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SPEKTRUM 
AUTYZMU

W Polsce pracuje jedynie 12% 
tzw. wysokofunkcjonujących 
(czyli bez niepełnosprawności 
intelektualnej) osób w spektrum 
autyzmu w wieku 18–24 lat 
i 38% w wieku 25–30 lat.

SPIS TREŚCI

3 WSTĘP 

3 AKTUALNOŚCI 
6   II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

10  Szkolenia dla kadry OWES – obowiązek, realna potrzeba czy okazja 
do wymiany doświadczeń?

12   Audyty i wizyty monitorujące w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii 
Społecznej

14  TEMAT NUMERU 
   ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się – innowacyjna metoda wsparcia 

niepracujących kobiet z zespołem Aspergera

17  Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie 
pomocy

20  PREZENTACJA OWES
 • województwo małopolskie

 • województwo lubelskie

28 DOBRE PRAKTYKI 
  • ROWES – ZUPEŁNE DOBRO

 • DOBRA EKONOMIA

32 REALIZATORZY PROJEKTU

ogłoszenie
Konkurs służy wyłonieniu projektu, którego celem będzie opracowanie pakietu 
edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego pilotażowe 
wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, z wyłączeniem szkół 
podstawowych. 
Wnioski można składać w terminie 03.12.2018 r. – 10.01.2019 r. (do godz. 14.00), 
tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: 
https://www.sowa.efs.gov.pl. 
Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000 zł. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2019 r. 
Informacje dotyczące kryteriów wyboru, wymaganych dokumentów oraz tego, kto 
może wziąć udział w konkursie, dostępne są na stronie pod wskazanym linkiem: 
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00718.

Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej ogłasza konkurs 
nr POWR.02.09.00-
IP.03-00-007/18 na 

realizację projektów 
w ramach Działania 2.9 

Rozwój ekonomii społecznej 
Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.

https://www.sowa.efs.gov.pl
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00718
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Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce piąty numer „Biuletynu Sieci OWES”. W tym wydaniu będziecie mogli między 
innymi zapoznać się ze sprawozdaniem z II Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Czy wiedzieliście o tym, że Fundacja „OIC Poland” organizuje szkolenia dla kadry sieci OWES? 
Co znajduje się w ofercie szkoleń, dla kogo przede wszystkim są one przeznaczone i dlaczego warto 
z nich korzystać? – o tym opowie Wam Sylwia Grzelak. 

Monitoringi i audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej służą utrzymaniu wysokiej ja-
kości usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W tym wydaniu będziecie 
mogli zapoznać się z wnioskami po przeprowadzonych wizytach monitorujących i audytach. 

Zachęcamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem Ewy Furgał, w którym autorka uświa-
domi, jakie trudności na rynku pracy spotykają kobiety z zespołem Aspergera oraz opowie o swoim 
innowacyjnym pomyśle – ZAwodowym ZAprzyjaźnianiu się. 

Na kolejnych stronach znajdziecie także informacje na temat działalności OWES z województw 
małopolskiego i lubelskiego. 

Na koniec posilcie się dobrymi praktykami, które w tym numerze krążą m.in. wokół smacznego 
tematu – zupy i chleba. O co konkretnie chodzi, dowiecie się, czytając o działalności Stowarzyszenia 
„Zupełne dobro” oraz Spółdzielni „Dobra Ekonomia”. 

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu”. Czekamy na Wasze 
opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachęcamy do jego dystrybucji 
i rozsyłania znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom.
Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!

Redakcja

WSTĘP

aktualności
OWES

Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych podejmujących róż-
ne zagadnienia związane z innowacjami społecznymi, dostar-
czając wiedzy m.in. z zakresu: projektowania, wdrażania, finan-
sowania innowacji społecznych, współpracy z interesariuszami 
oraz mierzenia wpływu innowacji. Kurs przeznaczony jest dla 
szerokiego grona odbiorców m.in.: dla NGO, przedsiębiorstw 
społecznych, instytucji publicznych, biznesu, aktywistów i sa-
mych innowatorów. Uczestnicy mogą ukończyć cały kurs lub 
tylko wybrane moduły. Kurs został opracowany w języku an-
gielskim z możliwością pobrania materiałów w języku polskim.

Kurs jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu 
„Social(i)Makers, który współtworzy 13 organizacji partner-
skich z 7 krajów, a wśród nich Fundacja Fundusz Współpracy. 
Projekt ma na celu stworzenie w krajach Europy Środkowej 
środowiska sprzyjającego rozwijaniu innowacji społecznych. 
Ma to zostać osiągnięte m.in. poprzez kompleksowe działania 
edukacyjne kierowane do wszystkich potencjalnych interesa-
riuszy innowacji społecznych – instytucji finansowych, przed-
siębiorców, decydentów i obywateli. 

Więcej informacji o projekcie Social(i)Makers można znaleźć na stronie: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

Wszyscy, którzy chcieliby pozyskać kompleksową wiedzę nt. innowacji społecznych, mogą to zrobić, biorąc udział w bez-
płatnym kursie on-line pt. „Social Innovation Academy”. Kurs dostępny jest na platformie Teachable pod adresem: https://
social-innovation-academy.teachable.com. Aby skorzystać z zasobów SI Academy, wystarczy się zarejestrować. 

Innowacje społeczne BEZPŁATNY KURS ON-LINE 

Fot. okładka: pixabay.com

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html
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IX Ogólnopolskie Forum 
Spółdzielni Socjalnych
W dniach 8‒9 listopada 2018 r. w Warszawie 
odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni 
Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców 
i zaproszonych gości, w tym podsekretarz stanu 
w MRPiPS Pani Elżbieta Bojanowska. 

Pierwszy dzień miał formę paneli dyskusyjnych.  Je-
den z nich odnosił się do poszukiwania możliwości 
finansowych ‒ od beneficjenta, poprzez dostarczy-
ciela usług, do partnera merytorycznego projektów 
systemowych. Inny panel dotyczył konsorcjów spół-
dzielczych, czyli jak wykorzystać nowe możliwości 
ustawowe i rynkowe. Dość istotnym panelem pro-
wadzonym przez Piotra Stronkowskiego była kwe-
stia systemu wsparcia poprzez system OWES. 
W panelu wzięli udział: Jarek Pilecki z Wielobran-
żowej Spółdzielni Socjalnej „ARTE” z Bielawy, Piotr 
Stobniak ze Spółdzielni Socjalnej „Negocjator” 
z Liksajn (znana z Pijalni Ziół oraz Mazurskich 
Słoików), Urszula Błaziak ze Spółdzielni Socjalnej 
„Proedus” z Chełma (prowadzącą Klub Malucha 
„Bajkowy Ogród”), Waldemar Hyla ze Spółdzielni 
Socjalnej „Poznanianka” z Poznania oraz Małgo-
rzata Dębecka z warszawskiej Spółdzielni Socjalnej 
„Pogłos” prowadzącej klub muzyczny w Warszawie. 

Dyskusja z udziałem całej sali była burzliwa, ale bar-
dzo konstruktywnie przełożyła się na warsztaty na-
stępnego dnia. 
Warsztaty dotyczyły m.in. standardów formalno-
-prawnych w dobrze funkcjonującej spółdzielni so-
cjalnej, czy też działań w sferze pożytku publicznego 
i nowych konkursów. 

Kontynuacją panelu z poprzedniego dnia był warsz-
tat „Jaki powinien być system wsparcia dla spół-
dzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przed-
siębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES”. 
W trakcie warsztatu trzy kwestie podkreślane były 
jako najważniejsze:
•  Koncentracja na wzmacnianiu i wspieraniu istnie-

jących podmiotów ekonomii społecznej ‒ wątek 
ten był bardzo mocno podkreślany przez uczest-
ników. W tej chwili duża część OWES koncentruje 
się na tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecz-
nych lub tworzeniu nowych miejsc pracy, a nie na 
wspieraniu rozwoju istniejących przedsiębiorstw 
(co niekoniecznie musi wiązać się z nowymi miej-
scami pracy). Wiąże się z tym następny punkt: 

•  Stały dostęp do usług OWES i stały kontakt OWES 
z PES – dotyczy to szczególnie sytuacji po zakoń-
czeniu wsparcia pomostowego, co często wiąże się 
z zakończeniem realizacji projektu OWES. Część 
uczestników podkreślała, że w takich sytuacjach 
kontakt się urywa i zostają oni pozostawieni sami 
sobie ‒ a na tym etapie potrzebują cały czas wspar-
cia prawnego, marketingowego etc.

•  Możliwość wyboru usługodawcy / bony na opła-
cenie usługi – spółdzielcy zgodnie twierdzili, że 
chcą mieć możliwość korzystania z usług z pod-
miotów z zewnątrz, poza OWES. Dlatego częstym 
postulatem było wprowadzenie bonu szkolenio-
wego/ doradczego/ na usługi wsparcia dla PS. 

Fo
t. 

oz
rs
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pl

Fot. Cezary Miżejewski

Całościowa informacja o wynikach 
warsztatu zamieszczona zostanie 

na stronie Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz 

zostanie przekazana MRPiPS i OWES. 

Panel dotyczący  
systemu wsparcia

AKTUALNOŚCI
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aktualności
OWES

LAUREACI  
8. EDYCJI KONKURSU [eS]

15 października w Krakowie na zakończenie XI 
Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej 
odbyła się Gala konkursu na Najlepsze Przed-
siębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. 
Poniżej prezentujemy laureatów:

•  Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwa Spo-
łecznego Roku 2018 – Przedsiębiorstwo Społecz-
ne Gospoda „Jaskółeczka”;

•  Nagroda „Pomysł na Rozwój” – Fundacja „Polska 
Bez Barier”;

•  Nagroda Publiczności – Wielobranżowa Spół-
dzielnia Socjalna „ARTE”;

•  Nagroda „Odkrycie Roku” – Kuchnia Konfliktu.

Więcej informacji na temat tej edycji konkursu, 
laureatów oraz pozostałych finalistów znajduje się 
na stronie: https://www.konkurs-es.org/.

KONFERENCJA OWES

31 października w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego miała miejsce Konferencja 
OWES organizowana przez Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST, Agencję Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie oraz Fundację Rozwoju Ekonomii 
Społecznej. 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobrze prosperujące 
przedsiębiorstwa społeczne z różnych branż, m. in.: popularne bistro 
„Kartofelnik” z Katowic, Spółdzielnia Usług Różnych „Skuteczni” z Za-
brza, a także Spółdzielnia Socjalna „Multiservice” z Częstochowy. Na 
konferencji wystąpił również dr hab. Zbigniew Nawrat – naukowiec 
i wynalazca, pionier polskiej robotyki medycznej i znany promotor 
innowacyjności w medycynie, który przedstawił pierwszy w Polsce 
startup technologiczno-społeczny, będący jednocześnie przedsię-
biorstwem społecznym działającym w obszarze opieki nad osobami 
starszymi. 
Oprócz przedsiębiorstw społecznych i OWES w konferencji wzięli 
udział: Jarosław Wesołowski – Dyrektor Wydziału Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego, Kamil Bobek – przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Katowicach oraz Marek Zychla – Prezes Śląskiego 
Związku Pracodawców Lewiatan. Akcent naukowy wydarzeniu nadała 
dr Martyna Wronka-Pośpiech z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. W swojej prezentacji „Ekonomia społeczna oczami nauki” 
przedstawiła dane o miejscach pracy, które powstały w województwie 
śląskim w obszarze ekonomii społecznej. 
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Wydarzenie zostało 
objęte honorowym 
patronatem 
Marszałka 
Województwa 
Śląskiego Wojciecha 
Saługi, Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach 
i portalu Silesion.pl.

https://www.konkurs-es.org/
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To cykliczne wydarzenie realizowane w ramach pro-
jektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą 
ekonomii społecznej” prowadzonego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z partnerami: 
Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.
OFESiS jest adresowane do przedstawicieli podmio-
tów ekonomii społecznej, w tym: przedsiębiorstw 
społecznych, struktur wspierających sektor ekonomii 
społecznej i solidarnej (w tym Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej), administracji rządowej i jed-
nostek samorządu terytorialnego (m.in. przedstawi-
cieli IZ RPO, ROPS), jak również innych podmiotów 
czy osób zainteresowanych wspomnianą tematyką 
(m.in. badaczy, ekspertów i analityków).
W pierwszym dniu program OFESiS skoncentrowany 
był na nowych kierunkach wsparcia ekonomii spo-
łecznej i solidarnej, w tym zamieszczonych w zaktu-

alizowanej wersji Krajowego Programu Rozwoju Eko-
nomii Społecznej oraz projekcie ustawy o ekonomii 
społecznej i solidarnej.

