekonomii 
społecznej a.D. 2020, odbywający 
się w przestrzeni wirtualnej, tema-
tycznie i merytorycznie nie różnił 
się szczególnie od poprzednich 
edycji.  Był pełen ciekawych i róż-
norodnych wydarzeń skierowanych 
do młodych ludzi, z tą tylko różnicą, 
że cechowała go interaktywność. 
przed nami 2021 rok, w którym 
również planujemy organizację tes. 
już nie możemy doczekać się kolej-
nej edycji!

opracowanie:

Maria Kucińska 
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie
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„włączyLiŚmy tryB 
przetrwania…”
Wywiad z Karoliną Gacal - prezesem Food&life: 
przedsiębiorstwo społeczne. 

Przybliż proszę naszym 
czytelnikom firmę food&life. 
Od jak dawna jesteście obecni 
na rynku? czym się zajmujecie? 
Ile osób zatrudniacie? Kim one 
są?

Działamy od lipca 2018 r. nasza dzia-
łalność obejmuje usługi gastrono-
miczne oraz cateringowe. Flagową 
usługą i naszym narzędziem pracy 
jest foodtruck. jesteśmy mikro-
przedsiębiorstwem, na chwilę 
obecną zatrudniamy 5 osób. zespół 

Food & Life jest zróżnicowany- 
zatrudniamy osoby z niepełno-
sprawnościami, osoby wychodzące 
z bezdomności oraz osoby będące 
w innej, trudnej sytuacji społeczno- 
zawodowej. 

jaka jest specyfika pracy 
w Waszej firmie? jakie są 
podstawowe kierunki działania?

praca w naszej firmie opiera się 
partnerskich relacjach i wolności 
wyboru. podstawowym kierunkiem 
działania naszej firmy jest zrówno-
ważony rozwój. 

czemu młodzi ludzie, jakimi 
jesteście, zdecydowali się na 
założenie firmy społecznej?

to był splot różnych okoliczno-
ści, wydarzeń i naszych prywat-
nych doświadczeń- mieliśmy okazję 
współpracować ze sobą realizując 
wspólnie projekt w stowarzyszeniu 
wiosna. Dokładnie nie przypomi-
nam sobie momentu „wow!”- bo 
chyba go nie było. Bardziej posta-
nowiliśmy spróbować stworzyć 

coś na naszych warunkach, biorąc 
pod uwagę wiedzę i doświadcze-
nie jakie posiadaliśmy. przyświecała 
nam myśl, żeby to było miejsce, 
które będzie na siebie zarabiało, 
pomagało innym i zmieniało świat. 
a potem to już efekt śnieżnej kuli…

W tym roku większość 
przedsiębiorców doświadczyła 
negatywnych skutków 
pandemii koronawirusa. Wielu 
z nich obawia się o przyszłość. 
czy przyjdzie im zmniejszyć 
zatrudnienie, a nawet zamknąć 
działalność? jak Wy radzicie 
sobie w tym trudnym czasie?

włączyliśmy tryb przetrwania, ogra-
niczania kosztów i szukania nowych 
możliwości rozwoju. najbliższe kilka 
miesięcy z pewnością nas oceni. 

 co dał wam udział w programie 
„wespół wspieramy ekonomię spo-
łeczną”, w którym firma UBs przy-
znała granty w wysokości 15000 zł 
na działania anty-covidowe w spo-
łecznościach lokalnych. jakie inicja-
tywy podjęliście? 

Udział w projekcie był niesamo-
wicie ciekawą inicjatywą- pozwolił 
nam zacząć myśleć inaczej o naszej 
pracy i pokazał, że warto szukać 
nowych grup docelowych. ponadto 
w ramach grantów mieliśmy moż-
liwość zaopatrzyć się w środki 
ochrony osobistej, co pozwo-
liło nam funkcjonować w zmienio-
nej, ale bezpiecznej rzeczywisto-
ści. Grant był idealną odpowiedzią 
na potrzeby naszego przedsię-
biorstwa społecznego - zarówno 
w kwestiach finansowych, jak 
i personalnych. z dumą zrealizo-
waliśmy projekt pn. „Foodtruckowy 
miesiąc Dziecka”, który był dedy-
kowany podopiecznym placówek 

interwencyjno-opiekuńczych, wy-
-chowawczych. objęliśmy wspar-
ciem blisko 220 osób, przy zaan-
gażowaniu 13 różnych podmiotów. 
Umożliwiło nam to nawiązanie 
nowych relacji społeczno-bizneso-
wych.  

Kolejnym krokiem było 
skorzystanie z formy 
wolontariatu pracowniczego 
oferowanego przez uBS. 
Prezentowaliście ofertę 
handlową przed jej 
pracownikami. co dało Wam 
takie ćwiczenie?

nowe doświadczenie i świeże spoj-
rzenie na naszą działalność, poja-
wiło się też kilka pomysłów, które 
planujemy zrealizować. nie zabrało 
także konstruktywnej krytyki , co 
było dla nas kluczowe, zwłaszcza 
w kontekście prowadzenia rozmów 
z innymi firmami.

jak oceniacie współpracę 
biznesu społecznego z biznesem 
tradycyjnym? 

myślę, że współpraca idzie 
w dobrym kierunku- jednak 
konieczne jest zrozumienie potrzeb 
obu stron, otwartość i duża doza 
zaufania. warto dodać także bardzo 
istotną kwestię w zakresie aplikowa-
nia, wdrażania i realizacji grantów 
w ramach projektu „wespół”- oso-
biście koordynowałam sporo pro-
jektów, w tym finansowanych przez 
korporacje, natomiast do tej pory 
nie spotkałam się z tak prostymi 
i przejrzystymi procedurami, zmi-
nimalizowaną biurokracją oraz ter-
minowością w wypłacaniu środków 
i samym rozliczaniu. projekt realizo-
wało się z wielką przyjemnością. 

jakie inne działania/projekty 
realizujecie w czasie pandemii, 
które pozwalają Wam 
przetrwać?

na chwilę obecną podejmujemy się 
pojedynczych zleceń na pracę food-
trucka. jesteśmy na etapie dywer-
syfikacji usług oferowanych przez 
naszą firmę, więc proces zmiany 
trwa. pandemia skutecznie zwe-
ryfikowała nasze dotychczasowe 
podejście, rynek i nasze plany. 

firmy społeczne są często 
postrzegane jedynie przez 
pryzmat swojej działalności 
społecznej. jeśli zaś chodzi 
o oferowane przez nie produkty 
i świadczone usługi, wielu 
wyraża obawy, że mogą nie 
być one najlepszej jakości. jak 
byście zareagowali na takie 
zarzuty?

w takiej sytuacji proponujemy, 
żeby najpierw spróbować, a później 
oceniać. prawa rynku, konkurencja, 
dbałość o jakość produktów i usług, 
troska o klienta to kwestie, które 

ma w głowie każdy przedsiębiorca 
- a myślę, że przedsiębiorca spo-
łeczny szczególnie, z uwagi na war-
tości, jakimi kieruje się w prowadze-
niu biznesu. 

Życzę powodzenia w dalszej 
działalności i dziękuję za 
rozmowę.

Dziękuję bardzo

rozmawiała:

Maria Kucińska 
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie
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woLontariat 
kompetencyjny 
DLa małopoLskich 
przeDsiĘBiorstw 
społecznych
nie tak dawno zakończyliśmy realizację programu „weSpół 
wspieramy ekonomię społeczną”, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze, a już realizujemy kolejną akcję 
wspierającą małopolskie przedsiębiorstwa społeczne. 
Wolontariat kompetencyjny to nowa inicjatywa firmy uBS 
i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. 

współpraca rops z UBs zaczęła się 
w połowie 2020 r. kiedy to podmioty 
ekonomii społecznej z małopolski 
borykały się z największymi trud-
nościami z powodu kryzysu wywo-
łanego epidemią koronawirusa. 
Dotknął je, podobnie jak inne przed-
siębiorstwa impas, w wyniku którego 
nie otrzymywały zleceń, zagrożone 
były miejsca pracy, a w najgorszych 
przypadkach nad firmami zawisło 
widmo bankructwa. właśnie w tym 
najtrudniejszym momencie pomocną 
dłoń wyciągnęła do nich międzyna-
rodowa korporacja UBs, posiadająca 
wieloletnie doświadczenie w zakresie 
csr (corporate social responsibility) 
- społecznej odpowiedzialności 
Biznesu. ta szwajcarska firma posiada 
swoje polskie oddziały w krakowie 
i we wrocławiu i to właśnie w tym 
drugim mieście kilka lat temu zaczęła 
prowadzić działania skierowane 
do podmiotów ekonomii społecz-
nej. projekt akaDemia Biznes 
cLass realizowany z Dolnośląskim 
ośrodkiem polityki społecznej we 
wrocławiu wsparł pes z wojewódz-
twa dolnośląskiego przygotowu-
jąc je do wdrożenia innowacyjnego 

produktu, na rozwój którego środki 
przekazał UBs. więcej informacji o tej 
inicjatywie znajdziemy pod linkiem:  
http://akademiaodpowiedzialnosci.
pl/projekty_czytaj?id=92&t=Biznes_
cLass

w 2020 r. UBs jako duża i silna firma 
zdecydowała się podjąć działania 
wspierające nie tylko biznes spo-
łeczny, ale szerzej najbardziej potrze-
bujących mieszkańców naszego woje-

wództwa. stąd pomysł na „wespół…” 
i przekazanie na inicjatywy pes 10 
grantów po 15000 zł, które miały 

przeciwdziałać rozprzestrzenianiu 
się negatywnych skutków coViD-19, 
skierowane do osób bezdomnych, 
niepełnosprawnych, starszych czy 
też dzieci z domów dziecka. wybrane 
podmioty zrealizowały projekty 
w lokalnych społecznościach, a otrzy-
mane dotacje pozwoliły im także 
na utrzymanie zatrudnienia oraz 
wypłatę wynagrodzeń pracownikom. 
niektóre poszerzyły profil działalno-
ści, zdywersyfikowały ją oraz otrzy-
mały dalsze zlecenia od innych part-
nerów. program „wespół…” stanowi 
modelowy przykład współpracy 
biznesu tradycyjnego z biznesem 
społecznym.

