Wstęp
Tydzień Ekonomii Społecznej (TES) to organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie cykliczne przedsięwzięcie, podczas którego studenci mają okazję zrozumieć,
czym jest ekonomia społeczna w praktyce. Rokrocznie organizowane są warsztaty z przedsiębiorcami
społecznymi, animatorami lokalnych inicjatyw, liderami organizacji pozarządowych, a także wizyty
studyjne do małopolskich przedsiębiorstw społecznych, gry i spacery edukacyjne (np. śladami
spółdzielczości w Krakowie) oraz debata oksfordzka. Tegoroczna edycja, z uwagi na pandemię
koronawirusa, odbyła się w 99% online, z wykorzystaniem nowych technologii.
Tegoroczny, XI Tydzień Ekonomii Społecznej składał się 28 wydarzeń na sześciu małopolskich
uczelniach:
 Uniwersytecie Jagiellońskim,
 Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie,
 Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie,
 Akademii Ignatianum w Krakowie,
 Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Tak jak co roku edycja wpisała się w szerszy format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wydarzenia, w ramach którego przedsiębiorcy, trenerzy, mentorzy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju
przedsiębiorczości w swoich krajach.
W sumie, w dwudziestu ośmiu wydarzeniach zorganizowanych w ramach XI Tygodniu ES wzięło udział
ok. 550 studentów.
Dziękujemy wszystkim wymienionym uczelniom za zaangażowanie i współpracę przy tegorocznym
przedsięwzięciu.

Sprawozdanie z poszczególnych wydarzeń.
Warsztat „Wprowadzenie do zagadnień job-coachingu, jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej”.
Uczestnikami warsztatów prowadzonych przez Małgorzatę Stolarską z Centrum Inspiracji, które
odbyły się w dniach 16, 17 i 19 listopada 2020 r., byli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego oraz
Akademii Ignatianum w Krakowie. Podczas zajęć zostały omówione podstawowe zagadnienia
związane z job-coachingiem w Polsce i na świecie. Dokonano charakterystyki odbiorców usług
job- coachingu oraz pracy w zakresie wprowadzania zmian zawodowych. Warsztaty były też okazją
do poruszenia zagadnień związanych z aktualnymi zmianami na rynku pracy. Nie tylko wynikającymi
ze skutków pandemii, ale i postępującej robotyzacji, zdalnych form świadczenia pracy,
jak również coraz częstszego zastosowania sztucznej inteligencji w różnych obszarach naszego życia.
Warsztat „Lokalne produkty kulturowo-turystyczne w ofercie podmiotów ekonomii społecznej”.
16 i 19 listopada 2020 r. na platformie Akademii Ignatianum w Krakowie odbył się warsztat
prowadzony przez Olgę Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Studenci zapoznali się m.in.
z tematyką kreowania i wprowadzania na rynek lokalnych produktów, poznali przykłady włoskich
i austriackich podmiotów ekonomii społecznej bazujących na produktach kulturowo-turystycznych,
a także dowiedzieli się jak sami mogą angażować się w tworzenie marki lokalnej.
Warsztat „Marka lokalna
dla ekonomii społecznej”.
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Studenci Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zgłębiali tajemnice
marki lokalnej w dniu 17 listopada. W tym przypadku na przykładzie Zagórzańskich Dziedzin.
W inicjatywę włączyła się gmina Mszana Dolna, która udostępniła swoją platformę internetową.
Spotkanie prowadziła Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych podejmując takie tematy jak:
wprowadzenie do marki, proces budowania marki w gminie Mszana Dolna, budowanie partnerstwa
trójsektorowego. Studenci weszli w interakcję z prowadzącą i otrzymali konkretne zadanie do
wykonania w ramach „pracy domowej”. Musieli prześledzić profil Zagórzańskich Dziedzin na
Facebooku i określić jakie treści byłyby interesujące dla klientów i mieszkańców.
Warsztat kulturowy „Jak to bywało na zagórzańskim szałasie. Przykład ekonomizacji działań Fundacji na
Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej”.
Kolejny warsztat w dniu 17 listopada poprowadziła Krystyna Tomasiewicz z Fundacji na Rzecz
Rozwoju Kultury Zagórzańskiej. Od 2020 roku realizuje ona inicjatywę lokalną w ramach Programu
Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”:
„Zwiększenie potencjału fundacji na rzecz rozwoju kultury zagórzańskiej poprzez przygotowanie
i przetestowanie oferty - odpłatnych warsztatów kulturowych "Jak to bywało na zagórzańskim
szałasie – zwyczaje i obrzędy pasterskie" i "Skąd biorą się tradycyjne zagórzańskie sery”.
Pani Krystyna zaciekawiła studentów z Podhala zwyczajami i obrzędami pasterskimi z Gorców.