Forum rozpoczęło się od trzech wystąpień wprowa-
dzających. Pierwsze z nich wygłosiła Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbieta Bojanowska, szczególnie podkreśla-
jąc znaczenie ekonomii społecznej i solidarnej dla jej 
resortu i – szerzej – polityk publicznych w Polsce. 
Minister zwróciła uwagę m.in. na powiązania wy-
stępujące między systemem wsparcia ekonomii spo-
łecznej a polityką rodzinną czy senioralną – co jest 
szczególnie ważne w kontekście aktualnych wyzwań 
społecznych (np. procesu starzenia się populacji). 
W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego uczest-
ników Forum powitał prof. Tomasz Kaźmierczak, 
wspominając, że ekonomię społeczną należy anali-
zować w szerszym kontekście aktualnych wyzwań 

24 i 25 
października 

2018 roku na 
Uniwersytecie 
Warszawskim 

odbyło się II  
OFESiS. 

OFESiS

I I  OGÓLNOPOLSKIE FORUM 
EKONOMII  SPOŁECZNEJ 

I  SOLIDARNEJ

AKTUALNOŚCI
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W ramach 
OFESiS przepro-
wadzone zostały 
warsztaty z za-
kresu działań 
na rzecz wzmoc-
nienia potencjału 
sektora ekonomii 
społecznej na 
po ziomie regio-
nalnym. 

o wymiarze globalnym. Przedsiębiorczość społeczna 
funkcjonuje niemal na całym świecie, przybierając 
bardzo zróżnicowane formy, choć często tego rodza-
ju działania nie są definiowane w kategoriach ekono-
mii społecznej. 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reprezentowała 
Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departa-
mentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Prele-
gentka wyraziła obawę odnośnie miejsca ekonomii 
społecznej w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej po roku 2020. Największe wątpliwości 
dotyczą aktualnych propozycji Komisji Europejskiej, 
zmierzających do usunięcia ekonomii społecznej jako 
osobnego priorytetu w nowym okresie programo-
wania. Oznaczałoby to, że środki na wsparcie pod-
miotów ekonomii społecznej byłyby dystrybuowane 
w ramach działań związanych z aktywizacją zawodo-
wą. Ten sposób ujęcia byłby zbytnim zawężeniem, 
ponieważ w dużym stopniu pomija on równie istotną 
kwestię reintegracji społecznej. Dyrektor Bortnow-
ska podkreśliła, że polski rząd zajmuje negatywne 
stanowisko względem tych propozycji.

Najciekawszym punktem programu – w opinii 
uczestników – był głos przedstawicieli zaproszonych 
podmiotów ekonomii społecznej z różnych regionów 
kraju. Wśród nich wystąpili:
Artur Ziemacki – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjal-
nej „Dobra Ekonomia”, Anna Bocheńska – Prezes 
Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie” 
oraz Paweł Głuszkowski – Członek Spółdzielni So-
cjalnej „Aktywni”. Prelegenci przybliżyli ideę, genezę 
i historię, w tym najważniejsze etapy rozwoju swoich 
podmiotów. Zaprezentowane zostały 3 odmienne 
modele biznesowe ze wskazaniem źródeł i struk-
tury przychodów, co można uznać za interesujące 
studium przypadków. Nie zabrakło odniesień do 
kwestii fundamentalnych, np. kluczowych wartości 
i motywacji podejmowania tego rodzaju aktywności. 
Prelegenci nie skupiali się wyłącznie na swoich suk-
cesach i osiągnięciach, ale również otwarcie dzielili 
się negatywnymi doświadczeniami, m.in. przywołu-
jąc szczególnie trudne momenty lub popełnione 
w przeszłości błędy. Omawiając kwestie promocyj-
no-marketingowe, wielokrotnie wspomniano o ko-
nieczności poszukiwania innowacyjnych pomysłów, 
wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyj-
nych, a także – co wydaje się być szczególnie istot-
nym – zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych 
usług, aby podmioty ekonomii społecznej mogły 
sprostać konkurencji rynkowej. 

W kolejnej części Pan Michał Kopeć – dyrektor 
Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w De-
partamencie Programów Europejskich Banku Go-
spodarstwa Krajowego – omówił funkcjonowanie 
Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
(KFPS) ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu 
Gwarancyjnego. W porównaniu do realizowanego 
w ramach PO KL 2007-2013 „ES Funduszu” kilku-
krotnie zwiększona została pula dostępnych środ-
ków (łączny budżet opiewa na kwotę ok. 180 mln zł), 
ponadto wprowadzone zostały nowe formy wspar-
cia: gwarancje i reporęczenia. Do najważniejszych 
instrumentów finansowania należą: 

•  POŻYCZKA NA START – ułatwienie dostępu do 
kapitału dla nowopowstałych PES (okres prowa-
dzenia działalności krótszy niż 12 m-cy). Wysokość 
– do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej 
niż 200 tys. zł na jeden PES; maksymalny okres 
spłaty do 5 lat; brak prowizji i opłat. 

•  POŻYCZKA NA ROZWÓJ – dla PES działających 
powyżej 12 m-cy. Wysokość – do 500 tys. zł na 
jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden 
PES; maksymalny okres spłaty do 7 lat; brak pro-
wizji i opłat. 

•  GWARANCJE – do 500 tys. złotych i do 80% kwo-
ty kredytu; prowizja za udzielenie gwarancji - 0,5% 
kwoty gwarancji, płatna jednorazowo; maksymal-
ny okres gwarancji – do 99 miesięcy, w przypadku 
kredytów inwestycyjnych – do 120 miesięcy. 

•  REPORĘCZENIA – do 140 tys. zł i do 70% poręcze-
nia; brak prowizji i opłat z tytułu objęcia reporęcze-
niem (na etapie rozpoznania rynku). 

AKTUALNOŚCI
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Prelegent zaznaczył, że środki ze spłaty pożyczek 
udzielonych w poprzednich latach (w ramach PO 
KL) zostały przekazane na Fundusz Gwarancyjny 
zabezpieczający spłatę pożyczek przez podmioty 
ekonomii społecznej. W grudniu 2017 roku Bank 
Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę z Bankiem 
Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) oraz z SGB-Bank 
S.A. (SGB), które – wraz ze zrzeszonymi z nimi banka-
mi spółdzielczymi – udzielają podmiotom ekonomii 
społecznej kredytów i pożyczek gwarantowanych 
przez BGK. Jak wspomniał Michał Kopeć – celem 
tego przedsięwzięcia jest zapewnienie sektorowi 
ekonomii społecznej szerszego dostępu do kapitału.
Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez Dyrektor 
Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Andżelikę Wardęgę, nawiązywało do aktualizacji 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej. Prelegentka zaznaczyła, że w najbliższych latach 
będziemy mieć do czynienia z „maratonem progra-
mowania”, wymieniając w tym kontekście: prze-
glądy śródokresowe krajowych oraz regionalnych 
programów operacyjnych, aktualizację regionalnych 
programów rozwoju ekonomii społecznej, skonstru-
owanie programów w ramach nowej perspektywy 
finansowej UE, czy wprowadzenie nowych regulacji 
prawnych zwłaszcza ustawy o ekonomii społecznej 
i solidarnej. W nawiązaniu do treści Programu prele-
gentka omówiła kilka istotnych wyzwań, dylematów 
i kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
Do wspomnianych zagadnień z pewnością można 

zaliczyć kwestie związane z postępem technologicz-
nym (np. cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją), 
demografią, środowiskiem naturalnym i zmianami 
klimatycznymi, a także – co za tym idzie – prze-
kształceniami na rynku pracy. 
Następnie odbyło się spotkanie uczestników, zre-
alizowane metodą Open Space, której istotą jest 
otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomaga-
jącej rozwój konstruktywnych idei. Formuła Open 
Space umożliwia zderzenie odmiennych poglądów 
i spojrzeń z innych perspektyw, jak również aktyw-
nie włącza uczestników w opracowanie tematów 
konferencji. Spotkanie zostało przeprowadzone 
przez wyspecjalizowanych moderatorów, a jego za-
łożonym rezultatem było sformułowanie konkret-
nych i udokumentowanych ustaleń. 

Pierwszy dzień OFESiS zakończyła uroczystość 
przyznania „Znaków Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2018”. Konkurs o przyznanie certyfika-
tu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które 
z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze 
społecznym zaangażowaniem. Przyznane certy-
fikaty mają przyczynić się do budowy marki kon-
kretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii 
społecznej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbieta Bojanowska wręczyła zwycięzcom 
statuetki, Dyrektor Andżelika Wardęga ‒ certyfikaty, 
natomiast prezes Fundacji Nowy Staw Agata Gaw-
lik-Dziubińska przekazała na ręce przedstawicieli 
nagrodzonych instytucji vouchery na udział w za-

LAUREACI KONKURSU
„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”
W kategorii „Spółdzielnia socjalna osób fizycznych”: 
1. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka – Wierzawice. 
2. Spółdzielnia Socjalna Równość – Kraków. 
3.  Fundusz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Spółdzielnia 

Socjalna” – Józefów. 

W kategorii „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/
współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego” :
1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arte” – Bielawa. 
2. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Iława. 
3.  Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” – Rawa 
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granicznej wizycie studyjnej. Przemysław Cieszyń-
ski, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, wręczył zwycięzcom w obu kategoriach nagrody 
specjalne w wysokości 10 000 zł, ufundowane przez 
Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego. Laureatami 
zostało 6 podmiotów. 

Drugi dzień OFESiS poświęcony został kreatyw-
nemu, a z drugiej strony praktycznemu wymiarowi 
ekonomii społecznej i solidarnej, jak również temu, 
w jaki sposób wpisuje się ona w aktualne trendy 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. W pierwszej 
części zorganizowano panel dyskusyjny, którego 
celem było oszacowanie przenikania się dwóch sfer 
– społecznej i ekonomicznej. Temat ten niejedno-
krotnie poruszany był w trakcie Forum podczas de-
bat dotyczących kwestii społeczno-ekonomicznych. 
Uczestnicy koncentrowali się na próbach identyfika-
cji pól oddziaływania, które dokonują się obecnie lub 
dokonają się w przyszłości na skutek oddziaływania 
aktualnych trendów. 

W panelu udział wzięli: dr hab. Bohdan Skrzypczak 
– Uniwersytet Warszawski, Jacek Jakubowski – gru-
pa TROP, dr Izabela Grabowska – Uniwersytet War-
szawski, Rafał Rudzki – Członek Rady Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich, dr hab. Renata Włoch – Uni-
wersytet Warszawski, Przemysław Piechocki – Pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 
W dalszej kolejności przeprowadzone zostało pasmo 
warsztatowe z zakresu działań na rzecz wzmocnie-
nia potencjału sektora ekonomii społecznej na po-
ziomie regionalnym. Zajęcia przeprowadzili Mariusz 
Kwiatkowski, Damian Dec oraz Marcin Sobaszek, 
zaś ich współorganizatorami były Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W warsz-
tatach uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych 
Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrod-
ków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regional-
nych Ośrodków Polityki Społecznej.