zawiązana w maju tego roku współ-
praca trwa nadal i jest kontynuowana 
w formie pracowniczego wolontariatu 
kompetencyjnego. termin ten nie 
jest w polsce bardzo rozpowszech-
niony, a warto promować jego ideę - 
jest on również bardzo bliski UBs. na 
czym dokładnie polega? Dzięki niemu 
firmy i instytucje dzielą się wiedzą 
i umiejętnościami z innymi organiza-
cjami, które zyskują wsparcie kom-
petencyjne, dostają fachową poradę, 

ekspercką wiedzę w danej dziedzi-
nie. pracownicy firmy UBs w ramach 
wolontariatu kompetencyjnego służą 

radą i doświadczeniem pracowni-
kom m.in. organizacji społecznych. 
w UBs takimi działaniami zajmuje się 
zespół o nazwie community affairs. 
misją zespołu jest pomoc w pokony-
waniu nierówności społecznych oraz 
tworzenie pozytywnego wpływu na 
lokalne społeczności dzięki innowa-
cyjnym projektom. Głównymi obsza-
rami działań zespołu są edukacja 
i przedsiębiorczość. angażując pra-
cowników UBs w roli wolontariuszy 
zachęca się ich do wykorzystywania 
ich wiedzy i umiejętności przy pro-
jektach społecznych, dzięki którym 
budowany jest potencjał związany 
z tworzeniem miejsc pracy, rozwojem 
kariery oraz rozpowszechnianiem 
wiedzy i umiejętności w lokalnych 
społecznościach. każdy pracow-
nik UBs ma do dyspozycji 16 godzin 
wolontariackich w ciągu roku.

pracownicy UBs wyrazili chęć 
pomocy małopolskim przedsiębior-
stwom społecznym i zaangażowali 
się w projekt, który polega na ocenie 
ich kompetencji w konkretnej dzie-
dzinie. z uwagi na fakt, że niektó-
rym brakuje wiedzy i doświadczenia 
w zakresie autopromocji tematem 
przewodnim stała się w tym roku 
„prezentacja oferty handlowej przed 
potencjalnym partnerem bizneso-
wym”. w trakcie jednogodzinnych 
spotkań online (z uwagi na pandemię) 
zainteresowani wolontariusze uczest-
niczą w sesjach doradczych. sesje te 
są bardzo intensywne. każde przed-
siębiorstwo społeczne ma 5 minut 
na przedstawienie swojej działalno-
ści, wybranego produktu lub usług, 
które chce sprzedać, rozpowszechnić 
i promować. prezentacje przygoto-
wywane są w programie power point 
i odbywają się na platformie Business 
skype meeting. następnie wolon-
tariusze mają 7 minut na przedsta-
wienie swoich przemyśleń, refleksji 

i uwag „na gorąco” na temat wysłu-
chanej oferty. mogą oni w tym czasie 
zadawać pytania, przedstawiać swoje 
sugestie, dobre rady etc. po spotka-
niu przychodzi czas na pogłębioną 
analizę w formie ankiety, w której 
zawarte są pytania dotyczące pre-
zentacji. oceniana jest zarówno część 
graficzna prezentacji jak i umiejętno-
ści autoprezentacji, sprzedawania 
swojej oferty. to bardzo cenne ćwi-
czenie sprawia, że przedsiębiorcy 

społeczni nabywają wiedzę nt. swoich 
braków, tego co można by udosko-
nalić w swojej ofercie handlowej. 
ponadto, takie spotkania to okazja 
do nawiązania kontaktów i znalezie-
nia potencjalnych partnerów bizne-
sowych czy klientów. 

Do tej pory odbyły się 4 takie spo-
tkania. w dniach 8-9 października br. 
spółdzielnia socjalna „serce pogórza”, 
Beskidzka spółdzielnia socjalna, 
Food&Life sp. z o.o., spółdzielnia 
socjalna kampU, spółdzielnia 
socjalna apacze, Fundacja edumocni, 
tcF hUB oraz jmp - inspiracje w edu-
kacji zaprezentowali swoje produkty 
przed ok. 30 pracownikami UBs. 
eksperci z takich dziedzin jak mar-
keting, promocja, prawo, csr zwra-
cali uwagę na walory estetyczne, 

wizualne, sposób mówienia, wyko-
rzystanie i dobór odpowiednich 
argumentów. wolontariusze podsu-
nęli przedsiębiorcom wiele cennych 
wskazówek dotyczących np. eksplo-
racji nowych rynków zbytu, przej-
ścia na działalność online, promocji 
marki, poszerzania segmentów rynku 
o zakresy dotychczas nie brane przez 
firmy pod uwagę i wiele, wiele innych.

Dodatkowo, w grudniu br. w ramach 
odbywającego się corocznie w UBs 

projektu Volunteer week (tydzień 
wolontariatu) odbyła się seria 
spotkań dedykowanych różnym 
formom wolontariatu pracowniczego 
a 3 z nich dedykowane były przedsię-
biorczości społecznej. pierwsze z nich 
miało na celu zaznajomienie pracow-
ników firmy UBs z tematyką ekono-
mii społecznej i solidarnej oraz przed-
siębiorczością społeczną. zostali 
na nią zaproszeni: przedstawiciel 
komisji europejskiej - patrick klein - 
Dyrektor Działu ekonomii społecznej 
i solidarnej, katarzyna Lesko - prezes 
Fundacji rozwoju i terapii „moja 
przestrzeń” oraz maria kucińska 
z Działu ekonomii społecznej rops 
w krakowie. Uczestnicy spotkania 
pogłębili wiedzę nt. ekonomii spo-
łecznej w regionie, dowiedzieli się 
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jak na współpracę biznesu z bizne-
sem społecznym patrzy komisja 
europejska, a także jak działa jedno 
z prężniej funkcjonujących przedsię-
biorstw społecznym w małopolsce. 
spotkanie było prowadzone w języku 
angielskim z uwagi na międzynaro-
dowy charakter firmy i zatrudnie-
nie wielu obcokrajowców, podobnie 
jak kolejne w dniu 8 grudnia 2020 r. 
tym razem międzynarodowy instytut 
rozwoju społecznego, spółdzielnia 
socjalna „ognisko” z krakowa oraz 
stowarzyszenie wiejskie smaki 
z łącka poddały się analizie i ocenie 
ekspertów UBs. 10 grudnia br. 
doszło do spotkania prowadzonego 
w języku polskim. jego uczestnikami 
były: stowarzyszenie Dajmy nadzieję 
ze szczawnicy, spółdzielnia socjalna 
albert z chełmka oraz społeczna 
21 sp. z o.o. z krakowa. one także 
zostały poddane ocenie. 

wolontariusze UBs podsuwali 
pomysły dotyczące m.in. eksplo-
racji przez przedsiębiorstwa spo-
łeczne nowych rynków, dystrybucji 
produktów do nowych miejsc zbytu, 
współpracy z biznesem, inicjatyw 
podejmowanych w dobie pandemii 
koronawirusa. wszystkie uwagi, prze-
myślenia i sugestie okazały się bardzo 
przydatne dla małopolskich firm spo-
łecznych uczestniczących w spotka-
niach.

wolontariusze UBs podkreślają dużą 
wartość takich działań. wyrażają 
zadowolenie z możliwości przeka-
zywania swojej wiedzy podmiotom 
mniej doświadczonym łączącym dzia-
łalność ekonomiczną z działalnością 
społeczną. wolontariusze dodają 
również, że przedsiębiorstwa spo-
łeczne mają bardzo ciekawe i róż-
norodne oferty i doceniają fakt, że 
oprócz działalności ekonomicznej 

wspierają osoby wykluczone społecz-
nie dając im szanse na zatrudnienie 
i lepsze życie. 

przedsiębiorcy społeczni także wska-
zują na ogromną wartość dodaną 
takich spotkań. to nie tylko przeka-
zywanie wiedzy, ale także okazja do 
pogłębiania kontaktów. mimo, że spo-
tkania nie mają na celu doprowadze-
nia do zawiązania konkretnych trans-
akcji biznesowych, to przyczyniają się 
jednak do nawiązywania relacji i pro-
mocji firmy, co w przyszłości może 
zaowocować konkretnymi zleceniami.

opracowanie:

Maria Kucińska  
regionalny ośrodek polityki społecznej w krakowie

DekaDa z LiDerem -małopoLski LiDer 
przeDsiĘBiorczoŚci społecznej 2020
„ekonomia społeczna ma dobrych managerów” - takimi 
słowami łukasz Smółka-Wicemarszałek Województwa 
małopolskiego podsumował tegoroczną, jubileuszową 
edycję konkursu małopolski lider Przedsiębiorczości 
Społecznej (mlPS).

Uroczystość ogłoszenia wyników 
konkursu odbyła się, ze względu 
na pandemię, w przestrzeni wir-
tualnej, podczas posiedzenia 
małopolskiego komitetu rozwoju 
ekonomii społecznej (mkres).

Dziesiąta edycja konkursu miała 
charakter jubileuszowy – była 
okazją do podsumowania dotych-
czasowych osiągnięć laureatów 
z lat 2011-2019 oraz wyboru pod-
miotu, który dla środowiska eko-
nomii społecznej okazał się naj-
większą inspiracją do działania. 

nagradzane na przestrzeni ostat-
nich lat podmioty mogą pochwalić 
się nie tylko efektywnością ekono-
miczną, ale również, a może zwłasz-
cza, skutecznym jej połączeniem 
z działalnością społeczną, oferu-
jąc przy tym, co niezwykle istotne, 
wysokiej jakości usługi i produkty. 

Dla 9 dotychczasowych laure-
atów stworzona została katego-
ria „Dekada z Liderem”, a wyboru 
dokonali członkowie mkres wraz 
z mieszkańcami województwa, 
którzy w głosowaniu publiczności 
wybierali swoich faworytów.  