Omówiła znaczenie pasterstwa w kulturze góralskiej oraz przyczyny upadku tej ponad 500-letniej
tradycji.
Seminarium „Crowdfunding - współczesne narzędzie do finansowania projektów i akcji społecznych”.
Bardzo ciekawym i oczekiwanym przez studentów wydarzeniem było seminarium prowadzone przez
Macieja Budzicha, crowdfundera, moderowane przez dr Agnieszkę Pacut z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie w dniu 17 listopada. Pan Maciej w ciekawy, interaktywny, „okraszony”
filmami, muzyką i wszelkimi dostępnymi on-line efektami specjalnymi sposób, przedstawił zasady
przygotowania i organizacji akcji crowdfundingowych. Na przykładzie zrealizowanych przez siebie
i zespół akcji zaprezentował podstawowe kroki, jakie należy podjąć by wybrać styl kampanii, określić
przekaz w zależności od grupy odbiorców, podtrzymywać napięcie w czasie crowdfundingu, itd.
Największą i rozłożoną w czasie akcją crowdfundingową, w którą był zaangażowany Pan Maciej,
i której tajniki poznali studenci, było przedsięwzięcie pn. Biblia Audio Superprodukacja, w którą było
zaangażowanych ponad 1000 aktorów i statystów.
Seminarium „Reintegracja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie”.
17 listopada 2020 r. seminarium dla studentów psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie
przeprowadziła Agnieszka Lewonowska-Banach z Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”.
Pensjonat i Restauracja. Poruszyła ona zagadnienia związane z organizacją wsparcia i rehabilitacji
osób chorujących psychicznie na podstawie wieloletnich doświadczeń Pensjonatu U Pana Cogito
w Krakowie. Działa on w formule Zakładu Aktywności Zawodowej. Prowadząca skupiła się
na aspekcie organizacji pracy dla osób chorujących psychicznie, roli pracy w ich aktywizacji
zawodowej i społecznej oraz przełamywaniu stereotypów.
Warsztat „Jak w ramach ekonomii społecznej finansować i tworzyć kulturę”.
19 listopada 2020 r. Spółdzielnia pracy Ogniwo zorganizowała dla studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego warsztat pt. „Jak w ramach ekonomii społecznej finansować i tworzyć kulturę”.
Przedstawicielka Spółdzielni przedstawiła charakterystykę działalności, organizowane wydarzenia
kulturalne, finansowanie spółdzielni i pozyskiwanie grantów, crowdfoundingu i pożyczek dla PES.
Studenci przekonywani byli do tworzenia podmiotu ekonomii społecznej zajmującego się kulturą.
Spacer edukacyjny „Śladami organizacji społecznych i ruchu spółdzielczego w Krakowie”.
W dniach 18 i 19 listopada 2020 r. odbyły się trzy Spacery edukacyjne: Śladami krakowskiej
przedsiębiorczości społecznej. Prowadziły je Aleksandra Rzońca oraz Urszula Malczyk ze Spółdzielni
Socjalnej Kampu. W trakcie zajęć, uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi wiadomościami
dotyczącymi rzemieślniczo-kupieckiego i spółdzielczego charakteru Krakowa. Mieli okazję spojrzeć na
najważniejsze krakowskie zabytki od strony ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego miasta i odkryć
miejsca związane z krakowską spółdzielczością w dzielnicach Śródmieście i Kazimierz.
Uczestnicy spacerów spółdzielczych otrzymali przygotowane materiały, które zawierały ciekawie
zaprezentowane zagadnienia, a jednocześnie zachęcały do aktywnego udziału w zajęciach.