Kolejne zajęcia o warsztatowe przeprowadziły Maj-
ka Lipiak i Paulina Pielarz z firmy „Leżę i Pracuję” – 
pierwszej agencji marketingowej, która powstała po 
to, by dać pracę osobom sparaliżowanym. Ta część 
Forum poświęcona została zagadnieniom marketin-
gu w podmiotach ekonomii społecznej. Prelegentki 
przedstawiły swoją agencję jako studium przypad-
ku przedsiębiorstwa społecznego, które osiągnęło 
sukces. Omówiono misję, wizję, wartości oraz cre-
do marketingowe firmy („solidarność…”, „jesteśmy 
razem…”), a także wiele kwestii szczegółowych, np. 
logotyp i kontrowersyjną kampanię społeczną, któ-
ra przyczyniła się do zbudowania rozpoznawalności 
i unikatowości marki („po co i dla kogo jesteśmy?).

W ramach Forum zorganizowano również warsztat 
konsultacyjny wokół wniosków z raportu pn. „Bi-
lans Otwarcia”, opracowanego w ramach projektu 
pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą 
ekonomii społecznej” w Działaniu 2.9 PO WER. Na 
warsztacie podjęta została m.in. refleksja na temat 
kierunków rozwoju ekonomii społecznej oraz reko-
mendacji odnośnie systemu wsparcia ekonomii spo-
łecznej. Warsztat poprowadzili: Tomasz Schimanek, 
prof. Tomasz Kaźmierczak oraz dr Szymon Wójcik.

Obszerne fragmenty OFESiS można znaleźć 
na stronie: https://www.facebook.com/
DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

Głównym źródłem 
niniejszego artykułu jest 
raport firmy Lokalne Ba-
dania Społeczne dla firmy 
Warsztat Teorii i Praktyki 
Animacyjnej VIGARAT 
„Podsumowanie II Ogólno-
polskiego Forum Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej”. 

AKTUALNOŚCI
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Istnieje potrzeba aktualizacji, usystematyzowania oraz 
nabycia wiedzy, chociażby w przypadku nowych pracow-
ników. Ekonomia społeczna nie ma stałego charakteru – 
chyba jak nigdzie indziej zmieniają się przepisy, wytyczne 
czy rekomendacje. Dodatkowo dochodzą zmiany trendów 
na rynku oraz głębokie przemiany w sferze społecznej. Na 
to wszystko nakłada się specyfika regionów i znaczne róż-
nice między nimi. Koronnym przykładem jest aktualizacja 
standardów i wprowadzenie nowego stanowiska – kon-
sultanta ds. zamówień publicznych. Zdecydowanym wy-
mogiem Ministerstwa jest m.in. to, żeby każdy OWES po-
siadał przynajmniej 2 osoby przygotowane do pełnienia 
tej funkcji. Ośrodki nie mają dużo czasu na dostosowanie 
się do zaistniałej sytuacji.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju „OIC 
Poland” wyszła naprzeciw tym wyzwaniom, tworząc ofertę 
dedykowaną pracownikom Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, zgodną ze standardem wymagającym ciągłego 
doskonalenia kadr OWES. Utrzymanie i rozwijanie standar-
dów jakości usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej wymaga stworzenia warunków dla 
systematycznego podnoszenia kompetencji pracowników 
OWES, które pozwalałyby na utrzymanie i podnoszenie 
jakości usług oraz odnowienie lub zdobycie akredytacji 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

W ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” stworzona została kom-
pleksowa oferta dla OWES. W projekcie wyodrębniony 
został specjalny moduł szkoleniowy dla doradców bizne-
sowych oraz konsultantów ds. zamówień publicznych.

W ofercie znajdują się następujące szkolenia:
•  „Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczo-

wych kompetencji dla doradców i animatorów”;
• „Doradca biznesowy”;
• „Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych”.

Wszystkie szkolenia realizowane są według programów 
zatwierdzonych przez Komitet Sterujący z udziałem m.in. 
przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i So-
lidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiana otoczenia OWES wymaga także dostosowa-
nia szkoleń do oczekiwań i nowych warunków. Po dobrze 
ocenionym pilotażu, startuje drugi (zmieniony i ulep-
szony) cykl szkoleń. Najważniejszą zmianą jest zawarcie 

umowy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji 
w zakresie certyfikacji programów szkoleń. Ab-
solwenci cyklu automatycznie nabywają prawo 
do otrzymania świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych.

Szkolenia będą miały formę warsztatów 
w połączeniu z mini-wykładami. W programie 
przewidziane są także: praca własna, praca 
w grupach, burza mózgów, mind mapping, dys-
kusja moderowana, ćwiczenia oraz gra symula-
cyjna – prowadzenie podmiotu ekonomii spo-
łecznej w formie managerskiej gry decyzyjnej. 

Część modułów będzie realizowana w parach 
trenerskich. Warsztaty zostały zaprojektowane z wykorzy-
staniem aktywnych metod dydaktycznych, aby w równym 
stopniu kształtować i rozwijać warsztat doradczy. Doradca 
oprócz dogłębnej, profesjonalnej wiedzy, powinien pre-
zentować odpowiednie postawy oraz posiadać umiejęt-
ności interpersonalne do współpracy z klientem, jakim jest 
przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej. Skuteczne 
wsparcie PES niejednokrotnie wymaga dużych umiejętno-
ści interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas warszta-
tów rozwijane będą umiejętności miękkie, interpersonalne, 
co ułatwi doradcy współpracę z podmiotami ekonomii spo-
łecznej. Harmonijne rozwijanie wszystkich tych aspektów 
zostanie osiągnięte poprzez prowadzenie niektórych mo-
dułów warsztatów przez pary trenerskie: ekspert – prak-
tyk w danej dziedzinie oraz trener umiejętności miękkich/
interpersonalnych.

SZKOLENIA DLA KADRY OWES – 
OBOWIĄZEK, REALNA POTRZEBA CZY 

OKAZJA DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ?ZA
PR

AS
ZA

M
Y

„Kompetencje kadry kluczowej OWES są doskonalone 
w sposób systematyczny i celowy. Odbywa się to co 
najmniej poprzez udział kadry w działaniach podnoszących 
kompetencje, w tym szkoleniach wewnętrznych, szkoleniach 
zewnętrznych, doradztwie, spotkaniach sieciujących, wymianie 
doświadczeń itd.
Działania podnoszące kompetencje są ewidencjonowane. 
Należy dążyć, aby każdy członek kadry ponosił swoje 
kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo…”.

SYLWIA GRZELAK

CHYBA WSZYSTKO PO TROCHU. OBOWIĄZEK PODNOSZENIA 

KOMPETENCJI WYNIKA WPROST ZE STANDARDÓW OWES

>
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ŚCIEŻKA DORADCZA 
 Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania 

z doradztwa w wymiarze 20 godzin podczas trwania cy-
klu szkoleniowego, jak i po jego zakończeniu. Doradztwo 
może być nie tylko uzupełnieniem zagadnień przekazy-
wanych na szkoleniach – może ono również polegać na 
konsultowaniu konkretnych przykładów i zagadnień po-
jawiających się w pracy zawodowej uczestników. Takimi 
przykładami są m.in.: doradztwo w opracowaniu SIWZ na 
przeprowadzenie kampanii promocyjnej, praca nad two-
rzeniem przedsiębiorstwa społecznego, doradztwo przy 
opracowaniu procedur dot. ochrony danych osobowych 
w stosowaniu w ramach zamówień publicznych, analiza 
stosowanych przez OWES procedur, konsultacje w za-
kresie przygotowywania spotkań partnerskich na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej, w tym udział w wypraco-
wywaniu strategii działań w celu budowania partnerstwa 
lokalnego.

Ważnym aspektem jest integracja uczestników szkole-
nia i wzajemna wymiana doświadczeń. Istnieje możliwość 
kontynuowania wymiany doświadczeń oraz współpracy 
za pomocą Platformy OWES. 

Wszystkie szkolenia odbywają się w ramach dwudnio-
wych zjazdów. Uczestnicy otrzymują materiały szkolenio-
we w formie elektronicznej. W trakcie szkolenia zapew-
niany jest nocleg oraz wyżywienie. Zajęcia odbywają się 
w hotelach posiadających minimum 3 gwiazdki. 

Proponujemy realizację szkoleń w największych mia-
stach Polski, jak i również w innych miejscach – w przy-
padku odpowiedniego zainteresowania uczestników.

DLA KOGO?
Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy akredyto-

wanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy 
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, zatrudnieni na stanowiskach zgodnych 
ze standardami OWES w zakresie wymaganych kwalifika-
cji, pełnionej funkcji oraz zakresu obowiązków, tj.: 

• kierownicy OWES;
• animatorzy;

• kluczowi doradcy;
• kluczowi doradcy biznesowi;
• pracownicy wspierający doradców;
• pracownicy monitorujący działania PES i PS;
•  pracownicy pełniący inne funkcje zgodne ze standar-

dami działania i usług OWES.

CERTYFIKACJA
Na zakończenie każdego szkolenia i procesu doradcze-

go uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający naby-
cie kompetencji w określonych dziedzinach. Uczestnicy 
podczas szkolenia przygotowywać będą prace zalicze-
niowe. Aby usprawnić przygotowywanie prac, uczestnicy 
w ramach wsparcia doradczego będą ściśle współpraco-
wać w tym zakresie z opiekunem. Prace przygotowywa-
ne będą w zespołach projektowych, co na pewno pozy-
tywnie wpłynie na możliwość wymiany doświadczeń oraz 
zawiązania współpracy nie tylko podczas szkolenia. Na 
zakończenie szkolenia obędzie się prezentacja prac zali-
czeniowych oraz test wiedzy. 

NOWOŚĆ! 
Aby uatrakcyjnić ofertę szkoleniową i umożliwić zwięk-

szenie kompetencji pracowników OWES, Fundacja „OIC 
Poland” nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Ekono-
mii i Innowacji w Lublinie w zakresie certyfikacji szkoleń 
świadectwem studiów podyplomowych dla uczestników 
szkoleń w ramach projektu „Forum aktywności OWES”.

Więcej informacji  
o ofercie w szkoleń na stronie 
www.oic.lublin.pl
Kontakt: 
Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
Sylwia Grzelak, tel. 81 710 46 44
e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl
www.forum-owes.pl 

Efekty szkoleń – jakie umiejętności nabywają nasi absolwenci:
Profesjonalista OWES nabywa 

kompetencji w zakresie:
Doradca biznesowy nabywa 

kompetencji w zakresie:
Konsultant regionalny ds. 
zamówień publicznych:

• stosowania standardów organizacji 
i zarządzania OWES; 
• przygotowania planu działania 
OWES;  
• praktycznego wykorzystania regu-
lacji prawnych;
• budowania marki, strategii marke-
tingowych, wykorzystywania nowo-
czesnych technologii w marketingu;
• budowania partnerstw;
• diagnozy środowiska lokalnego;
• Wspierania PES w ubieganiu się 
o zamówienia publiczne; 
• komunikacji w zespole, autoprezen-
tacji i wystąpień publicznych;
• motywowania, przekonywania. 