Laureatem w kategorii „Dekada 
z Liderem” została spółdzielnia 
socjalna „opoka”, którą nagro-
dzono za: Prekursorskie działania 
w obszarze ekonomii społecznej, za 
wieloaspektowy rozwój lokalnego 
systemu wsparcia dla osób bezrobot-

nych i niepełnosprawnych w oparciu 
o pierwszą w Polsce spółdzielnię 
socjalną założoną przez dwie osoby 
prawne i utworzony przez nią zakład 
aktywności zawodowej oraz za wielo-
letnie inspirowanie do działań samo-
rządów i organizacji z całej Polski�

„To był bardzo trudny rok, cieszymy 
się, że praca spółdzielni została doce-
niona i może ona być odbiorcą tak 
zacnej nagrody” powiedziały prezes 
spółdzielni - karolina Ledzińska 
oraz zastępca prezesa- monika 
miszczyńska dziękując za otrzy-
many laur�

w kategorii  pn. „Dekada z Liderem” 
zdecydowano się przyznać także 3 
wyróżnienia dla:

 � przedsiębiorstwa społecznego 
ognisko sp. z o.o. za: kreowanie 
kompleksowego systemu wspar-
cia zawodowego, społecznego oraz 
terapeutycznego dla osób z nie-
pełnosprawnością, którego zwień-
czeniem jest  tworzenie trwałych 
i stabilnych miejsc pracy dostoso-
wanych do możliwości i potrzeb 
osób wykluczonych społecznie, 

 � spółdzielni socjalnej równość 
z siedzibą w krakowie za:  prze-
myślany i konsekwentny model 
działania i promocji ekonomii spo-
łecznej z wykorzystaniem part-
nerskich relacji ze środowiskiem 
akademickim i biznesowym oraz 
udowodnienie, że firma społeczna 
może cechować się dużą skalą pro-
wadzonej działalności gospodar-
czej i być stabilnym pracodawcą,

 � Beskidzkiej spółdzielni socjalnej 
za: tworzenie lokalnych rozwiązań 
sprzyjających zatrudnieniu, bazu-
jących na lokalnych tradycjach 
i pasjach kulinarnych, obecnych 
w działalności zespołu pracow-
niczego a także za najliczniejsze 
wsparcie publiczności w głosowa-
niu konkursowym oraz wdzięczną 
nazwę: „Marchewkowe Pole”� 
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epidemia koronawirusa posta-
wiła przed małopolskimi podmio-
tami ekonomii społecznej  ważne 
pytanie: jak przetrwać ten trudny 
okres i jak utrzymać miejsca pracy? 
wiele z nich zdecydowało się podjąć 
działania mające na celu dostoso-
wanie dotychczasowej działalności 
do aktualnej sytuacji i jednocześnie 
przeciwdziałanie skutkom coViD-
19 w lokalnych społecznościach. 
Dostarczanie posiłków do osób 
starszych i chorych, działania skie-
rowane do dzieci i młodzieży, orga-
nizacja noclegów w ramach kwa-
rantanny czy produkcja środków 
ochrony osobistej to tylko niektóre 
z podejmowanych przez nie zadań. 
aby docenić aktywność podmio-
tów ekonomii społecznej w tym 
trudnym czasie tegoroczna edycja 
konkursu obejmowała katego-
rię specjalną pn. “razem przeciw 
coViD - najlepsza inicjatywa ekono-
mii społecznej”. 

zwycięzcą w tej kategorii została 
spółdzielnia socjalna równość  
z siedzibą w krakowie za: Partnerskie 
inicjatywy z biznesem, sektorem 
publicznym i pozarządowym, których 
celem było dostarczanie ciepłych 
posiłków osobom ubogim, starszym 
i samotnym; za wysiłek utrzyma-
nia zatrudnienia dla 26 osób oraz 

adaptacji działalności gospodarczej 
do nowej sytuacji na rynku�

„…To dla nas nieoceniona wartość, 
takie wyróżnienie. Walka z przeciw-
nikiem jakim jest COVID była nie-
równa, ale dzięki wsparciu finanso-
wemu, zwłaszcza firmy UBS Polska, 
przez okres od kwietnia do paździer-
nika  udało się dostarczyć 10 000 bez-
płatnych posiłków dla osób potrze-
bujących – starszych, chorujących 
psychicznie” - powiedziała teresa 
misina, prezes spółdzielni. 

na uwagę zasłużyły także inne 
in ic jat y w y ant y - cov idowe. 
w kategorii “razem przeciw coViD 
– najlepsza inicjatywa ekonomii 
społecznej” przyznano więc  wyróż-
nienia.  otrzymały je: 

 � Food&Life sp. z o.o. za: pomysł 
na animację czasu wolnego wycho-
wanków domów dziecka, odizo-
lowanych w czasie wiosennego 
reżimu sanitarnego oraz mobilną 
ak tywność gastronomiczną 
pomimo utrudnień, 

 � centrum rehabilitacji społecznej 
i zawodowej – zakład aktywności 
zawodowej „słoneczne wzgórze” 
za: organizację miejsc pobytu 
dla tarnowskich medyków oraz 
przygotowywanie posiłków dla 
osób przebywających w ośrodku 

kwarantanny, oraz zaangażowanie 
niepełnosprawnych pracowników 
w przeciwdziałanie skutkom epide-
mii, 

 � okno na świat spółdzielnia 
socjalna za: organizację usług 
opiekuńczych nad niesamodziel-
nymi osobami starszymi z terenu 
gminy,  szycie i dostarczanie mase-
czek ochronnych osobom potrze-
bującym oraz otwartość na nowe 
działania mające na celu utrzyma-
nie działalności  i zatrudnienia, 

 � warsztat terapii zajęciowej im. 
jana pawła ii za: szybkie zaadop-
towanie systemu wsparcia terapeu-
tycznego dla osób z niepełnospraw-
nością, podopiecznych warsztatów 
terapii zajęciowej, do funkcjono-
wania on-line oraz za realizowaną 
w trójsektorowym partnerstwie ini-
cjatywę opieki nad osobami star-
szymi, w którą czynnie zaangażo-
wali się pracownicy warsztatów, 

 � kampu spółdzielnia socjalna 
w krakowie za: przygotowanie 
alternatywnych form aktywnej edu-
kacji w terenie, w czasie gdy branża 
turystyczno - edukacyjna doświad-
cza negatywnych konsekwencji epi-
demii; za szukanie inspiracji w kra-
kowskim dziedzictwie kulturowym 
oraz przybliżanie go najmłodszym,

 � „U pana cogito” pensjonat 
i restauracja - zakład aktywności 
zawodowej za: organizację inicja-
tywy bezpłatnych obiadów dostar-
czanych pod drzwi mieszkań osób 
starszych, niepełnosprawnych, cho-
rujących psychicznie, a dzięki temu 
stabilizację działalności gospodar-
czej i terapeutycznej�

nagrodzone przez prezydium 
mkres podmioty ekonomii społecz-
nej udowodniły, że nawet najwięk-
sze problemy mogą być  skutecznie 
pokonane. podmioty te zasłużyły na 
szczególne wyróżnienie.

jubileuszowa, X edycja kon-
kursu małopolskiego Lidera 
przedsiębiorczości społecznej 
była okazją do wspomnień i pod-
sumowań. warto podkreślić, że 
w ciągu ostatnich 9 lat organiza-
cji konkursu nagrodzonych zostało 
60 małopolskich podmiotów eko-
nomii społecznej. podjęta została 
współpraca z ważnymi partnerami 
biznesowymi,  dzięki którym na 

konta laureatów wpłynęło dotych-
czas blisko 200 tys. zł. w tegorocz-
nej edycji konkursu partnerami 
finansowymi były tauron sprzedaż 
sp. z o.o., wiśniowski sp. z o.o. s.k.a 
oraz województwo małopolskie.  
wieloletnim partnerem konkursu 
jest małopolski Fundusz ekonomii 
społecznej, bez którego zaanga-
żowania przekazywanie środków 

laureatom i finalistom nie byłoby 
możliwe. 

opiekę medialną nad konkursem 
sprawowały lokalne media  - tVp3 
i radio kraków oraz takie portale 
jak nGo.pl, ekonomiaspoleczna.
pl czy Forum odpowiedzialnego 
Biznesu. wsparcie to pozwoliło na 
propagowanie idei konkursu mLps 
i rozpowszechnianie informacji 
o najprężniej działających w woje-
wództwie małopolskim przedsię-
biorstwach społecznych.

wszystkim instytucjom dotychczas 
zaangażowanym w organizację kon-
kursu składamy serdeczne podzię-
kowania

opracowanie:

Maria Kucińska  
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie
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 Z poLItyKI społEcZnEj

innowacje społeczne 
w Lock Down 
Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań dla pracowników 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 
w tym pracowników projektu inkubator Dostępności. 
Szybko musieliśmy  wejść z naszymi działaniami do świata 
online, podobnie jak większość  pracowników korporacji, 
przedsiębiorstw  czy pracowników administracji publicznej. 

16 marca ruszył nabór pomy-
słów na innowacje społeczne 
w ramach inkubatora. Był to czas, 
w którym wszyscy zastanawiali-
śmy się co przyniosą kolejne dni 
i tygodnie w związku z rozprze-
strzeniającą się epidemią coViD-
19. staraliśmy jednak, aby zarówno 
nabór jak i inne działania przebie-
gały płynnie i zgodnie z harmono-
gramem. oczywiście, towarzyszyło 

nam wiele obaw. pojawiły się 
pytania i wątpliwości czy po dotych-
czasowej ogólnopolskiej akcji 
i realizacji 3 innovathonów - czyli 
maratonów kreowania innowacji 
społecznych w metodyce Design 
thinking i bezpośrednim kontakcie 
z potencjalnymi innowatorami uda 
się przeprowadzić sam nabór inno-
wacji społecznych w formie zdalnej. 
okazały się być one zupełnie 

niesłuszne. pomimo lock down’u, 
dzięki szerokiej akcji informacyjnej 
prowadzonej najpierw w terenie, 
a następnie on-line, do inkubatora 
Dostępności wpłynęło łącznie 111 
zgłoszeń, w tym m.in. 42 z trzeciego 
sektora, 32 od osób fizycznych 
oraz 26 od partnerstw (formalnych 
i nieformalnych) z wielu lokalizacji 
w całej polsce. wśród zgłoszonych 
pomysłów znalazły się zarówno 
zaawansowane rozwiązania techno-
logiczne, jak też produkty i metody 
pracy z seniorami i osobami z nie-
pełnosprawnością, których brakuje 
w obszarze dostępności.