Warsztaty „Animacja lokalna w oparciu o Program Aktywności Lokalnej”.
Dariusz Polakowski, animator, w dniu 19 listopada 2020 r. przeprowadził dla studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie 2 warsztaty poruszające tematykę aktywności lokalnej.
Zaprezentowano metody rozwijania społeczności lokalnej w ramach inicjatyw oddolnych, a także
działania rewitalizujące społeczności zdegradowane. Omówiono metodykę organizowania
społeczności lokalnej. Przeprowadzono analizę zagadnień identyfikacji problemów społecznych czy
inwentaryzowania zasobów społecznych. Zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie pracy
ze społecznością lokalną. Omówiono spostrzeżenia odbiorców po obejrzeniu case study oraz ukazano
różne przejawy animacji lokalnej.
Seminarium „Współpraca
Przykład UBS”.
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Podczas webinarium zorganizowanego w dniu 19 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, Ewa Szymkowska-Nowak – CSR Manager z firmy UBS, przedstawiła dobre praktyki
w zakresie zaangażowania firmy na rzecz społeczeństwa, a szczególnie projekty, które wspierają
ekonomię społeczną w Polsce „(wESpol”, „Spółdzielnia Socjalna Albert”, „Bizness Class Academy”).
Studentom wyjaśniono również z czego wynika zaangażowanie firmy UBS w działania społeczne oraz
w jaki sposób wspierać lokalną społeczność, aby osiągać korzyści zarówno dla firmy, jak i dla
społeczeństwa, wspierając równocześnie rozwój przedsiębiorczości. Podkreślono jak ogromną rolę
może odegrać biznes na rzecz ekonomii społecznej, szczególnie w czasie pandemii. Jak realnie duża
firma może pomóc przetrwać kryzys małym przedsiębiorstwom społecznym oraz jak włączyć
w te działania pracowników firmy jako wolontariuszy. Na koniec spotkania studenci mieli możliwość
zadawania pytań i wyrażenia swojej opinii na tematy przedstawione podczas webinarium.

Seminarium „Wolontariat, jako kapitał organizacji społecznych”.
W dniu 19 listopada 2020 r. zostało także zrealizowane seminarium pt. „Wolontariat jako kapitał
organizacji społecznych ” – za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnikami zajęć byli studenci
trzeciego roku z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Spotkanie moderowała Dr Agnieszka Pacut (Katedra Zarządzania Organizacjami
Publicznymi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) wraz z Kamilą Pilch (Katedra Zarządzania
Organizacjami Publicznymi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Anna Żaczek ze Stowarzyszenia
Wiosna przedstawiła prezentację, poruszając w zagadnienia wolontariatu, kapitału wolontariatu
Stowarzyszenia WIOSNA oraz budowania kapitału organizacji społecznej.

Social economy and social entrepreneurship – international experiences on the example of INN@SE project
partners (Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement).
19 listopada na Uniwersytecie Pedagogicznym odbył się panel dyskusyjny pn. „Social economy and
social entrepreneurship - international experiences on the example of INN@SE project partners”
(Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna – międzynarodowe doświadczenia na przykładzie
projektu INN@SE). Uczelnia jest partnerem w projekcie międzynarodowym, w którym uczestniczą
także przedstawiciele Włoch, Macedonii i Jordanii. Ideą projektu jest promowanie przedsiębiorczości
społecznej wśród młodych ludzi i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami mniej i bardziej
doświadczonym w obszarze ekonomii społecznej. Do panelu prowadzonego przez Prof. Dorotę
Murzyn oraz Dr Martę Czyżewską z Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii zaproszono również
przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który przedstawił działania
koordynacyjne jednostki w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej.
Warsztat „Zarządzanie zasobami w podmiotach ekonomii społecznej. Gra z klimatem”.
20 listopada Dr Łukasz Hajduk z Centrum Edukacji i Animacji przeprowadził warsztaty online dla
studentów Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Spotkanie
rozpoczęło się od teoretycznego wstępu dotyczącego zarządzania zasobami, a więc kapitałem
ekonomicznym, ludzkim i społecznym. Następnie omówiono instrukcję do gry. Podczas rozgrywek
studenci zostali umieszczeni na wyspie, którą zarządzali przez 10 rund, a ich celem było osiągnięcie
przez wszystkich mieszkańców średniego poziomu finansowego. Niestety, żadnej z grup nie udało się
osiągnąć zamierzonego celu. Problemem był nieprzemyślany system zarządzania zasobami wyspy
oraz brak lidera i słaba komunikacja w grupie. Kolejna gra, tym razem karciana gra komunikacyjna
polegała na znalezieniu odpowiedzi na postawione pytanie na podstawie otrzymanego fragmentu
informacji. Gra położyła duży nacisk na komunikację.