• budowania strategii działalności PES;
• zarządzania kosztami oraz płynnością 
finansową;
• przygotowania i realizacji procesu 
doradztwa;
• stosowania metodyki zarządzania 
zmianą;
• stosowania narzędzi marketingowych 
i analizy rynku;
• identyfikacji instrumentów finan-
sowych oraz weryfikacji zdolności 
pożyczkowej PS;
• przygotowania modelu biznesowego 
oraz biznesplanu;
• weryfikacji wykonalności bizneso-
wych przedsięwzięć.

• potrafi dokonać obserwacji i inter-
pretacji zjawisk społecznych pod kątem 
zamówień publicznych; 
• potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną z zakresu prawa 
zamówień publicznych; 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny 
wypowiadać się w mowie i na piśmie 
na tematy dotyczące systemu prawa 
zamówień publicznych w wybranych 
zagadnieniach; 
• potrafi posługiwać się zasadami i nor-
mami etycznymi w podejmowanej dzia-
łalności, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne; przewiduje skutki konkretnych 
działań.

1 szkolenie 
 = 2 certyfikaty

Certyfikat  
ukończenia szkoleń  

+ Świadectwo Studiów 
Podyplomowych

http://www.oic.lublin.pl
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Wizyty monitorujące i audyty w Ośrod-
kach Wsparcia Ekonomii Społecznej są 
ważnym instrumentem służącym utrzy-

maniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii spo-
łecznej i przedsiębiorstw społecznych. To element 
procedury akredytacji oraz nadzoru nad OWES. 
Wnioski wynikające z obserwacji funkcjonowania 
OWES w praktyce dają możliwość oceny i rozwoju 
istniejącego systemu akredytacji.

WIZYTY MONITORUJĄCE
Podstawowym narzędziem monitorowania akredy-
towanych OWES są wizyty realizowane przez pra-
cowników Departamentu Ekonomii Społecznej i So-
lidarnej. Celem wizyty monitorującej jest uzyskanie 
bieżącej informacji o działalności OWES, poziomie 
jakości usług przez nie świadczonych oraz stopniu 
przestrzegania standardów. Wizyty monitorujące 
mogą być przeprowadzane w toku procesu przyzna-
wania akredytacji OWES, jak również w trakcie jej 
obowiązywania. Konieczność odbycia wizyty moni-
torującej w OWES może wskazać również Komisja 
ds. oceny wniosków o przyznanie akredytacji AKSES 
po zakończeniu procesu akredytacji. 
W latach 2016–2018 przeprowadzono 73 wizyty mo-
nitorujące (stan na 16 listopada 2018 r.). Tabela obok 
przedstawia ich liczbę w podziale na lata 2016-2018.
Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitorują-
cej OWES dokumentowane są w karcie monitorin-

gu, która zawiera ogólną ocenę OWES 
i wnioski z monitoringu. Monitoring to 
również okazja do zapoznania się z do-
brymi praktykami i rozwiązaniami wdra-
żanymi przez OWES. 
Z rekomendacji zespołów monitorują-
cych wynikają m.in. potrzeby: 
•  rozszerzenia usług w zakresie 

doradztwa biznesowego;
•  zintensyfikowania działań 

promocyjnych i informacyjnych; 

•  współpracy w pozyskiwaniu dotacji na tworzenie 
miejsc pracy w PS; 

•  współpracy z PUP w zakresie środków na 
tworzenie miejsc pracy PS; 

•  zapewnienia terminowości wypłacania wsparcia 
pomostowego oraz dotacyjnego;

•  publikowania harmonogramu naboru wniosków 
w procedurze przyznawania dotacji; 

•  wzmocnienia działań wobec podmiotów 
reintegracyjnych; 

•  dostosowania strony internetowej do standardów 
WCAG 2.0; 

•  dostosowania siedziby do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

•  wzmocnienia działań zmierzających do utrzymania 
cech PS w wypadku tworzonych spółek non-
profit.

Rekomendacje przekazywane są do OWES, które 
powinny podjąć konkretne działania zmierzające do 
poprawy jakości usług oraz realizacji standardów. 
Po wyznaczonym czasie na wdrożenie rekomendacji 
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zwra-
ca się o informacje dotyczące podjętych działań.

AUDYTY
Celem audytu OWES jest weryfikacja jakości świad-
czonych przez OWES usług oraz przestrzegania 
standardów. Do 16 listopada 2018 r. przeprowadzo-
no 43 audyty.
Audyt przeprowadza zespół składający się z audyto-
ra oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. Zadaniem 
zespołu audytorskiego jest dokonanie oceny speł-
niania każdego standardu zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi w karcie audytu oraz metodologii pomiaru 
standardów efektywnościowych.
Audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli 
OWES uzyska co najmniej 90% punktów dla standar-
dów A i B oraz co najmniej 75% punktów łącznie dla 
standardów C, D, E i F – przy czym w każdej z tych 
grup standardów spełnia nie mniej niż 65% punktów.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

AUDYTY I  WIZYTY MONITORUJĄCE 

W OŚRODKACH WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ

>

Liczba 
przeprowadzonych 

wizyt monitorujących 
w latach 2016–2018

2016 15

2017 23

2018 34

RAZEM 72

AKTUALNOŚCI
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Po zakończeniu czynności audytowych w OWES, zespół audytor-
ski przeprowadza wywiady osobiste i telefoniczne (m.in. z klienta-
mi OWES oraz podmiotami współpracującymi, tj. przedstawiciela-
mi JST). Na koniec zespół audytorski przygotowuje raport z oceną 
spełnienia standardów oraz wnioskami z audytu.
Na podstawie lektury raportów z audytów widać, że standardy 
są spełniane przez OWES w bardzo wysokim stopniu – 94,74%. 
Przykładami standardów, które są spełniane przez wszystkie 
akredytowane OWES, są standardy w zakresie: ścisłej i trwałej 
współpracy z ROPS (A.1.5), przestrzegania przez kadrę OWES 
zasad etycznego działania (B.1.1), kompetencji animatorów 
OWES (C.3.3), zwiększenia liczby organizacji pozarządowych 
utworzonych przez OWES prowadzących działalność odpłatną 
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (D.3.2), osią-
gnięcia min. 60% satysfakcji klientów OWES (E.3.6), sprawności 
świadczenia doradztwa ogólnego, specjalistycznego, biznesowe-
go i z zakresu pzp (F.2.2.5). 
Jednakże wśród standardów znajdują się także takie, które spra-
wiają trudności OWES. Dotyczą one najczęściej dostosowania 
strony internetowej do standardów WCAG 2.0 (A.6.5.), wskaźni-
ka powstawania corocznie określonej, średniej liczby miejsc pracy 
z trwałością minimum 12 miesięcy (D.3.1.), prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez minimum 18 miesięcy przez 75% no-
wopowstałych PS korzystających z dotacji (D.3.4.) oraz wzrostu 
obrotów PS objętych wsparciem OWES o 5% w skali roku (E.3.4). 

PODSUMOWANIE
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych audytów i wizyt 
monitorujących w OWES można stwierdzić, iż zdecydowana 
większość standardów jest spełniana. OWES posiadają duże 

doświadczenie w realizacji usług wsparcia ekonomii społecznej 
oraz odpowiedni potencjał kadrowy i organizacyjny. Są rozpo-
znawalne w środowisku lokalnym i w regionie. Rzeczowe uwagi 
zespołów audytowych stały się podstawą do dyskusji na temat 
wprowadzenia zmian w poszczególnych standardach. We współ-
pracy z Komitetem Akredytacyjnym, będącym ciałem opinio-
dawczo-doradczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
w zakresie akredytacji AKSES, można rozważyć wprowadzenie 
standardów kluczowych, które bezwzględnie powinny zostać 
przez OWES spełnione, oraz doprecyzowanie brzmienia pozo-
stałych standardów w taki sposób, by uniknąć wątpliwości in-
terpretacyjnych, mogących mieć wpływ na ocenę przez zespoły 
audytorskie stopnia ich spełnienia. 
MRPiPS planuje weryfikować stopień realizacji rekomendacji wy-
nikających z wizyt monitorujących i audytów. Doprecyzowana 
zostanie również formuła rekomendacji, tak aby przekazywane 
zalecenia miały jak najbardziej praktyczny wymiar dla Ośrodków 
i ich działalności.
Dotychczas zmodyfikowano narzędzia audytu i monitoringu 
OWES, aby w większym stopniu uwzględniały najważniejsze ob-
szary działalności OWES oraz ich efekty. 
Wizyty monitorujące i audyty w OWES są realizowane w ramach 
projektu pn. „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości 
usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 2.9 
Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Województwo Liczba 
audytów A B C D E F

Dolnośląskie 3 98% 100% 90% 91% 92% 97%

Kujawsko-
pomorskie 3 99% 100% 98% 98% 95% 100%

Lubelskie 3 94% 100% 92% 83% 95% 95%

Łódzkie 2 100% 100% 100% 97% 95% 100%

Małopolskie 2 94% 100% 91% 84% 88% 97%

Mazowieckie 4 96% 100% 88% 95% 94% 98%

Opolskie 1 99% 100% 79% 91% 93% 87%

Podkarpackie 3 97% 100% 89% 89% 95% 98%

Podlaskie 4 94% 100% 70% 86% 80% 98%

Śląskie 5 96% 97% 99% 96% 98% 98%

Świętokrzyskie 2 96% 100% 89% 92% 97% 96%

Wielkopolskie 5 97% 100% 94% 93% 98% 97%

TABELA: 
Spełnianie  
poszczególnych 
grup standardów 
z podziałem na 
województwa (%). 
W województwach 
pomorskim i war-
mińsko-mazurskim 
pierwsze audyty 
rozpoczną się w li-
stopadzie 2018 r., 
w dalszej kolejności 
w województwach 
lubuskim i zachod-
niopomorskim. 

AKTUALNOŚCI
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Osoby w spektrum autyzmu najczęściej mają 
trudność ze znalezieniem pracy. Jeśli pracują, 
zwykle wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji. 
Tymczasem mają wiele mocnych stron w kontekście 
zawodowym: wysokie umiejętności analityczne, 
nieszablonowy sposób myślenia, wysoką etykę 
pracy, umiejętność długotrwałego skupienia się.

temat numeru
OWES

Fo
t. 
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Zgodnie z Ogólnopolskim Spisem Au-
tyzmu – w Polsce pracuje jedynie 
12% tzw. wysokofunkcjonujących 
(czyli bez niepełnosprawności inte-
lektualnej) osób w spektrum autyzmu 

w wieku 18–24 lat i 38% w wieku 25–30 lat. Na 
spektrum autyzmu [do którego zalicza się zespół 
Aspergera (ZA)] składają się: wąskie zaintereso-
wania, problemy w relacjach społecznych i w ko-
munikacji społecznej, nadwrażliwości lub nie-
dowrażliwości sensoryczne. Osoby w spektrum 
autyzmu najczęściej mają trudność ze znalezie-
niem pracy. Jeśli pracują, zwykle wykonują pra-
cę poniżej swoich kwalifikacji. Tymczasem mają 
wiele mocnych stron w kontekście zawodowym: 
wysokie umiejętności analityczne, nieszablonowy 
sposób myślenia, wysoką etykę pracy, umiejęt-
ność długotrwałego skupienia się. Jeśli wykonują 
pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami, czę-
sto są znakomitymi specjalistami.

Dlaczego potrzebujemy 

ZAwodowego ZAprzyjaźniania się?