oczywiście prowadzenie działań 
w czasie pandemii to wyzwa-
nie także dla innowatorów, którzy 
mimo wyzwań jakie postawił przed 
nami wszystkimi rok 2020, zdecy-
dowali się zgłosić swoje pomysły do 
projektu „inkubator Dostępności”. 
trudności mogły pojawić się już 
na samym początku współpracy, 

bowiem nabór był prowadzony 
online, a całość dokumentów, w tym 
kartę innowacji społecznej, wysłać 
należało drogą mailową. zadbaliśmy 
również o bieżącą komunikację 
z wnioskodawcami, tak aby mieli 
świadomość tego, na jakim etapie 
oceny znajduje się ich pomysł. 

z powodu obostrzeń zmienili-
śmy sposób pracy oraz komuni-
kacji zarówno w ramach zespołu 
składającego się z pracowni-
ków rops kraków oraz Fundacji 
instytut rozwoju regionalnego, 
naszego partnera, jak i otoczeniem 
zewnętrznym. wszystkie spotkania 
i działania przenieśliśmy do sfery 
wirtualnej. w drugiej połowie roku 
w inkubatorze Dostępności zor-
ganizowaliśmy posiedzenie rady 
innowacji społecznych oceniającej 
zgłoszone pomysły, które w całości 
zrealizowaliśmy online. podczas 
dwudniowego posiedzenia eks-
perci przeanalizowali potencjał roz-
wiązań i 33 z nich wybrali do sfi-
nansowania i przetestowania. po 
naborze i utworzeniu listy rankin-
gowej najlepszych rozwiązań, roz-
poczęliśmy zdalne spotkania doty-
czące kształtu dalszej współpracy 

z naszymi innowatorami z wyko-
rzystaniem powyższych narzędzi. 
korzystaliśmy przede wszystkim 
platformy zoom, którą wspieraliśmy 
aplikacjami menti.com i Doodly.com. 
narzędzia te były bardzo dobrze 
odebrane nie tylko przez członków 
rady innowacji społecznych, ale też 
przez uczestników spotkań dorad-
czych i warsztatów wraz z którymi 
pracowaliśmy nad ostatecznym 
kształtem innowacji społecznych. 
na każdym etapie współpracy 
z inkubatorem uczestnicy korzystali 
ze wsparcia doradców ds. dostęp-
ności, doradcy ds. innowacyjno-
ści, mentorów i opiekunów inno-
wacji. specjaliści ci mają za zadanie 
ułatwić innowatorom opracowanie 
i testowanie rozwiązań, które zwięk-
szają dostępność do przestrzeni, 
produktów, usług czy metod pracy 
dla wszystkich, którzy tego potrze-
bują. część innowacji społecznych 
jest już w trakcie realizacji, nad 
innymi wciąż pracujemy, ale z opty-
mizmem spoglądamy w stronę przy-
szłorocznych naborów, które pla-
nujemy zarówno w „inkubatorze 
Dostępności” jak i w nowym pro-
jekcie partnerskim „inkubator 

włączenia społecznego” realizo-
wanym przez regionalny ośrodek 
polityki społecznej w krakowie, 
Fundację rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. jerzego regulskiego 
oraz Uniwersytet jagielloński 
w krakowie. w ramach tej inicjatywy 
będziemy szukać nowych, zalążko-
wych pomysłów, które pozwolą na 
szybsze, skuteczniejsze i bardziej 
wydajne rozwiązywanie problemów 
społecznych związanych z wyklu-
czeniem społecznym.

przypuszczamy, że wraz z przedłu-
żającym się okresem pracy zdalnej, 
a co za tym idzie - ograniczonym, 
bezpośrednim kontaktem ze współ-
pracownikami czy klientami, oferta 
platform i aplikacji ułatwiających 
wzajemną komunikację będzie się 
poszerzać. z jednej strony jako 
zespół tęsknimy za komfortem jaki 
daje praca w wspólnym pokoju. 
jednakże z drugiej strony nie ukry-
wamy, że nowości po prostu nas 
przyciągają i chętnie je testujemy. 
wkrótce innowatorzy przejdą do 
tego etapu prac, kiedy podejmą 
bliską współpracę z swoimi teste-
rami - osobami starszymi i osobami 

z niepełnosprawnością. czy biorąc 
pod uwagę konieczność zachowa-
nia dystansu społecznego narzędzia 
wspierające pracę on-line okażą się 
wystarczające? przekonamy się już 
wkrótce...

opracowanie:

Karolina Walocha            
Agnieszka Bolcek 

regionalny ośrodek  
polityki społecznej w krakowie
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„małopoLska niania 2.0” - 
samorząD wojewóDztwa 
małopoLskieGo pomaGa 
koLejnym roDzicom Dzieci 
w wiekU Do Lat 3
W listopadzie 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie ogłosił wyniki trzeciego już naboru do Projektu 
„małopolska niania 2.0”. na liście osób, którym przyznano 
dofinansowanie znalazło się kolejnych 218 Wnioskodawców 
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Razem to już od 
2018 r. prawie 670 rodzin objętych wsparciem w ramach 
Projektu.

Uczestnicy naszego projektu to 
rodzice dzieci w wieku do lat 3 
mający problemy z funkcjonowa-
niem na rynku pracy. z pomocy 
finansowej korzystają zarówno 
rodzice powracający na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodze-
niem i opieką nad dzieckiem do lat 
3, jak i rodzice dopiero wchodzący 
na rynek pracy, ale także i rodzice, 
którzy już pracują, a dzięki wspar-
ciu ze środków projektu mogą 
utrzymać dotychczasowe zatrud-
nienie. rodzice mogą korzystać ze 

wsparcia przez okres do 12 mie-
sięcy, nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego, w którym ich 
dziecko ukończy 3 rok życia. 

w ramach projektu przekazujemy 
granty na pokrycie części kosztów 
związanych z zatrudnieniem niani. 
wysokość wsparcia zależna jest od 
dochodów danej rodziny - w 2020 
r. wynosi ona maksymalnie 1850 zł/
miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 
- dla rodzin o najniższych docho-
dach - 2 600 zł/miesiąc (wsparcie 

podwyższone). w 2021 r. kwoty 
te wyniosą odpowiednio: 2000 
zł/miesiąc lub 2800 zł/miesiąc. 
wsparcie ma charakter dofinan-
sowania, co oznacza, że większość 
kosztów zatrudnienia niani jest 
finansowana ze środków projektu, 
a pozostałe pokrywają rodzice. 

udział w projekcie 

pierwszym krokiem do otrzyma-
nia wsparcia było złożenie wniosku 
o przyznanie wsparcia w okresie 
trwania naboru. szczegółowe 
informacje nt. naboru, kryte-
riów rekrutacji oraz wzory doku-
mentów każdorazowo były udo-
stępniane na stronie internetowej 
rops w krakowie oraz na naszej 
grupie na Facebooku. Do współ-
pracy zaprosiliśmy władze wszyst-
kich małopolskich gmin i powia-
tów, których zaangażowanie w akcję 
informacyjno-promocyjną przy-
czyniło się do szerokiego rozpo-
wszechnienia wśród mieszkańców 
całego województwa informacji 
nt. możliwości uzyskania wsparcia. 
w związku z pandemią koronawi-
rusa w tym roku wyznaczony został 
dłuższy niż w poprzednich nabo-
rach - bo niemal dwumiesięczny - 
okres przyjmowania wniosków tak, 
aby rodzice mogli swobodnie przy-
gotować dokumenty. wnioski pod-
legały ocenie zgodnie z kryteriami 
określonymi w regulaminie naboru. 
rodzice mieli możliwość poprawy 
wniosków. na etapie rekrutacji 
preferowane były osoby będące 
w najtrudniejszej sytuacji zawo-
dowej i osobistej: mające problem 
z podjęciem pracy lub z powro-
tem do pracy po urlopie związa-
nym z rodzicielstwem, mieszkający 
w gminach o ograniczonym dostę-
pie do usług opieki nad dziećmi do 

lat 3, rodzice z niepełnosprawno-
ściami lub opiekujący się dzieckiem 

z niepełnosprawnościami, a także 
rodzice samotnie wychowujący 
dziecko. 

sformalizowanie 
współpracy

Środki na zatrudnienie niani są prze-
kazywane rodzicom w formie grantu 
na podstawie Umowy o powierze-
nie Grantu. Umowa ta zawierana 
jest pomiędzy Grantodawcą (rops 
w krakowie) a Grantobiorcą (rodzi-
cem). warunkiem zawarcia takiej 
Umowy jest podjęcie pracy przez 
rodzica, a w przypadku osób prze-
bywających na urlopach związa-
nych z rodzicielstwem - powrót 
do czynnego zatrudnienia. z kolei, 
osobom, które mają problem z pod-
jęciem pracy jest - przed zawar-
ciem Umowy - wystawiana promesa 
gwarantująca przyznanie grantu 
- pod warunkiem, że podejmą 
pracę w ciągu 60 dni roboczych 
od zakwalifikowania się do udziału 
w projekcie. Formalnym warunkiem 
korzystania z grantu jest ponadto 
zawarcie z nianią przez rodzica tzw. 
Umowy uaktywniającej oraz zgło-
szenie niani do zUs. 

realizacja i rozliczenie 
grantu

rodzice zobowiązani są do wypłaty 
wynagrodzenia niani za dany 
miesiąc oraz do wpłacania do zUs 

należnych składek na ubezpiecze-
nia. następnie, aby otrzymać zwrot 
poniesionych kosztów składają 
oni do rops wniosek o refundację 
za dany miesiąc wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi poniesienie 
wydatków. po weryfikacji i akcepta-
cji dokumentów przez Grantodawcę 
następuje refundacja, czyli zwrot 
poniesionych kosztów. 

w ramach projektu funkcjonuje 
punkt informacyjny, w którym 
rodzice mogą na bieżąco uzyskać 
pomoc merytoryczną z zakresu 
zarówno przygotowania niezbęd-
nych do zawarcia umowy dokumen-
tów, jak i późniejszego rozliczania 
grantu. 

efekty projektu

założeniem projektu „małopolska 
niania 2.0” jest stworzenie rodzi-
com najmłodszych dzieci warunków 
do podjęcia lub kontynuacji zatrud-
nienia oraz zwiększenie dostęp-
ności do usług opieki nad dziećmi 
w gminach o ograniczonym dostępie 
do tych usług. na ten cel samorząd 

województwa małopolskiego prze-
znaczył aż ponad 16,5 mln zł (są 
to środki europejskiego Funduszu 
społecznego oraz budżetu 
państwa). Udział w projekcie umoż-
liwił prawie 300 rodzicom wejście 
lub powrót na rynek pracy, zaś 
ponad 150 rodzicom pracującym 
dał szansę na utrzymanie zatrud-
nienia. na szczególną uwagę zasłu-
guje to, że wśród osób korzysta-
jących ze wsparcia ponad 80% 
stanowią mieszkańcy gmin o ogra-
niczonym dostępie do usług opieki 
nad dziećmi do lat 3, co poka-
zuje jak trafnym przedsięwzięciem 
jest projekt „małopolska niania 
2.0” skutecznie przyczyniając się 
do poprawy sytuacji na obsza-
rach o największym natężeniu pro-
blemów w tym zakresie. projekt 
ułatwia rodzicom godzenie życia 
prywatnego z zawodowym, przez 
co konieczność sprawowania opieki 
nad dzieckiem nie stanowi już 
żadnej przeszkody w powrocie na 
rynek pracy. Dodatkowym efektem 
realizacji projektu jest powstanie 
nowych miejsc pracy dla osób peł-
niących funkcje niani i - jak pokazuje 
praktyka - nie są to miejsca zare-
zerwowane wyłącznie dla kobiet 
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- panowie coraz częściej wykazują 
zainteresowanie tego rodzaju zaję-
ciem i są zatrudniani do opieki nad 
dziećmi. 