XI TES NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Gra – warsztat – zabawa „MIND MAPPING” – Ekonomia Społeczna, czyli kto, gdzie, jak i dlaczego?
16 listopada 2020 r. uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Ewelinę Szczęsną-Misinę zostali
poproszeni o przygotowanie mapy, grafiki nt. skojarzeń związanych z ekonomią społeczną.
Studenci realizowali warsztaty w warunkach domowych, a najbardziej zaangażowany otrzymał tytuł
Studenckiego Lidera ES oraz wartościową nagrodę główną.
Seminarium „Jak pomagać w sytuacjach trudnych osób doświadczających problemu bezdomności”.
Spotkanie prowadzone przez Siostrę Teresę Pawlak ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie
również w dniu 16 listopada br. przybliżyło formy pracy z osobami doświadczającymi bezdomności.
Siostra zaprezentowała działalność Przytuliska dla Kobiet z ul. Malborskiej w Krakowie, narzędzia
pracy możliwe w czasie pandemii, a także doświadczenia z pracy z osobami osadzonymi w zakładzie
Karnym dla Kobiet.
Jak wygląda praca na Misjach – pomoc Dzieciom i ich Rodzinom czyli przedsiębiorcza postawa społeczna na
usługach dla Potrzebujących.
Spotkanie online z młodą osobą - Ewą Korbut z Misji Ruchu Światło Życie Kenia, która podjęła pracę
na misjach w Afryce odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. Podzieliła się ona doświadczeniem pracy
w Kenii i porównała problemy tam istniejące do tych w Polsce. Opowiadała o formach pomocy dla
Afryki, o tym co można zrobić na miejscu, a co na odległość.
"Bezdomność bez głodu"
18 listopada br. studenci wysłuchali wykładu nt. działalności Fundacji „Zupa na Plantach”
oraz pomocy osobom doświadczającym problemu bezdomności. Prowadziły go Justyna Basta - Street
Worker z Fundacji Zupa na Plantach oraz Agnieszka Dziekan – Koordynator. W czasie pandemii i wielu
ograniczeń wynikających z izolacji osób i dystansu społecznego idea zupy zmieniła formułę pracy.
Zajmuje się towarzyszeniem osobom z problemem bezdomności w miejscach niemieszkalnych,
buduje przestrzeń zaufania, dostarcza pomoc. Prowadzące spotkanie opowiedziały m.in. o takich
inicjatywach jak: niedzielne spotkania w Żywej Pracowni i na Plantach, Szafie oraz Mobilnej
Bibliotece.
„Mądra aktywizacja osób wykluczanych społecznie, niekonwencjonalne formy pracy
z osobami bezdomnymi w miejscach niemieszkalnych”
W trakcie kolejnego wykładu przedstawicielka Żywej Pracowni - Magdalena Żyłka opowiadała
o aktywizacji i usamodzielnianiu osób bezdomnych. Odpowiadała ona m.in. na pytania: Jak wpływać

na osobę bezdomną, aby zechciała podjąć wyzwanie do usamodzielnienia i weszła w proces oraz
jakimi metodami pracować, aby pomagać, a nie szkodzić. Jak pomóc podtrzymywać decyzje
o usamodzielnianiu.
Prezentacja Modelu Międzysektorowego Partnerstwa Społecznego na rzecz ochrony
najsłabszych i potrzebujących w czasie Pandemii COVID-19.
Ostatnim elementem Tygodnia ES na UP JPII w dniu 19 listopada 2020 r. była prezentacja przez Jacka
Misinę – managera Spółdzielni Socjalnej Równość międzysektorowego modelu współpracy
na przykładzie doświadczeń spółdzielni. Przedstawił on model współpracy: sektora prywatnego –
darczyńcy, państwowego – instytucji MOPS, charytatywnego – Widzialnej Ręki i wolontariuszy oraz
ekonomii społecznej – Spółdzielnia Socjalna Równość przy projekcie związanym z dostarczaniem
obiadów do osób starszych. Zaprezentował on wyniki i efekty tej współpracy w czasie pandemii.

Opracowanie:
Maria Kucińska
na podstawie sprawozdań przesłanych przez
realizatorów poszczególnych wydarzeń.