Dziewczęta i kobiety z ZA to grupa, która do-
świadcza systemowej dyskryminacji m.in. w do-
stępie do edukacji i rynku pracy ze względu na 
płeć i niepełnosprawność. W grupie osób w spek-
trum autyzmu dziewczyny i kobiety doświadczają 
podwójnych standardów. Ze względu na fakt, że 
autyzm jest diagnozowany na podstawie kryte-
riów opracowanych dla chłopców, dziewczęta 
są masowo nieprawidłowo lub dużo później od 
chłopców diagnozowane. Nie otrzymują w ten 
sposób potrzebnego wsparcia, a ich potrzeby 
są niewidoczne. W wieku dojrzewania, wsku-

tek odrzucenia przez grupę rówieśniczą, często 
zaczynają cierpieć na depresję i inne zaburzenia 
psychiczne. Świadomość niespełniania restrykcyj-
nych oczekiwań społecznych i izolacja społeczna 
owocują niskim poczuciem własnej wartości i ni-
skim poczuciem sprawczości. Skutki społeczne tej 
sytuacji są ogromne: oprócz depresji i innych pro-
blemów zdrowotnych występują znaczące koszty 
psychologiczne dla dziewczyn i kobiet z ZA oraz 
ich rodzin; dziewczyny z ZA wycofują się z życia 
zawodowego i społecznego, marnują swoje ol-
brzymie talenty; pracodawcy nie dowiadują się 
o ich potrzebach, jeśli nie szukają one pracy; nato-
miast praktyki społeczne na rynku pracy (takie jak 
obciążająca szczególnie dla kobiet z ZA rozmowa 
kwalifikacyjna) nie zmieniają się. 

Jednocześnie dziewczyny i kobiety z ZA są 
często uzdolnione w kierunkach: technicznym, ma-
tematycznym, programistycznym – a więc w obsza-
rach rynku pracy zdominowanych przez mężczyzn 
(ale też w pracy z tekstem czy artystycznie). Aby 
skutecznie wesprzeć je w wejściu na rynek pracy, 
należy brać pod uwagę nie tylko bariery związane 
z ich płcią i wiekiem, ale również z ZA. Kluczowe 
jest wzmocnienie dziewcząt z ZA poprzez wsparcie 
ze strony kobiet z ZA, które borykają się z podob-
nymi barierami i mają podobne doświadczenia, ale 
z sukcesem funkcjonują na rynku pracy.

Potrzeby kobiet z ZA

Aby dowiedzieć się więcej o barierach i potrze-
bach dziewczyn i kobiet z ZA, opracowałam ankietę 
„Aspergirls w pracy”. Wypełniły ją 43 dziewczyny 
i kobiety z ZA, zarówno niepracujące, jak i pracują-
ce, w wieku od 17 do 49 lat. Na pytanie „Jak myślisz, 

ZAWODOWE 

ZAPRZYJAŹNIANIE SIĘ

INNOWACYJNA METODA WSPARCIA NIEPRACUJĄCYCH 

KOBIET Z ZESPOŁEM ASPERGERA

>

EWA FURGAŁ

TEMAT NUMERU
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dlaczego nie zostałaś przyjęta do pracy, o którą się 
starałaś?”, aż 23,3% wskazało odpowiedź: „Nie 
wypadłam dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej”, 
a następne 4,7% odpowiedziało: „Osoba prowa-
dząca rozmowę kwalifikacyjną potraktowała mnie 
niesprawiedliwie”. Potwierdza to moją obserwację, 
że rozmowy kwalifikacyjne stanowią szczególny 
problem dla dziewczyn i kobiet z ZA. Rozmowa 
o pracę wymaga dobrej autoprezentacji, płynnego 
wypowiadania się, utrzymywania kontaktu wzroko-
wego i formalnego ubioru – ze względu na niskie 
poczucie własnej wartości, problemy społeczne 
i wyzwania sensoryczne dziewczyny z ZA często 
na tym etapie odpadają. Jest więc duża potrzeba 
odpowiedniego, merytorycznego i psychologiczne-
go przygotowania się do tego trudnego wyzwania. 
Stosunek kobiet z ZA do pracy jest następujący: aż 
58,1% odpowiedziało „Chcę pracować, ale nie wy-
obrażam sobie, że będę w pracy robić coś, czego 
nie lubię”, natomiast 20,9% – „Chcę pracować, ale 
bardzo się boję, że nie będę akceptowana w pracy”. 
Praca jest szczególnie ważnym obszarem w życiu 
osób z ZA i wobec braku lub śladowych relacji spo-
łecznych stanowi często sens życia. Na pytanie „Jak 
powinno wyglądać komfortowe dla Ciebie miejsce 
pracy?” aż 48,8% osób odpowiedziało „Chcę praco-
wać zdalnie (z domu)”, 34,9% wybrało odpowiedź 
„Mogę pracować z innymi osobami, ale sama w po-
mieszczeniu”, a 30,2% – „Mogę pracować z innymi 
osobami, ale nie codziennie”. Na pytanie „Co prze-
szkadza lub przeszkadzałoby Ci w pracy?” aż 81,4% 
wskazało brak jasno określonych obowiązków, 
a 76,7% – hałas, sztuczne światło i klimatyzację. 
Dla 72,1% niekomfortowa jest wspólna przestrzeń 
biurowa, a dla 69,8% konieczność utrzymywania 
relacji w pracy. Dziewczynom z ZA przeszkadzają 
również: rozmowy innych osób (60,5%), nieupo-
rządkowana przestrzeń (58,1%), hierarchia (51,2%) 
i bycie w kontakcie z innymi osobami (46,5%). Z ko-
lei na pytanie „Co pomaga lub co pomagałoby Ci 
w pracy?” 79,1% wskazało samodzielne stanowi-
sko, 72,1% wybrało informację zwrotną na temat 
swojej pracy, natomiast 69,8% osób – wyznaczo-

ną osobę, do której można się zwrócić w razie 
potrzeby. Dziewczynom z ZA pomagają też: jasny 
opis stanowiska pracy (67,4%), jasno wyznaczo-
ne terminy wykonywania zadań (67,4%) oraz brak 
konieczności pracy w zespole (60,5%). Na pytanie 
„Jak myślisz, co mogłoby Ci pomóc zdobyć wyma-
rzoną pracę?” 37,5% odpowiedziało „Wystarczyło-
by, gdybym miała więcej pewności siebie”, 30,2% 
wybrało odpowiedź „Zdobyłabym ją bez problemu, 
gdyby rekrutacja nie odbywała się na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej”, 22,7% chciałoby się 
dowiedzieć, jak innym dziewczynom z zespołem 
Aspergera się to udało, natomiast 18,6% uważa, że 
pomogłoby przeszkolenie pracodawców odnośnie 
stereotypów nt. osób z zespołem Aspergera. Ko-
bietom z ZA bardzo zależy więc na pracy zgodnej 
z ich zainteresowaniami i kwalifikacjami. Oczekują 
warunków w miejscu pracy uwzględniających ich 
specyficzne potrzeby oraz wsparcia.

Na czym polega ZAwodowe 

ZAprzyjaźnianie się?

ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się polega na 
wzmocnieniu poprzez relację – na nawiązaniu 
i utrzymaniu wartościowej relacji niepracującej 
dziewczyny z ZA z odnoszącą sukcesy na polu 
zawodowym kobietą z ZA, która podziela jej za-
interesowania. Każda z Uczestniczek pracuje ze 
swoją osobistą ZAprzyjaźnioną mentorką – osobą 
o podobnych zainteresowaniach, pracującą w in-
teresującym Uczestniczkę zawodzie lub branży. Po 
sześciu miesiącach relacji opartej na modelu ZAwo-
dowego ZAprzyjaźniania się Uczestniczki przystę-
pują do poszukiwania pracy zgodnej z ich kwalifika-
cjami, wyposażone w zwiększone poczucie własnej 
wartości oraz merytoryczną wiedzę na temat ba-
rier, które napotkają, i sposobów ich przełamywa-
nia. Testowanie ZAwodowego ZAprzyjaźniania się 
potwierdziło, że oprócz wsparcia merytorycznego 
kluczowe jest wsparcie osobiste, które wzmacnia u 
niepracujących dziewczyn z ZA sprawczość, poczu-
cie własnej wartości i motywację.

EWA FURGAŁ – autorka bloga Dziewczyna w spektrum (https://dziewczynawspektrum.
wordpress.com/) i innowacji społecznej „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się” testowanej 
w Inkubatorze Innowacji Społecznych Transfer HUB (http://www.transferhub.pl/). Pracuje 
w Fundacji „Przestrzeń Kobiet”. 

TEMAT NUMERU

 „Chcę pracować, 
ale bardzo się 

boję, że nie będę 
akceptowana 

w pracy”.

20,9%

https://dziewczynawspektrum.wordpress.com/
https://dziewczynawspektrum.wordpress.com/
http://www.transferhub.pl/
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Pani Anna Bocheńska, prezes Fundacji 
Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrze-
bie”, opowiedziała nam o działalności 
swojej Fundacji. Jest to historia niezwy-
kła. Podobnie jak niezwykła jest nale-

żąca do Fundacji restauracja „Different”, w której 
klienci obsługiwani są w ciemności przez osoby 
niewidome, a cały jej dochód przeznaczany jest na 
działalność Fundacji.

POCZĄTKI FUNDACJI POMOCY RODZINIE 

„CZŁOWIEK W POTRZEBIE”

Fundacja została założona w 2005 roku przez 
panią Maję Stiepanow, żonę pastora jednego z ko-
ściołów ewangelickich, która ze względu na nie-
najlepsze postrzeganie protestantów przez polskie 
społeczeństwo, chciała wyprowadzić działalność 
charytatywną poza obręb kościoła.

Początkowo Fundacja zajmowała się pomocą 
potrzebującym rodzinom. Następnie rozszerzy-
ła swoją działalność o pomoc postpenitencjarną 
(pomoc byłym więźniom w powrocie do normal-
nego życia) oraz pomoc bezdomnym. Fundacja, 
przy wsparciu straży miejskiej, wyszukiwała osoby 
bezdomne, dostarczała im żywność i zachęcała do 
podjęcia terapii i przeniesienia się do ośrodków dla 
osób bezdomnych i uzależnionych.

– Do osób bezdomnych można dotrzeć tylko 
dobrocią i miłością, a nie naciskiem, krytyką czy 
szyderstwem – powiedziała nam pani Anna. Wo-

lontariuszami często byli ludzie, którzy sami prze-
szli terapię, wyszli z bezdomności, a potem nawet 
założyli rodziny. Fundacja prowadziła też na Woli 
świetlicę środowiskową dla najuboższych dzieci.

UPORCZYWA POMOC POTRZEBUJĄCYM, 

MIMO WŁASNYCH PROBLEMÓW

W pewnym momencie Fundacja znalazła 
się w kryzysie. Kościół ewangelicki, który udo-
stępniał jej bezpłatnie pomieszczenia na biuro, 
magazyn i świetlicę środowiskową, ze względów 
finansowych musiał zmienić lokalizację. Fundacji 
nie stać było na opłacanie wynajmu, więc utraciła 
pomieszczenia potrzebne jej do funkcjonowania. 
W tym samym czasie odeszło kilku specjalistów, 
którzy współpracowali z Fundacją częściowo w ra-
mach wolontariatu, a częściowo odpłatnie.

NIGDY NIE JESTEŚMY TAK 

BIEDNI,  ABY NIE STAĆ NAS 

BYŁO NA UDZIELENIE POMOCY

BARTOSZ JANOWICZ, PIOTR MARZEC
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– Jak się nie ma już lokalu, nie ma się ludzi i nie 
ma pieniędzy, ale ma się dużo dobrych chęci, to 
trzeba coś wymyślić. Ale samymi chęciami nie da 
się wiele zdziałać, dlatego przez kilka lat Fundacja 
działała bardzo doraźnie, przekazując z rąk do rąk 
różne dary. Czyli jeśli rodzina uboga potrzebuje 
wózek albo pieluchy, to znajdujemy w Internecie 
rodzinę, która ma do oddania wózek, zbieramy pie-
niądze od znajomych, żeby kupić te pieluchy, i za-
wozimy to tym ludziom bezpośrednio, bez korzy-
stania z magazynu – opowiada pani Anna.