Bardzo cieszymy się, że nasz projekt 
przynosi tak konkretne i wymierne 
efekty. największą nagrodą dla reali-
zatora projektu są jednak wyrazy 
uznania, podziękowania i pozy-
tywne opinie uczestników, które 
potwierdzają jak ważna i potrzebna 
jest to inicjatywa. przytaczamy tu 
tylko kilka z nich:

„Chciałam Państwu podziękować 
za umożliwienie mi wzięcia udziału 
w Projekcie, który dał mi możliwość 
bezstresowego powrotu na rynek 
pracy po urlopie macierzyńskim. 
Dziękuję również za życzliwą i rze-
czową pomoc przy zapytaniach, które 
do Państwa kierowałam oraz przy 
wyjaśnianiu wątpliwości w comiesięcz-
nych rozliczeniach”.

„Program Małopolska Niania 2.0 
bardzo mi pomógł, aby spełniać się 
zawodowo. Polecam wszystkim ten 
program”.

„Stworzone w ramach Projektu 
warunki powrotu do pracy (poprzez 
dofinansowanie kosztów zatrudnie-
nia niani) umożliwiły mi kontynu-
ację zatrudnienia. Zatrudnienie niani 
na podstawie umowy uaktywniającej 

w ramach Państwa Projektu z pewno-
ścią przyniosło ogromną korzyść dla 
mnie jako rodzica, mojego dziecka, ale 
również dla mojej niani. Skorzystała 
ona z zatrudnienia, dofinansowania 
składek z budżetu państwa, objęcia 
ubezpieczeniem społecznym i zdro-
wotnym” 

„Projekt był dla mnie jedyną szansą 
na powrót do pracy. Dziękuję za to co 
robicie dla wszystkich mam bojących 
się powrócić do pracy”.

warto dodać również, że projekt 
„małopolska niania 2.0” jako mający 
strategiczne znaczenie dla spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju 
regionu został pozytywnie oce-
niony w badaniu ewaluacyjnym, 
a rekomendacje z tego badania to 
m.in. zachęcenie do korzystania 
z naszych doświadczeń przy realiza-
cji nowych przedsięwzięć - np. skie-
rowanych do opiekunów osób star-
szych i niesamodzielnych, a także 
wdrażanie mediów społecznościo-
wych w projektach skierowanych do 
wielu odbiorców. 

w projekcie „małopolska niania 2.0” 
z powodzeniem wykorzystywano 
to narzędzie do promocji projektu, 
a także do komunikacji z rodzicami.

projekt „małopolska niania 2.0” jako 
innowacyjna w skali kraju inicjatywa 

był dla nas nie lada wyzwaniem 
zarówno organizacyjnym, jak 
i merytorycznym. w tym miejscu 
pragniemy podziękować pracow-
nikom wojewódzkiego Urzędu 
pracy w krakowie oraz Urzędu 
marszałkowskiego województwa 
małopolskiego, którzy razem z nami 
realizują to przedsięwzięcie. przed 
nami jeszcze prawie dwa lata wytę-
żonej pracy. ten czas poświęcimy 
rodzicom zakwalifikowanym do 
projektu w ramach tegorocznego 
naboru. Dziękujemy państwu za 
zaufanie, służymy pomocą i mamy 
nadzieję na udaną współpracę 
w przyszłym roku. 

opracowanie:

Magdalena Kalandyk   
Magdalena Augustowska 

regionalny ośrodek  
polityki społecznej w krakowie

DUŻe potrzeBy - DUŻe 
wyzwania - DoskonaLenie 
kadr systemu wspieraNia 
roDziny i pieczy zastĘpczej
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 
społecznej, systemu wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej, oraz osób realizujących zadania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - to jedno 
z podstawowych zadań realizowanych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

zadanie w zakresie podnosze-
nia kompetencji służb systemu 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej  współfinansowane 
jest ze środków europejskiego 
Funduszu społecznego, programu 
operacyjnego wiedza edukacja 
rozwój i obejmuje szereg form 
wsparcia, które w sposób kom-
pleksowy i adekwatny do różnych 
potrzeb szerokiej grupy odbiorców 
- tworzą ofertę wzmacniania kom-
petencji zawodowych i stwarzają 
możliwość zarówno zespołowej, jak 
i indywidualnej pracy nad uspraw-
nianiem własnego warsztatu zawo-
dowego. przygotowując ofertę szko-
leniową, rops w krakowie bardzo 

dba o to, aby była ona odpowiedzią 
na realne potrzeby kadr systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej, z uwzględnieniem i połącze-
niem potrzeb zawodowych służb 
wspierających, dostrzeżonych 
w obszarze własnych kompetencji, 
z potrzebami tych, na których rzecz 
świadczą profesjonalne wsparcie.

Dla tak określonego celu, w latach 
2017 - 2020, zrealizowany został 
projekt pn. „podnoszenie kompeten-
cji kadr systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej”, w ramach 
którego skierowano szeroko zakro-
jone wsparcie dla przedstawi-
cieli systemu realizującego zadania 

wynikające z Ustawy o wripz, oraz 
służb z nimi współpracujących. 
zakresy merytoryczne, w ramach 
których zaoferowano podnoszenie 
kompetencji zawodowych, obejmo-
wały zagadnienia:

 � organizacji polityki społecznej,

 � organizacji pieczy zastępczej,

 � budowania lokalnego systemu 
wspierania rodziny,

 � zarządzania,

 � pracy z dzieckiem i rodziną,

 � psychologii rozwojowej dzieci 
i młodzieży,

 � współpracy interdyscyplinarnej,

 � zagadnień prawnych,

 � kompetencji miękkich

obszary tematyczne zaoferowano 
w dwóch formach podnoszenia 
kompetencji:

1. szkolenia, w tym:

 � profilowane i interdyscyplinarne

 � stacjonarne i wyjazdowe

 � jednodniowe i wielodniowe

 
2. superwizje grupowe:

 � profilowane

 � stacjonarne i zdalne

szkolenia w liczbacH

oferowane wsparcie podnosze-
nia kompetencji zawodowych 
w latach 2017 – 2020 objęło:

 � 1597 uczestników

 � 912 godzin dydaktycznych

 � 99 grup szkoleniowych

 � 54 tematy szkoleniowe

superwizje w liczbacH

w ramach superwizji grupowych 
zrealizowano:

 � wsparcie dla 106 uczestników

 � 200 godzin szkoleniowych

 � 10 grup  superwizyjnych
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wybór tematów szkoleniowych doko-
nywany był przez uczestników wspar-
cia, a tym samym pozwolił dookre-
ślić, jakie były potrzeby podnoszenia 
wiedzy i umiejętności wśród służb 
pomocowych i w których obszarach 
tematycznych doszkalano się najczę-
ściej w latach 2017 - 2019. stało się 
to również bazą wyjściową dla doko-
nania rozeznania i diagnozy potrzeb 
szkoleniowych na lata 2020 - 2022 
i podjęcia próby odpowiedzi na 
pytanie: jak powinna być oferta 
szkoleniowa dla kadr systemu 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej oraz służb współpra-
cujących, na kolejne lata?

aby móc precyzyjnie i adekwatnie 
odpowiedzieć na tak postawione 
pytanie, regionalny ośrodek polityki 
społecznej w krakowie podjął się 
opracowania aktualnej diagnozy 
potrzeb szkoleniowych wszyst-
kich grup zawodowych, które reali-
zują działania wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej w województwie 

małopolskim. planując działanie, 
uwzględniono zarówno dotychcza-
sowe potrzeby zgłaszane przez kadry 
realizujące zadania, ale również ten-
dencje i zmiany społeczno - ekono-
miczne, które mogłyby mieć wpływ 
na potrzeby w zakresie doskona-
lenia zawodowego w przedmioto-
wym obszarze, aż wreszcie aktualne 
potrzeby zgłaszane przez samych 
ekspertów i bezpośrednio z nimi 
skonsultowane.

aby uwzględnić wszystkie ważne dla 
badania czynniki, diagnoza została 
oparta na trzech składowych: analizie 
desk research, badaniu ankietowym 
i spotkaniu fokusowym. 

w analizie desk research oparto się 
m.in. na opiniach i potrzebach zgła-
szanych przez pracowników meryto-
rycznych, kadrę zarządzającą i przed-
stawicieli służb wspierających, którzy 
uczestniczyli w szkoleniach przygo-
towanych na lata 2017-2020, i którzy 
wyrazili swoje opinie w ankietach 
podsumowujących. przeanalizowane 

wyniki ujęto w raporcie, który posłu-
żył jako materiał dla opracowa-
nia zakresów tematycznych i pytań 
o potrzeby i preferencje w zakresie 
przyszłych szkoleń, które postawiono 
w anonimowej ankiecie - badaniu 
skierowanym do wszystkich będą-
cych adresatami projektu, do których 
oferta szkoleniowa na lata 2020 - 
2022 będzie skierowana. Biorąc pod 
uwagę, że łączna liczba przeszkolo-
nych w ramach projektu wyniosła 
blisko 1000 osób, można przyjąć, że 
jest to istotny wskaźnik.

wyniki badania ankietowego zostały 
skonsultowane z przedstawicielami 
służb realizujących zadania z zakresu 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej, podczas konwentu Dyrektorów 
pcpr, z udziałem marszałka 
województwa małopolskiego - 
pana łukasza smółki, pani wioletty 
wilimskiej - Dyrektora regionalnego 
ośrodka polityki społecznej 
w krakowie, oraz pracowników mery-
torycznych rops.

podjęta dyskusja pozwoliła na uzu-

pełnienie oraz doprecyzowanie listy 
tematów, które powinny znaleźć się 
w ofercie szkoleniowej na kolejne 
lata. wskazano na rzadkie lecz 
ważne potrzeby dokształcania kadr 
w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną 
doświadczającymi przemocy seksu-
alnej, ale również skutecznej i profe-
sjonalnej edukacji w podniesionym 
zagadnieniu. odniesiono się do 

TEMATY cIESZĄcE SIę NAjWIęKSZYM POWOdZENIEM W lATAch 
2017 - 2020

 � problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży  
(114 os./7 gr. )

 � praca z dzieckiem z Fas i ze spektrum Fas-diagnoza, terapia, roko-
wania (72 os./4 gr.)

 � komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych  
(72 os./4 gr.)

współpracy jako niezmiennie szcze-
gólnie ważnej w zakresie skutecz-
ności i efektywności służb pomo-
cowych, ale również konieczności 
doskonalenia w zupełnie nowych 
zagadnieniach - jak praca zdalna 
z rodziną, współpraca i wsparcie 
przy ograniczeniach wynikających 
z bieżącej sytuacji pandemicznej 
w polsce i na świecie.

rok 2020 postawił przed wszystkimi 
nowe, zupełnie nieprzewidywalne 
wyzwania. pandemia coViD-19 
zmieniła nie tylko codzienne funk-
cjonowanie każdego z nas i wymu-
siła zmiany w obszarze naszego 
życia zawodowego i osobistego, ale 
wpłynęła na sposób funkcjonowania 

całego systemu społeczno-gospo-
darczego, w tym również realizację 
zadań z zakresu wsparcia rodziny 
i pieczy zastępczej. 

stała się ona jednym z kolejnych 
wyzwań, przed którymi stanęły 
służby pracy na rzecz rodziny, i które 
istotnie zmienia rzeczywistość reali-
zowanego wsparcia. wymusiło to 
konieczność reorganizacji niektó-
rych form wsparcia i podniesie-
nia kompetencji w nowych obsza-
rach. istotne jest, że nowe wyzwania 
nie zastępują starych, dlatego 
każde oferowane rozwiązanie, 
w tym oferty doskonalące eksper-
tów, musi uwzględniać w sposób 
kompatybilny, zarówno znane jak 

i nowe potrzeby w tym zakresie. 
mamy ambicję, aby opracowana 
przez regionalny ośrodek polityki 
społecznej w krakowie, oferta szko-
leniowa - stanowiła egzemplifika-
cję tak postrzeganego zagadnie-
nia, a tym samym była efektywnym 
narzędziem doskonalenia systemu 
kadr wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej.

opracowanie:

Agnieszka Kamińska 
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie

W PrOPOZYcjAch NA lATA 2020 - 2022

 � prawo w praktyce

 � regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

 � Depresja dzieci i młodzieży

 � praca z zachowaniami agresywnymi u dzieci i rodziców/opiekunów
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konFerencja „panDemia 
i jej skUtki - wyzwania DLa 
poLityki społecznej”
merytoryczna przygoda dla poszukujących odpowiedzi na 
pytania dotyczące procesu pomagania w dobie pandemii 
i nie tylko.

pandemia zdeterminowała naszą 
codzienność ucząc zasad dystansu 
społecznego i korzystania z nowych 
narzędzi komunikacji. postawiła wiele 
wyzwań, także przed systemem 
pomocy społecznej. 

jakie ryzyka społeczne ujaw-
niają się w dobie pandemii? 

W jakiej kondycji znajduje się 
rodzina? 

W jaki sposób można reago-
wać na zagrożenie i pomagać 
w czasach izolacji? 

te i inne tematy zostały poruszone 
w trakcie szeregu prelekcji, warszta-
tów i dyskusji podczas konferencji, 
która odbyła się w dniach 25-27 listo-
pada w formule zdalnej.

Goście - specjaliści z dziedziny nauk 
o polityce społecznej i psychia-
trii, osoby na co dzień współpracu-
jące z rodzinami i zaangażowanymi 

w niesienie pomocy zmierzyli się 
z następującymi tematami:

„polityka społeczna 
w obliczu pandemii - 
ujawnienie się nowycH, czy 
krystalizowanie starycH 
ryzyk społecznycH” - prof. 
nadzw. dr Hab. mirosław 
grewiński - wyższa 
szkoła pedagogiczna 
im. janusza korczaka

pandemia koronawirusa spowodo-
wała konieczność refleksji nad kon-
dycją usług i służb społecznych, 
postawiła nowe wyzwania związane 

z potrzebami osób najbardziej zagro-
żonych skutkami pandemii takie jak 
m�in� 

 � zabezpieczenie osób starszych, 

 � inwestycje w sektor medyczny 
i pomocy społecznej, 

 � zabezpieczenie logistyczne 
i kadrowe. 

poszczególne sektory podjęły działa-
nia wymuszone sytuacją, konieczne 
do funkcjonowania ich grup odbior-
ców, które jednak nie były pozba-
wione ryzyk związanych z brakiem 
czasu na testowanie najlepszych 
rozwiązań. to przejście na edukację 
zdalną, pracę on - line, telemedycynę, 
teleterapię. sektor pomocy społecz-
nej także został dotknięty skutkami 
panemii, która ujawniła m.in.: 

 � deficyt kadr w systemie, 

 � deficyty we współpracy służb, 

 � problem przygotowania zawodo-
wego służb do sytuacji nadzwy-
czajnych, 

 � ale także pokazała zaangażowa-
nie, oddanie i profesjonalizm pra-
cowników. 

czy i jak poradzimy sobie po pan-
demii? czy spotka nas kryzys zaufa-
nia, lęk, strach prze kolejnymi pan-
demiami i kryzysem gospodarczym, 
nowe formy nierówności społecz-
nych? sektor pomocy społecz-
nej powinien być przygotowywany 
na nowe zjawiska poprzez podję-
cie i realizację zawieszonych działań 
takich jak m.in. wdrażanie cUs jako 
nowego podmiotu polityki społecz-
nej, przygotowanie do deinstytucjo-
nalizacji, zachęcanie do wykonywa-
nia zawodu pracownika socjalnego 
i innych zawodów pomocowych. 

„dobrostan rodziny 
w czasie izolacji, wynikającej 
z pandemii” - dr Hab. n. 
med. maciej pilecki - klinika 
psycHiatrii dzieci i młodzieży, 
katedry psycHiatrii uj cm

w jakiej kondycji psychicznej i mate-
rialnej znajdują się polskie rodziny? 
jakie formy wsparcia psychologicz-
nego wdrożyć, aby pomóc osobom 
nie radzącym sobie z izolacją i zmianą 
warunków życia?

pandemia oznacza nasilony stres 
i konieczność adaptacji dla rodzin 
pracowników służby zdrowia i innych 
pracowników esencjonalnych, 
którzy nie mogą zostać w domu. 
olbrzymim stresem dla wielu jest 
utrata stabilności ekonomicznej, 
zwłaszcza, iż wiele polskich rodzin 
od poziomu biedy i czasem bezdom-

ności dzieli zaledwie kilka wypłat. 
traumatycznym jest też doświad-
czenie śmierci i choroby bliskich. 
Dla wielu rodzin pandemia i izola-
cja społeczna oznaczała powrót do 
domu jednego z rodziców, dotąd 
pracującego za granicą. Unikanie 
się, wychodzenie z domu przestało 
być możliwą strategią rozładowywa-
nia napięć. konieczność pogodzenia 
pracy z opieką nad dziećmi stała się 
wielkim wyzwaniem dla rodziców, 
w tym zwłaszcza dla kobiet. Brak 
konieczności wychodzenia z domu 
nasilił problemy związane z używa-
niem substancji psychoaktywnych, 
w tym zwłaszcza alkoholu u tych 
którzy już go nadużywali.

wczesne sygnały ryzyka wystą-
pienia zaburzeń psychicznych to 
m.in: jedzenie lub spanie za dużo 
lub za mało; unikanie innych ludzi 
i codziennych czynności; utrata lub 
brak energii; czucie się odrętwiałym 
lub jakby nic się nie liczyło; niewy-
jaśnione dolegliwości somatyczne; 
czucie się bezradnym lub bezna-

dziejnym; palenie, picie lub używa-
nie narkotyków częściej niż zwykle; 
czucie się zagubionym, nieważnym, 
na krawędzi, złym, zdenerwowa-
nym, zmartwionym lub przestraszo-
nym; kłótnie lub konflikty z rodziną 
i przyjaciółmi; doświadczanie 
poważnych wahań nastroju, w tym 
zwłaszcza takich, które powodują 
problemy w związkach; uporczywe 
myśli i nawracające wspomnienia, 
których nie mogą powstrzymać; sły-
szenie głosów lub wiara w rzeczy, 
które nie są prawdziwe; myśli by 
krzywdzić siebie lub innych; niezdol-
ność do wykonywania codziennych 
zadań, takich jak opieka nad dziećmi, 
uczęszczanie do pracy lub szkoły.

jak zapobiegać by nie leczyć? 