RENESANS FUNDACJI

Zważywszy na trudną sytuację, założycielka 
i pierwsza prezes Fundacji nosiła się z myślą o jej 
likwidacji. Ostatecznie jednak zgodziła się prze-

kazać Fundację pani Annie Bocheńskiej, która 
postanowiła zrewitalizować ją dzięki zapewnieniu 
zaplecza finansowego w formie restauracji, z której 
cały dochód będzie przeznaczany na charytatywną 
działalność Fundacji. Pomysł na formę restauracji 
– lokal, w którym goście obsługiwani są w ciem-
ności przez niewidomych – pani Anna zaczerpnęła 
z paryskiej restauracji, która w 2008 roku urządzała 
gościnne pokazy w Warszawie. Środki na urucho-
mienie restauracji pochodziły głównie z niskoopro-

centowanej pożyczki z TISE, a biznesplan pisany 
był dzięki udziałowi w programie NESsT skierowa-
nym do ekonomii społecznej, o którym pani Anna 
dowiedziała się zupełnie przypadkowo. Jak się 
okazało, projekt został świetnie przygotowany i zy-
skał uznanie jako unikatowy – bo chociaż podobne 
restauracje istnieją w Europie, to w kraju takiego 
przedsięwzięcia jeszcze nie było.

WYJĄTKOWE HISTORIE W WYJĄTKOWYM 

MIEJSCU

Mieliśmy okazję porozmawiać z pracownikami 
restauracji „Different”, którzy opowiedzieli nam, jak 
ta praca zmieniła ich życie. Wśród nich była między 
innymi pani Anna Ewa Grudzień – kelnerka, som-
melierka i animatorka w restauracji. 

Oto historia pani Anny: 
Jestem... geografem, przyrodnikiem, bio-

logiem – czyli wykształconym pedagogiem szkol-
nym. Wykwalifikowanym, doświadczonym edukato-
rem diabetologicznym i opiekunem osób przewlekle 
chorych, wieloletnim doświadczonym spedytorem 
międzynarodowym i nauczycielem geografii. Pra-
cowałam w biurach podróży, byłam handlowcem 
wydawnictwa szkolnego, prowadziłam działalność 
gospodarczą (spedycja i transport). Byłam wycho- >
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wawcą młodzieży w Polsce i w Austrii. Miałam 
całe stosy dyplomów, świadectw oraz... planów 
i marzeń.

W roku 2000 przyszedł na świat mój syn – 
moje najwspanialsze marzenie. Jednak dla moje-
go zdrowia poród miał dramatyczne konsekwen-
cje – konsylia lekarzy orzekły całkowitą utratę 
wzroku i pracy nerek. Mąż mnie opuścił. Rozpo-
częłam walkę o wzrok i życie, a czas nieubłaganie 
uciekał. W 2013 roku miałam przeszczep nerki, 
trzustki i nieodwracalnie utraciłam wzrok. 

Po roku leczenia w szpitalu, niewidoma, 
samodzielnie wychowująca dziecko, zaczęłam 
poszukiwać pracy... Ale czy po utracie wzroku 
można coś robić z pasją? Hmmm... Tak! Jestem 
kelnerką, sommelierką, animatorką w restauracji 
w ciemności – mam ciekawą pracę, bezpośredni 

kontakt z ludźmi z różnych środowisk, z dziećmi 
i dorosłymi, z grupami osób na eventach dedy-
kowanych itd. Gdy traci się wzrok, wyostrzają 
się inne zmysły, dlatego odkryłam nową pasję – 
degustacje. Jestem wykwalifikowanym doradcą 
w zakresie win, absolwentką Międzynarodowej 
Szkoły Sommelierów oraz studiów podyplo-
mowych „Wiedza o winie” w Colegium Civitas. 
W restauracji „Different” mogę przekazywać 
gościom tę wiedzę i prezentować umiejętność 
analizy smaku i aromatu win. Z kolei animacja 
w ciemności dzieci i młodzieży jest umiejętnością 
bardzo rozwijającą wyobraźnię. Osoby pracujące 
w Different, z panią prezes na czele, są wyjątko-
we, a zespół, który stanowią, realizuje nie tylko 
potrzeby zawodowe. Choć oczywiście wynagro-
dzenie za pracę jest niezbędne w utrzymaniu mo-
jej rodziny.

„

Restauracja „Different” zatrudnia pięć osób niewidomych (cztery w charakterze kelnerów oraz 
jedną jako animatora) i daje stabilne podstawy dla charytatywnej działalności Fundacji, o której 
więcej dowiedzieć się można na stronie www.czlowiekwpotrzebie.org. 
Zachęcamy też do poznania i odwiedzenia Restauracji „Different”: www.restauracjadifferent.pl.
Autorem artykułu jest „oNas - Ośrodek Niezależnej Akcji Społecznej”.

TEMAT NUMERU
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Na terenie województwa małopolskiego 
działają dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 
Jeden z nich prowadzony jest przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanow-
skiej w partnerstwie z czterema organizacjami: Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, 
Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”. W tym samym 
okresie, tj. od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r., Ośrodek realizuje projekty w trzech 
subregionach: tarnowskim, podhalańskim i sądeckim. Od maja 2017 do lipca 2018 
zostało udzielonych 190 dotacji na utworzenie miejsc pracy w 42 podmiotach – 
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Wśród ciekawostek 
związanych z działalnością MOWES, należy wymienić fakt, że w Małopolsce – jako 
w jednym z nielicznych województw – udzielane są granty do 10 tysięcy na rozwi-
janie ekonomii społecznej. 
Celem programu grantowego – rozumianego jako wsparcie finansowe dla istnie-
jących podmiotów ekonomii społecznej – jest rozwój usług oferowanych przez te 
podmioty, co ściśle przekłada się na rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce.  

PREZENTACJA OWES

MAŁOPOLSKA

Na terenie całej Polski 
działa 57 akredytowanych 
Ośrodków Wsparcia Ekono-
mii Społecznej, które łączy 
wspólny cel – pomoc osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz udzielenie wsparcia pod-
miotom ekonomii społecznej 
(PES) i przedsiębiorstwom 
społecznym (PS) poprzez 
wzmacnianie ich potencjału. 
Pomimo jednorodnej idei, 
istnieją między nimi pewne 
różnice, chociażby w po-
staci obszarów działalności 
poszczególnych ośrodków, 
ich liczby w danym regionie 
czy rezultatów pracy. W tym 
wydaniu „Biuletynu Sieci 
OWES” przyglądamy się dzia-
łalności Ośrodków z dwóch 
województw – małopolskiego 
i lubelskiego.

Teatr Nowy tworzony jest 
przez profesjonalnych 
aktorów. W jego repertuarze 
znajdują się spektakle dla 
dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Fo

t. 
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W subregionie podhalańskim przyznano 38 grantów, w subregionie 
sądeckim – 140, natomiast w subregionie tarnowskim – 82. Wśród 
przedsiębiorstw wspieranych przez MOWES znajduje się m.in. Fun-
dacja „Nowy Teatr” z siedzibą w Nowym Sączu, która działa od 2015 
roku. Dzięki otrzymanej dotacji w ramach projektu Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, organizacja ta zdo-
łała usprawnić zaplecze biurowe oraz teatralne. Możliwy był też zakup 
samochodu oraz sprzętu technicznego: oświetlenia oraz nagłośnienia. 
Dzięki temu Fundacja może realizować spektakle również poza siedzibą 
Teatru Nowego. 

tatrzański

nowotarski

suski limanowski

nowosądecki

gorlicki

tarnowski

dąbrowski
proszowicki

brzeski

bocheński

wielicki

myślenicki

krakowski

miechowski
olkuski

chrzanowski

oświęcimski

wadowicki

KRAKÓW
TARNÓW

NOWY 
SĄCZ

Subregion krakowski 
Obszar Metropolitalny
Lider: Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej

Subregion tarnowski
Lider: Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej 
w Chrzanowie

Subregion sądecki
Lider: Towarzystwo Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej w Chrzanowie

Subregion podhalański
Lider: Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi 
Chrzanowskiej w Chrzanowie

Subregion Małopolska 
Zachodnia
Lider: Fundacja 
Gospodarki 
i Administracji 
Publicznej
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Wzbogaceniu uległy także pomieszczenia w pobliżu 
Teatru, przeznaczone dla widzów – w  tzw. poczekal-
ni pojawiło się nowe wyposażenie. Uzupełnione zo-
stało również umeblowanie pomieszczeń biurowych 
Teatru Nowego – nowe biurka, krzesła oraz duże 
drewniane szafki na dokumenty. 
Z dotacji organizacja zakupiła także nowy laptop. 
W ramach projektu ekipę Fundacji „Teatr Nowy” 
w Nowym Sączu zasiliło 4 dodatkowych pracow-
ników, którzy pozostawali przez dłuższy czas nie-
aktywni zawodowo. Do zespołu dołączyły osoby 
odpowiedzialne za reżyserię spektaklu, realizację 
kostiumów i scenografii, pomoc biurową oraz utrzy-
mywanie porządku w miejscu pracy. Nowi pracow-
nicy to również nowe strategie działania, a także 
nowe spojrzenie na sztukę. Projekt z całą pewnością 
przyczynił się do rozwoju Fundacji na wielu płaszczy-
znach: ekonomicznej, kulturalnej oraz społecznej.

W subregionach małopolskim zachodnim oraz kra-
kowskim obszarze metropolitalnym działa OWES 
z siedzibą w Krakowie. Liderem w obydwu prowa-
dzonych projektach jest Fundacja Gospodarki i Ad-
ministracji Publicznej (GAP). Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z: Fundacją „Biuro Inicjatyw Społecz-
nych” (BIS), Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej 
(ARMZ), FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu 
Terytorialnego i Administracji (MISTiA), Spółdzielnią 
Socjalną „OPOKA” oraz Związkiem Lustracyjnym 
Spółdzielni Pracy (ZLSP). Podział zadań między part-
nerami jest następujący: Fundacja BIS odpowiada za 
animację lokalną, ZLSP za animację PS i przedsię-
biorców oraz za wsparcie istniejących spółdzielni, 
OPOKA, MISTiA i ARMZ – za ścieżkę dotacyjną, tj. 
wsparcie inkubacyjne, udzielanie dotacji oraz wspar-
cie pomostowe merytoryczne i finansowe; Fundacja 
GAP wspiera istniejące PES i PS (za wyjątkiem spół-
dzielni). Dodatkowo Fundacja GAP i ARMZ odpowia-
dają za przeprowadzanie konkursów grantowych. 

W ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej Krakowski Ośro-
dek Metropolitalny” wspierane są osoby fizyczne 
i podmioty prawne, które chcą założyć przedsiębior-
stwa społeczne. Przedsiębiorstwa społeczne mogą 
działać w formie stowarzyszenia, fundacji, spółki 
z o.o., a także spółdzielni socjalnej. Do tej pory dzię-
ki wsparciu w ramach projektu powstało 19 przed-
siębiorstw społecznych, które łącznie stworzyły 88 
miejsc pracy, na funkcjonowanie których przekazano 
aż 2 024 000 zł. Jednym z przedsiębiorstw wspie-
ranych przez OWES w Krakowie jest Food & Life. 
Przedsiębiorstwo to prowadzi działalność na terenie 
Krakowa, zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie. Misją 
przedsiębiorstwa jest aktywizacja osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy. Aktualnie zatrudnianych 
jest tam 5 osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
Celem działalności jest także szkolenie osób pełno-
sprawnych z zakresu przystosowania stanowiska 
zawodowego pod dany rodzaj niepełnosprawności 
oraz zmiana sposobu postrzegania osób z niepełno-
sprawnościami w miejscu pracy – wśród pracodaw-
ców, jak i współpracowników. Dla każdego pracow-
nika Food & Life jest przygotowywany indywidualny 
plan reintegracji społeczno-zawodowej. Zatrudnione 
osoby niepełnosprawne pracują w dwóch lokalach 
stacjonarnych oraz w foodtrucku.  Praca polega na 
przygotowaniu posiłków – świeżych i zdrowych, 
z produktów nabywanych u lokalnych rolników – bo 
to podstawy dobrej kuchni.  Pracę zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie można obserwować w punkcie 
gastronomicznym usytuowanym na Placu Imbra-
mowskim. 

MAŁOPOLSKA
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LIDERZY/
PARTNERZY

Obszar 
działalności

Okres realizacji 
projektu

Budżet 
projektu
(zł)

Średnia 
wartość dota-
cji na jedno 
miejsce pracy

Średnia 
wartość 
wsparcia 
pomosto-
wego na 
osobę

Planowana 
liczba 
utworzonych 
miejsc pracy

www
e-mail

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Towarzystwo 
Oświatowe 
Ziemi Chrza-
nowskiej 
w Chrzanowie 

Partnerzy: 
•  Fundacja Roz-

woju Regionu 
Rabka 

•  Fundacja 
Miejsc i Ludzi 
Aktywnych 

•  Fundacja im. 
Hetmana Jana 
Tarnowskiego 

•  Stowarzysze-
nie Inicjatyw 
Społecznych 
i Oświatowych 
„Cumulus”

Subregion 
podhalański
powiaty: 
nowotarski, 
suski, 
tatrzański

01.08.2016 – 
31.07.2019

 4,2 mln 20 942,46 zł 1850 zł 
(kwota ma-
leje o 25% 
co kwartał)

36 tozch@
tozch.
edu.pl

Subregion są-
decki: miasto 
Nowy Sącz 
oraz powia-
ty: gorlicki, 
limanowski, 
nowosądecki

 01.08.2016 – 
31.07.2019

8,7 mln 20 942,46 zł 1850 zł 
(kwota ma-
leje o 25% 
co kwartał)

72

Subregion 
tarnowski: 
miasto Tar-
nów oraz po-
wiaty: brzeski, 
dąbrowski, 
tarnowski

 01.08.2016 – 
31.07.2019

 6,6 mln 23 372,00 zł 1850 zł 
(kwota ma-
leje o 25% 
co kwartał)

65

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja Gospo-
darki i Admini-
stracji Publicznej

Partnerzy:
•  Fundacja Biuro 

Inicjatyw Spo-
łecznych

•  Agencja Roz-
woju Małopol-
ski Zachodniej

•  FRDL Mało-
polski Instytut 
Samorządu 
Terytorialnego 
i Administracji

•  Spółdzielnia 
Socjalna OPO-
KA

•  Związek 
Lustracyjny 
Spółdzielni 
Pracy

Subregion 
krakowski 
Obszar Me-
tropolitalny:
m. Kraków, 
powiaty: 
bocheński, 
krakowski, 
miechowski, 
myślenicki, 
proszowicki, 
wielicki

01.08.2016 – 
31.01.2020

12,1 mln 23 000 zł 1 156,25 zł 75 mowes@ 
fundacja-
gap.pl

Subregion 
Małopolska 
Zachodnia
powiaty: 
chrzanow-
ski, olkuski, 
oświęcimski, 
wadowicki

01.08.2016 – 
31.07.2019

6,6 mln 23 000 zł 1 156,25 zł  138 mowes@ 
fundac-
jagap.pl

MAŁOPOLSKIE OWES
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W województwie lubelskim działalność 
prowadzą trzy Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 

OWES przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji 
„Nowy Staw” funkcjonuje od 2009 roku. Obecny pro-
jekt „Razem –inicjatywy z obszaru ekonomii społecz-
nej” realizowany jest od 1 lutego 2017 r. i będzie trwał 
do 31stycznia 2020 r. 

W ramach projektu utworzono 7 nowych spółdzielni socjalnych. W nowopow-
stałych przedsiębiorstwach utworzono 33 miejsca pracy, natomiast w istnie-
jących – 23. OWES prowadzi działania z zakresu tworzenia i funkcjonowania 
potencjału instytucji wspierających ekonomię społeczną. W ramach projektu 
zapewnione jest doradztwo specjalistyczne (prawne, marketingowe, księ-
gowo-podatkowe, osobowe, finansowe). OWES na bieżąco prowadzi tak-
że doradztwo kluczowe i biznesowe (indywidualne i grupowe) na rzecz grup 
inicjatywnych bądź PS. W ofercie OWES „Razem” znajdują się także szkole-
nia: „Zakładanie spółdzielni socjalnych”, „ABC Przedsiębiorczości społecznej”, 
„Akademia Ekonomii Społecznej”, „Droga do ekonomii społecznej”. Szkolenia 
te podnoszą wiedzę uczestników z zakresu zakładania i prowadzenia działal-
ności w sektorze ekonomii społecznej. OWES w ramach wspierania rozwoju 
partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przeprowadził 59 
spotkań gminnych (grupowych, animacyjnych). 
Wsparcie przedsiębiorstw w ramach projektu pozytywnie skutkuje – w gminie 
Józefów (powiat biłgorajski) istnieje 8 spółdzielni socjalnych. Są one wspiera-
ne przez samorząd lokalny. Jedna z nich – Fundusz Aktywizacji Niepełno-
sprawnych w Józefowie zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych na pełnych 
etatach. Spółdzielnia działa na wolnym rynku; świadczy usługi gastronomicz-
ne oraz realizuje zadania zlecone przez samorząd Miasta i Gminy Józefów, 
m.in. sprzątanie Miejskiej Biblioteki Publicznej czy prowadzenie mieszkań 
chronionych. Spółdzielnia ta została laureatem konkursu „Znak Jakości” orga-
nizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

PREZENTACJA OWES

LUBELSKIE
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Spółdzielnia socjalna 
„Fundusz Aktywizacji 
Niepełnosprawnych” została 
laureatem konkursu „Znak 
Jakości”, który organizowany 
jest przez MRPiPS.
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Fundacja rozwoju Lubelszczyzny razem z Grupą Medialną ITM prowadzi OWES 
w subregionie chełmsko-zamojskim. Celem projektu jest utworzenie 150 trwałych 
miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 
2020 roku. Ośrodek wspiera społeczności lokalne i PES poprzez usługi animacyjne, 
doradcze i szkoleniowe. Działania Ośrodka skierowane są także do kadry zarzą-
dzającej, pracowników oraz wolontariuszy istniejących podmiotów ekonomii spo-
łecznej i przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych również tworzeniem no-
wych stanowisk pracy w istniejących PS. Podział obowiązków między partnerami 
projektu został dokonany na podstawie doświadczenia oraz posiadanych zasobów 

Subregion chełmsko-zamojski
Lider: Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny

Subregion bialski
Lider: Stowarzyszenie na 
rzecz Integracji Społecznej 
„Modrzew”

Subregion puławski
Lider: Europejski Dom 
Spotkań-Fundacja „Nowy 
Staw”

Subregion lubelski
Lider: Stowarzyszenie na 
rzecz Integracji Społecznej 
„Modrzew”

bialski

parczewski

radzyński

łukowski

lubelski
świdnicki

chełmski

krasnostawski

hrubieszowski

zamojski

tomaszowski
biłgorajski

janowski

kraśnicki

opolski

puławski

rycki

łęczyński

włodawski
lubartowski

BIAŁA 
PODLASKA

LUBLIN

CHEŁM

ZAMOŚĆ
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LUBELSKIE

kadrowych każdego z partnerów. Lider projektu (FRL) 
odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie działań ani-
macyjnych, doradczych, szkoleniowych oraz z zakresu 
zamówień publicznych. Natomiast Partner projektu 
(ITM Sp. z o.o.) zaangażowany jest w prowadzenie 
działań informacyjno-promocyjnych oraz bieżącą 
działalność Inkubatora Przedsiębiorczości Społecz-
nej. Do chwili obecnej Ośrodek udzielił już 52 dotacji 
na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych na kwotę ponad 
milion złotych. Wśród przedsiębiorstw społecznych, 
które otrzymały dotację, znajduje się Krasnobrodzka 
Spółdzielnia Socjalna „Źródło”. Jej działalność polega 
na uruchomieniu usług we wzajemnie wspierających 
się branżach, takich jak: wykonywanie usług remonto-

wo–budowlanych, sprzedaż drewna opałowego, utrzyma-
nie terenów zielonych oraz odśnieżanie, świadczenie usług 
sprzątających czy budowa dróg i chodników.

Trzeci Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie 
na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Celem dzia-
łalności OWES „Modrzew” jest rozwój potencjału sek-
tora ekonomii społecznej w województwie lubelskim 
poprzez utworzenie 141 nowych miejsc pracy. Działania 
OWES obejmują subregiony lubelski i bialski. Działal-
ność OWES skupia się na tworzeniu nowych i rozwoju 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej – nie tylko 
przedsiębiorstw społecznych, ale i innych oddolnych oby-
watelskich form. Tworząc miejsca pracy, nie zawsze towa-
rzyszy temu dotacja. Od 2013 roku zostało stworzonych 
ponad 350 miejsc pracy, w ramach obecnego projektu 
OWES stworzył 47 miejsc pracy. W swoich działaniach 
OWES „Modrzew” kładzie nacisk na pomysł na biznes 
społeczny, a nie na formę prawną przedsiębiorstwa. Dla-
tego też wśród tworzonych przedsiębiorstw społecznych 
są zarówno spółdzielnie socjalne osób fizycznych, spół-
dzielnie socjalne osób prawnych, spółki z o.o. non profit, 
jak i fundacje z działalnością gospodarczą. Przykładem 
jednego z powołanych przedsiębiorstw społecznych jest 
CleanCity – przedsiębiorstwo działające w formie spółki 
z o.o., ukierunkowane na generowanie miejsc pracy dla 
osób bezdomnych oraz osób opuszczających zakłady kar-
ne. Przedsiębiorstwo powstało jako jedna z form oferowa-
nego wsparcia dla danych grup społecznych przez jedną 
z dużych lubelskich organizacji pozarządowych. Jest ono 
jednym z dość ważnych elementów reintegracji zawodo-
wej w procesie wyprowadzania osoby objętej wsparciem 
na rynek pracy oraz do życia w społeczeństwie. Przed-
siębiorstwo prowadzi myjnie samochodową oraz oferuje 
usługi sprzątania dla klientów instytucjonalnych. Wsparcie 
OWES dotyczyło głównie dopracowania koncepcji przed-
siębiorstwa doboru właściwej formy prawnej oraz pomocy 
doradczej na etapie przygotowania biznesplanu. Przed-
siębiorstwo otrzymało 120 tysięcy złotych dotacji inwe-
stycyjnej na uruchomienie działalności, a także finansowe 
wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy. W CleanCity za-
trudnionych zostało 8 osób. W chwili obecnej firma działa 
już powyżej 12 miesięcy.
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LIDERZY/
PARTNERZY

Obszar 
działalności

Okres realizacji 
projektu

Budżet 
projektu
(zł)

Średnia 
wartość 
dotacji 
na jedno 
miejsce 
pracy

Średnia 
wartość 
wsparcia 
pomosto-
wego na 
osobę

Planowana 
liczba 
utworzonych 
miejsc pracy

www
e-mail

Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Europejski Dom 
Spotkań-Fundacja 
„Nowy Staw” 
(lider), Związek 
Młodzieży 
Wiejskiej, 
Consultor sp. 
z o.o. (partner)