 � miej w swoim życiu osoby na 
których możesz polegać, i z 
którymi możesz otwarcie rozma-
wiać o sobie i swoich uczuciach, 
okazuj też im wsparcie gdy 
potrzebują; 

 � nie uzależniaj swojego poczu-
cia wartości i satysfakcji tylko od 
jednego aspektu swojego życia - 
osiągnieć zawodowych, udanego 
związku, rodziny, atrakcyjności 
czy sprawności fizycznej; 

 � miej zainteresowania i pasje, które 
pozwolą ci zapomnieć o kłopo-
tach zarówno tych zawodowych 
jak i osobistych; 

 � jest tylko określona ilość stresu, 
którą możesz znieść, nie bierz 
na siebie zbyt wiele obowiązków 
w jednym czasie; 

 � staraj się rozwijać swoje zasoby 
i racjonalne metody radzenia 
sobie w sytuacjach stresowych; 

 � poddawaj refleksji swoje życie, 
plany i wartości, które są dla 
ciebie ważne; 

 � staraj się myśleć pozytywnie, nie 
zafałszowuj jednak oglądu pro-
blemów, z którymi się mierzysz; 

 � kryzysy wpisane są w nasze życie, 
wielu z nich nie unikniesz. Dopytuj 
się innych jak pokonywali pro-
blemy, przed którymi teraz stoisz; 

 � Dbaj o swoje zdrowie fizyczne - 
prawidłowo się odżywiaj, uprawiaj 
sport, miej stałe godziny snu, nie 
nadużywaj substancji psychoak-
tywnych; 

 � nie czekaj zbyt długo z poszuki-
waniem pomocy jeśli doświad-
czasz cierpienia psychicznego; 

 � reaguj na przemoc i zastraszanie 
innych, nie zgadzaj się na bycie 
ofiarą przemocy.
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„pomaganie w czasie 
społecznej izolacji. specyfika 
realizacji zadań zespołów 
interdyscyplinarnycH, 
w kontekście aktualnycH 
zmian ustawowycH” - dr 
n. prawnycH grzegorz 
wrona - prawnik, 
certyfikowany specjalista 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, superwizor 
z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

już w maju br. ministerstwo rodziny 
i polityki społecznej opracowało 
wytyczne dotyczące sposobu organi-
zacji zespołów interdyscyplinarnych 
i Grup roboczych oraz realizacji pro-
cedury „niebieskie karty” oraz dla 
pracowników socjalnych do pracy 
z rodzinami, które przejawiają pro-
blemy opiekuńczo-wychowawcze 
w związku z epidemią wirusa sars-
coV-2, które zostały przekazane do 
samorządów lokalnych za pośrednic-
twem służb wojewody.

wśród szeregu wskazań znalazło się 
m.in.: 

 � zalecenie ograniczenia działal-
ności zespołów interdyscypli-
narnego do niezbędnych zadań 
wykonywanych za pomocą zdal-
nych środków komunikacji, 

 � wskazanie, aby grupy robocze pra-
cowały w formie: rozmów telefo-
nicznych/video konferencji/kore-
spondencji mailowej czy innej 
formy korespondencji elektronicz-
nej, 

 � zalecenie, aby po ustaleniu indywi-
dualnego planu pomocy dla osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że 
jest dotknięta przemocą w rodzinie 
i jej rodziny, wyznaczono jednego 
przedstawiciela grupy roboczej do 
kontaktu z osobą doświadczającą 
przemocy w rodzinie (tzw. opie-
kuna osoby doznającej przemocy 
- preferowany pracownik socjalny) 
oraz jednego przedstawiciela 

grupy roboczej do kontaktu 
z osobą stosującą przemoc (tzw. 
opiekuna osoby stosującej 
przemoc - preferowany policjant) 
i na bieżąco monitorowano sytu-
ację rodziny, o ile to możliwe, za 
pośrednictwem rozmów telefo-
nicznych lub dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej,

 � zalecenie zobowiązania osoby 
doświadczającej przemocy 
w rodzinie i będącej w procedurze 
„niebieskie karty” do przekazywa-
nia na bieżąco telefonicznie infor-
macji o swojej sytuacji, 

 � wskazanie, aby przy bezpośred-
nich kontaktach z rodzinami 
doświadczającymi przemocy 
w rodzinie stosować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa przed zaka-
żeniem, 

 � zalecenie dokonania rozeznania 
i przekazania osobom doświadcza-
jącym przemocy informacji o miej-
scach i instytucjach, które udzie-
lają wsparcia specjalistycznego 
(np. psychologicznego czy praw-
nego), w szczególności poradnic-
twa specjalistycznego udzielanego 
za pomocą rozmów telefonicznych 
czy komunikacji elektronicznej, 

 � zalecenie zgłaszania konieczno-
ści interwencji policji w przypad-
kach podejrzenia eskalacji prze-
mocy wskazanie do objęcia rodzin, 
w których przemocy doświadczają 
dzieci szczególną ochroną i bez-
względną koniecznością bieżącego 
monitorowania sytuacji.

w roku bieżącym wprowadzono roz-
wiązania dotyczące szybkiego izolo-
wania osoby dotkniętej przemocą od 
osoby stosującej przemoc, w sytu-
acjach, gdy stwarza ona zagroże-
nie dla życia lub zdrowia domowni-
ków”. policja, a także Żandarmeria 

wojskowa otrzymały nowe upraw-
nienia do wydania sprawcy przemocy 
nakazu natychmiastowego opuszcze-
nia zajmowanego wspólnie z ofiarą 
mieszkania lub zakazu zbliżania się do 
mieszkania. Decyzja ta będzie natych-
miast wykonalna, a nakaz będzie 
obowiązywał przez 14 dni. jednak 
sąd będzie mógł udzielić zabezpie-
czenia również przez przedłużenie 
obowiązywania nakazu lub zakazu 
wydanego przez policję. wniosek 
o udzielenie zabezpieczenia podle-
gać będzie rozpoznaniu bezzwłocz-
nie, nie później jednak niż w termi-
nie trzech dni od dnia jego wpływu 
do sądu - Ustawa o zmianie ustawy - 
kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 30 
kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
956)

„realizacja pomocy w czasie 
pandemii - wobec zdalnycH 
form komunikacji” - dr 
katarzyna wojtanowicz - 
instytut pracy socjalnej, 
uniwersytet papieski jana 
pawła ii w krakowie

przeprowadzony w formule on line 
warsztat pt. realizacja pomocy 
w czasie pandemii - wobec zdalnych 
form komunikacji zgromadził inter-
dyscyplinarne grono uczestników. 
począwszy od przedstawicieli ośrod-
ków pomocy społecznej, powiato-
wych centrów pomocy rodzinie, pla-
cówek wsparcia dziennego, a także 
przedstawicieli wymiaru sprawiedli-
wości, kuratorskiej służby sądowej 
i policji, administracji rządowej 
i samorządowej. 

diagnoza:

w czasie pandemii doświadczyliśmy:

 � trudności organizacyjnych 
(zarówno w życiu osobistym jak 
i zawodowym), 

 � brak narzędzi i procedur pracy,

 � przeżywania trudności emocjo-
nalnych i kryzysów psychicznych,

 � trudności we współpracy interdy-
scyplinarnej, 

 � konieczności wdrożenia nowych 
metod i narzędzi pracy,

 � straty (kontaktów społecznych, 

wydarzeń, znajomych, bliskich...),

 � potrzeby rozwoju.

zidentyfikowaliśmy pojawiające się 
potrzeby:

 � zmieniające się potrzeby spo-
łeczne, 

 � utrzymania kontaktu i relacji 
pomocowej,

 � zabezpieczenia wsparcia socjal-
nego i emocjonalnego klientów,

 � zapewnienie dostępu do wspar-
cia specjalistycznego,

 � współpracy interdyscyplinarnej, 

 � elastyczność i otwartość na nowe 
modele realizacji zadań.

 zdiagnozowaliśmy zagrożenia:

 � braki w dostępie do narzędzi 
(telefon, laptop, internet),

 � trudności w dostępie do doku-
mentów i baz danych,

 � utarte stereotypy i nawyki pracy,

 � brak procedur, 

 � niska elastyczność i otwartość na 
zmiany,

 � trudności w łączeniu życia zawo-
dowego z prywatnym,

 � absencje chorobowe,

 � praca w stresie i konsekwencje 
emocjonalne, obniżenie kondycji 
zawodowej, osobistej, zdrowot-
nej.

Dostrzegliśmy też pozytywne 
aspekty pandemii:

 � wzmocnienie organizacyjne 
miejsc pracy,

 � wzmocnienie współpracy 
w zespole, współpracy z partne-
rami zewnętrznymi, 

 � rozwój teleinformatyczny, przy-
swojenie nowych technologii,

 � wzmocnienie procedur pracy,

 � rozwój kompetencji zawodowych 
- nabycie/wzmocnienie umiejęt-
ności pracy zdalnej,

 � wzmocnienie swoich ról zawo-
dowych, tożsamości zawodowej 
oraz sprawdzenie własnych moż-
liwości.

Wnioski:

1. należy wzmacniać i doskonalić 
kompetencje zawodowe 
pracowników:
 � umiejętności komunikacji 
i aktywnego słuchania,

 � umiejętności budowania zrozu-
mienia sytuacji klienta,

 � umiejętności diagnozy sytu-
acji klientów, identyfikowania 
zasobów i formułowania wnio-
sków,

 � umiejętności pracy w stresie i pod 
presją czasu,

 � umiejętności współpracy,

 � znajomości nowych technologii.

 z poLityki społecznej z poLityki społecznej

28 29



2. należy wzmacniać czynniki 
organizacyjne systemu pracy:
 � wypracowanie i wydarzanie pro-
cedur, zarówno w zakresie pracy 
zdalnej jak i realizacji poszczegól-
nych form pomocy w czasie pan-
demii,

 � zabezpieczenie niezbędnego 
sprzętu i oprogramowania do 
pracy zdalnej,

 � dostępu zdalnego do programów 
i systematów teleinformatycznych,

 � rozwijanie współpracy interdyscy-
plinarnej i realizacji zadań w koope-
racji z innymi partnerami. 

 
3. Bieżące aktualizowanie 
i upowszechnianie pracownikom 
materiałów edukacyjnych, 
poradników i informatorów. 

 
4. organizacja i rozwijanie 
dostępności pracowników do 
szkoleń i innych form edukacji 
(konferencji, webinariów) oraz 
superwizji. 

„wspieranie potrzeb dzieci 
w obliczu izolacji.” - dr 
Hab. małgorzata micHel 
- profesor uj , instytut 
pedagogiki uniwersytetu 
jagiellońskiego

Dzieci są osobami najsłabszymi 
w społeczeństwie, tym samym pozo-
stają najbardziej bezradne wobec 
kryzysu izolacji spowodowanej pan-
demią coViD-19. należy również 
zwrócić uwagę na fakt, że w zawodach 
umownie nazywanych pomocowymi 
mamy do czynienia często z dziećmi 
z tzw. podwójną traumą, są to dzieci 
uwikłane w przemoc domową, uza-
leżnienia rodziców, dzieci z ulicy, 
wychowankowie placówek, podsądni 
sądu rodzinnego, dzieci porzucone 
przez biologicznych rodziców. od 

wiosny 2020 zostały odizolowane od 
wsparcia, często poprzez wyklucze-
nie cyfrowe straciły kontakt ze szkoły 
i nie mogły uczestniczyć w proce-
sie edukacji. tym samym znalazły się 

poza jakąkolwiek kontrolą formalną. 
w tym kontekście wsparcie, jakiego 
możemy udzielić, nabiera szczegól-
nego znaczenia. postuluje się, aby 
było oparte na spojrzeniu skoncen-
trowanym na ludzkich potrzebach. 
patrząc na człowieka przez pryzmat 
jego potrzeb jesteśmy w stanie zor-
ganizować działania wspierające, 
których wektor nakierowany jest na 
zaspokojenie potrzeb, począwszy od 
potrzeb materialnych i fizjologicznych

Wnioski: 

Dziecko, jak i każdy z nas w obliczu 
izolacji spowodowanej pandemią 
covid 19 przeżywa podobne uczucia 
i emocje, często związane z lękiem 
i zablokowaniem zaspokojenia 
potrzeb. w tej sytuacji pomoc należy 
się szczególnie najsłabszym. 

jak sprawić by programy korekcyjno-
-edukacyjne stały się dopełnieniem 
planu pomocy rodzinie uwikłanej 
w przemoc? - mgr jerzy szczepaniec 
reprezentujący firmę: „reLacja” 
ośrodek psychoedukacji i rozwoju 
relacji - Bochnia; realizator pro-
gramów korekcyjno-edukacyjnych, 

certyfikowany specjalista i superwi-
zor w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie (certyfikat nr 16 
niebieska Linia - ipz warszawa).

I część: wokół pytania „ czy możliwe 
jest, aby programy korekcyjno - edu-
kacyjne stanowiły powszechnie uzu-
pełnienie planów pomocy rodzinie”, 
czy i na ile tak się aktualnie dzieje? 

Tezy:

 � brak jest motywacji osób sto-
sujących przemoc do udziału 
w zajęciach programów korek-
cyjno - edukacyjnych: uznają to 
za karę nienależną im (brak świa-
domości stosowania przemocy); 
nie znają pozytywnych aspek-
tów udziału w zajęciach - nie 
wiedzą czego mogą się nauczyć, 
co poznać dla własnych korzy-
ści w funkcjonowaniu w relacjach 
z innymi ludźmi, w tym z człon-
kami rodziny oraz jakie mogą być 
korzyści dla rodziny;

 � co zrobić aby tę sytuację - świa-
domość - zmienić: poszerzyć dzia-
łania informacyjno-edukacyjne 
w lokalnych środowiskach o infor-
macje o programach, w tym ich 
pozytywnym a nie represyjnym 
znaczeniu; ukazywać pozytywne 
przykłady wyjścia rodzin ze zjawi-
ska przemocy, w tym ukazywać 

znaczenie pracy wszystkich 
uczestników relacji przemocowej 
- analogicznie jak w przypadku 
rodzin z problemem alkoholo-
wym (praca osób uzależnionych 
i współuzależnionych) - tu: osób 
stosujących przemoc i osób 
doświadczających przemocy. 

 
II część: jak zwiększyć oddzia-
ływania o charakterze motywa-
cji zewnętrznej wobec osób stosu-
jących przemoc - do uczestnictwa 
w oddziaływaniach korekcyjno-edu-
kacyjnych, w tym w ramach progra-
mów korekcyjno-edukacyjnych.

wobec utrzymujących się w kolej-
nych latach niskich liczb orzeczeń 
sądowych zobowiązujących osoby 
stosujące przemoc do udziału 
w programach korekcyjno - edu-
kacyjnych, należy podkreśić pozy-
tywne przypadki sądów, które takie 
orzeczenia wydają często ( w przy-
padku woj. małopolskiego są to sądy 
w Dąbrowie tarnowskiej i Brzesku) - 
w tych powiatach w ostatnich latach 
realizowane edycje programów 
korekcyjno - edukacyjnych miały 
wysoką frekwencję i wysoki wskaź-
nik ukończenia programu.

Wnioski:

 � konieczność zmiany sposobu 
prowadzenia działań informa-
cyjno-edukacyjnych - ukazują-
cych różne rodzaje i mechani-
zmy zjawiska przemocy;

 � prowadzenie profesjonalnych 
działań profilaktycznych skiero-
wanych do dzieci i młodzieży, 
opartych o proces, a nie w formie 
jednorazowych akcji;

 � wzmocnienie działań interdy-
scyplinarnych poprzez uściśle-
nie relacji między przedstawicie-
lami służb i instytucji - w sprawie 

oddziaływań korekcyjno-eduka-
cyjnych - nawiązanie i utrzymanie 
dobrego kontaktu z kuratorami 
zawodowymi sądów rejonowych 
- wydziałów karnych i rodzinnych 
- włączenie kuratorów do szer-
szego wnioskowania do sądów 
o orzekanie zobowiązania osób 
stosujących przemoc do udziału 
w oddziaływaniach korekcyjno-
-edukacyjnych.

„jak w trybie on-line 
współdziałać w pomaganiu 
rodzinom uwikłanym 
w przemoc?” mgr anna 
wojciecHowska - psycHolog, 
trener i współwłaściciel 
w firmie szkoleniowej 
perspektywy s.c.

Wnioski z warsztatów

1. w dobie współpracy onlinie 
niezwykle ważną rolę pełni 
komunikacja. w porównaniu 
z komunikacją naturalną 
charakteryzuje ją:

a. zubożenie przekazu w warstwie 
przekazu niewerbalnego

b. artefakty komunikacyjne 
związane ze specyfiką 
porozumiewania się za pomocą 
komunikatorów

c. większa rola projekcji (własnych 
wyobrażeń, oczekiwań odnośnie 
rozmówcy)

d. konieczne wyostrzenie zmysłów

e. szybsze zmęczenie zasobów 
wagowych

f. mniej nagradzający charakter

g. większa łatwość 
o nieporozumienia

h. syndrom zdalnego zmęczenia 
związany z nadwyrężaniem 
zasobów uwagowych

2. praca online wiąże się 
z szeregiem trudności:

 � nie każdy dobrze radzi sobie 
z formami komunikacji zdalnej

 � kłopoty ze sprzętem i łączem

 � Używanie różnych komunikato-
rów

 � atomizacja współpracy (spotkania 
online to nie to samo)

 � mniej okazji do wymiany informa-
cji

 � Brak nieformalnych spotkań 

 � trudniej zbudować dobrą atmos-
ferę

Wyzwania nowej rzeczywistości:

1. Braki w komunikacji
 � wyzwanie: nowe procedury 
(nieformalne, wewnętrzne), 
kanały komunikacji

2. wyobcowanie zdalnych 
pracowników
 � wyzwanie: dbanie o niefor-
malne aspekty współpracy (np.: 
small talk, wzajemną pomoc 
itp.), regularne spotkania

3. nieprzystosowana technologia
 � wyzwanie: dbanie, by techno-
logia nikogo nie dyskryminowała

4. kontrola wydajności
 � wyzwanie: monitorowanie 
postępów bez nadmiernej kon-
troli

5. mniej możliwości rozwoju
 � w y zwanie: organizacja 
rozwoju w trybie online

 opracowanie:

Aneta Kosiba 
regionalny ośrodek  

polityki społecznej w krakowie

 z poLityki społecznej z poLityki społecznej
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projekty współfinansowane przez Unię europejską w ramach europejskiego Funduszu społecznego

regionalny ośrodek polityki społecznej w krakowie

projekty: 
 � małopolski osrodek koordynacji ekonomii społecznej - etap ii
 � projekt: małopolska niania 2.0 

projekty: 
 � sami - Dzielni! nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi

 � inkubator Dostępności
 � inkubator włączenia społecznego
 � Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 � podniesienie kompetencji kadr owes
 � system partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

subREgIon KRAKoWsKI

obejmuje powiaty:
• miechowski
• krakowski
• m. kraków
• proszowicki
• wielicki
• bocheński
• myślenicki

punkt informacyjny:
punkt coworkingu społecznego
fundacja rozwoju demokracji  
lokalnej mistia
ul. Floriańska 31 
31-019 kraków
tel.: 12 633 51 54

subREgIon sĄDEcKI

obejmuje powiaty:
• gorlicki
• nowosądecki
• m. nowy sącz
• limanowski

punkt informacyjny:
stowarzyszenie inicjatyw społecznych
i oświatowych „cumulus”
ul. nawojowska 4
33-300 nowy sącz
tel.: 781 651 201

subREgIon tARnoWsKI

obejmuje powiaty:
• dąbrowski
• m. tarnów
• tarnowski
• brzeski

punkt informacyjny:
fundacja im. Hetmana 
jana tarnowskiego
ul. Św. anny 5. ii piętro
33-100 tarnów
tel.: 14 307 01 31

subREgIon poDhALAńsKI

obejmuje powiaty:
• suski
• nowotarski
• tatrzański

punkt informacyjny:
fundacja rozwoju  
regionu rabka
ul. orkana 16 b
34-700 rabka-zdrój
tel.: 18 26 77 739 w. 32

subREgIon MAłopoLsKA ZAchoDnIA

obejmuje powiaty:
• olkuski
• chrzanowski
• oświęcimski
• wadowicki

punkt informacyjny:
punkt coworkingu społecznego
spółdzielnia socjalna opoka
olkusz, ul. Floriańska 2
tel.: 32 307 02 67

punkt coworkingu społecznego
agencja rozwoju małopolski  
zachodniej s.a.
chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel.: 32 62 30 635

małopoLski system wsparcia  
ekonomii społecznej

Dla wszystkich zainteresowanych rozwojem działalności w obszarze ekonomii społecznej 
(osób, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, itp.) dostępne będą m.in.:
  warsztaty i szkolenia,

  dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności  
przedsiębiorstw społecznych,

  usługi wspierające rozwój istniejących  
przedsiębiorstw społecznych.

powyższe wsparcie dostępne będzie w każdym z pięciu subregionów  
małopolski w małopolskich ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej.

wszystkie informacje dostępne będą na stronie: www.es.malopolska.pl 
w zakładkach dot. poszczególnych subregionów.
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