Subregion 
puławski 
powiaty: 
puławski, 
rycki, opolski, 
kraśnicki, 
janowski, 
biłgorajski

1.02.2017 – 
31.01.2020

9,3 mln 23 000 zł 800 zł 146 mail@
owes.info.
pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny 
(lider), Grupa 
Medialna ITM Sp. 
z o.o. (partner)

Subregion 
chełmsko-za-
mojski
powiaty: cheł-
mski, hrubie-
szowski, kra-
snostawski, 
tomaszowski, 
zamojski, 
m. Chełm, 
m. Zamość

01.10.2017 – 
30.09.2020

10,1 
mln

24 000 zł 1000 zł 150 owes.
zamosc@
fundacja.
lublin.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Modrzew

Stowarzyszenie 
na rzecz Integracji 
Społecznej „Mod-
rzew”

Subregion 
lubelski
powiaty: lu-
belski, łęczyń-
ski, świdnicki, 
włodawski, m. 
Lublin

1.01.2017 ‒ 
31.12.2019

4 mln 15 000 zł 850 zł 141 www.
modrzew.
org

Subregion 
bialski
powiaty: bial-
ski, lubartow-
ski, łukowski, 
radzyński, 
parczewski, 
m. Biała Pod-
laska

 01.09.2017 – 
31.08.2020

4 mln 15 000 zł 850 zł 141

LUBELSKIE OWES
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Głównym celem Rzeszowskiego OWES jest 
wsparcie i promocja podmiotów ekonomii 
społecznej działających na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. 
Do tej pory w projekcie „ROWES – komplek-
sowe wsparcie sektora ekonomii społecznej 
w subregionie I” wsparcie finansowe na utwo-
rzenie i rozwój istniejących przedsiębiorstw 
społecznych uzyskało 56 podmiotów – w tym 
spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzysze-
nia, spółki non profit. Dzięki powstaniu nowych 
przedsięwzięć udało się stworzyć 204 miejsca 
pracy dla osób bezrobotnych lub wykluczonych 
społecznie – a tym samym dać im wiarę we 
własne siły i możliwości. 
ROWES wspiera istniejące podmioty, zapew-
niając im również kompleksowe wsparcie w 
zakresie doradztwa kluczowego i bizneso-
wego oraz specjalistycznego: osobowego, 
prawnego, księgowo-podatkowego, marketin-

gowego i branżowego. Z powyższego doradz-
twa do chwili obecnej skorzystało ponad 150 
podmiotów.
W projekcie powstało wiele wspaniałych ini-
cjatyw działających w różnych branżach, m.in. 
cateringowej, samochodowej, ceramicznej, 
budowlanej etc. Podmiotem, na który chcieli-
byśmy zwrócić szczególną uwagę ze względu 
na misję, jaką niesie, jest Stowarzyszenie „Zu-
pełne Dobro” – inicjator akcji „Zupa na Placu”. 
Stowarzyszenie „Zupełne Dobro” tworzą mło-
dzi ludzie mieszkający i na co dzień pracujący 
w Rzeszowie – ludzie, którzy znajdują czas, 
by bezinteresownie pomagać. Stowarzyszenie 
„Zupełne Dobro” powstało z potrzeby dziele-
nia się dobrem, które jest w każdym człowieku. 
Swoje działania pomysłodawcy skupiają wokół 
pomocy osobom w kryzysie bezdomności, m.in. 
poprzez projekt „Zupa na Placu”. Chcą również 
szerzyć i rozwijać ideę foodsharingu. >

DOBRE PRAKTYKI
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KATARZYNA LANG

DOBRE PRAKTYKI ROWES

CZYLI O TYM, CZYM JEST „ZUPEŁNE DOBRO”

W ramach akcji „Zupa na placu” w 2017 roku Stowarzyszenie 
„Zupełne dobro” ugotowało 1600 litrów zupy.
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TAK MÓWIĄ O SOBIE NA PORTALU  
WWW.PATRONITE.PL :

 „Nie wiesz co robić – rób dobro" – kierując się tą zasadą, pew-
nego zimowego dnia zapragnęliśmy wyjść do bezdomnych. 
Najłatwiej to zrobić, przekazując ciepło. Gotujemy więc zupę, 
którą się z nimi dzielimy. Zupa stała się pretekstem do wspól-
nych spotkań, rozmów, poznawania często bardzo trudnych 
historii. Plac Ofiar Getta w Rzeszowie, na którym się spotyka-
my, jest miejscem, gdzie bezdomny jest tak samo ważny jak 
ten, który dom ma. W tym miejscu zacierają się podziały. Jak 
powiedział jeden pan przychodzący na plac: «od kiedy zaczęła 
się Zupa, mam na co czekać – czekam na spotkanie z wami». 
Wspólnie gramy w piłkę, śpiewamy przy dźwiękach gitary, 
zwyczajnie jesteśmy ze sobą. 

Poznając potrzeby osób w kryzysie bezdomności, otworzy-
liśmy „Magazyn Ciepła”, do którego każdy może przynieść 
ubrania, bieliznę, buty, środki czystości, a my przekazujemy 
je tym, którzy ich potrzebują. Żeby móc się rozwijać, w lipcu 
2017 roku założyliśmy Stowarzyszenie „Zupełne Dobro”. 
Prowadzimy nie tylko działania mające na celu wsparcie osób 
pozostających w kryzysie bezdomności, ale też promujemy 
ideę dzielenia się żywnością, tj. foodsharing. 

Od sierpnia 2017 roku funkcjonuje lodówka, która ma posłużyć tym, którzy zamiast wyrzucić jedzenie, chcieli-
by podzielić się nim z innymi. Obecnie wychodzimy również z posiłkiem i dobrym słowem w miejsca, w których 
żyją nasi bezdomni znajomi. Odwiedzamy ich pod wiaduktami, na dworcach i w pustostanach. Pomagamy zała-
twić formalności w urzędach, organizujemy wizyty u fryzjera, wozimy na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Staramy 
się pokazać, że nie ma bezdomności, tylko kryzys bezdomności, a więc stan, z którego można wyjść, że możliwe 
jest inne życie. Zależy nam, by zmienić choćby niewielką cząstkę świata na lepsze.

Zachęcamy do śledzenia działalności Stowarzyszenia „Zupełne Dobro” na profilu facebookowym:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-ZUPE%C5%81NE-DOBRO-298745147262747/
https://www.facebook.com/ZupaNaPlacu/
Stowarzyszenie ZUPEŁNE DOBRO 
ul. Lenartowicza 8/38 
35-051 Rzeszów 
W sprawie przekazania darów rzeczowych należy 
się kontaktować przez e-mail:
kontakt@zupelnedobro.pl 
lub pod nr tel. +48 734 156 953. 

Stowarzyszenie ZUPEŁNE DOBRO 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 85 8642 1126 2012 1147 3886 0001 
SWIFT dla przelewów zza granicy: POLUPLPR 
Link do konta na patronite.pl: https://patronite.pl/zupelnedobro

Stowarzyszenie „Zupełne dobro” w ramach swojej 
działalności wspiera osoby bezdomne oraz promuje 
dzielenie się żywnością. 5 sierpnia 2017 w Rzeszowie 
udostępniona została pierwsza lodówka foodsharingowa.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-ZUPE%C5%81NE-DOBRO-298745147262747/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-ZUPE%C5%81NE-DOBRO-298745147262747/
https://patronite.pl/zupelnedobro
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Mieszkają w gminie Bartoszyce, a ich chle-
bem wypiekanym w mobilnym piecu pachnie 
cała Polska. Swój chleb wypiekali na EXPO 
w Mediolanie. Pracują z takimi gwiazdami 
telewizyjnymi jak Robert Makłowicz i Ewa 
Wachowicz. W czerwcu ich mobilne wypieki 
otrzymały certyfikat „Zakup ProSpołeczny”. Ich 
kompetencje marketingowe i technologiczne 
pozwalają na szybkie budowanie i wprowadze-
nie marek spółdzielni na rynki. Pieką chleby, 
budują serwery, a ostatnio zajmują się restruk-
turyzacją upadających biznesów.

Czy to nie dziwne?  
Tradycja połączona z technologią

Dobra Ekonomia to spółdzielnia socjalna, która 
postawiła na dwie branże. Pierwsza branża to 
działania kulturalno-gastronomiczne, w ramach 
których spółdzielcy prowadzą pokazy i warszta-
ty tradycyjnego wypieku chleba. Całość wypieku 
chleba koordynuje Anna Ziemacka, która odpo-
wiada za logistykę i kontakt z klientami, oraz 
mistrz piekarski Artur Ziemacki, który jest rów-
nież prezesem zarządu Dobrej Ekonomii. Nato-

miast druga branża to konsulting technologiczny 
przedsiębiorstw społecznych, gdzie wdrażane są 
usługi budowania serwerów w chmurze publicz-
nej, pozycjonowania marek i produktów oraz 
dostarczania organizacjom pozarządowym na-
rzędzi technologicznych. Budowanie możliwości 
technologicznych przedsiębiorstw społecznych 
jest punktem wyjścia do wzmacniania ich pozycji 
we współpracy z biznesem, a także do konkuro-
wania na wielu rynkach.

2012 to rok założenia Spółdzielni. 
Jednak ich praca rozpoczęła się około 

2000 roku

Spółdzielnia została założona 6 lat temu i od 
początku jej rentowność jest na wysokim po-
ziomie. Jest to wynikiem wieloletniego do-
świadczenia liderek i liderów pracujących w Do-
brej Ekonomii. Anna i Artur Ziemaccy posiadają 
ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu 
i wdrażaniu marek społecznych prowadzonych 
następnie przez organizacje pozarządowe. Do-
datkowo zespoły spółdzielców bazują na du-
żym zaufaniu oraz dbaniu o relacje wewnątrz 

DOBRE PRAKTYKI

ARTUR ZIEMACKI

DOBRA EKONOMIA

CZYLI O SZTUCE WYPIEKANIA CHLEBA,  

TECHNOLOGII I BIZNESIE

Fot. chleb.org

Ideą, która 
przyświeca DOBREJ 
EKONOMII jest m.in. 
inspirowanie ludzi 
do własnoręcznego 
wyrabiania ciasta 
i wypiekania chleba 
w domach.

>
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przedsiębiorstwa. Efektem dojrzałości Dobrej 
Ekonomii jest zminimalizowanie fluktuacji ka-
dry i klientów oraz zwiększanie przychodów 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie zwiększenie 
wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, że większość 
klientów korzysta z usług Dobrej Ekonomii od 8 
lat, czyli od samego początku.

Jak wygląda spółdzielcze wzmacnianie 
Polskiej Tradycji? Jak robi to Dobra 

Ekonomia?

Pomysł powstał w 2010 roku w głowie mistrza 
piekarskiego Artura Ziemackiego jako połą-
czenie rzemiosła piekarskiego i mobilności. Od 
początku założyli, że cała Polska ma pachnieć 
chlebem wypiekanym w mobilnym piecu i że ni-
gdy nie sprzedadzą ani jednego bochenka. 
Idea pachnących chlebem dni miast i dożynek, 
podczas których rodzinnie można wykonać 
własny chleb, przypadła do gustu samorządom. 
Dlatego ich klientami są głównie Urzędy Gmin 
i Miast, które chcą mieć wyjątkową atrakcję 
w postaci pokazów i warsztatów pieczenia chle-
ba, prowadzoną przez drużynę warmińskich pie-
karzy pod okiem mistrza piekarskiego. Aby rozwi-
nąć skrzydła, w 2012 roku powstała spółdzielnia, 
która skorzystała z dotacji inwestycyjnej.

Zapewniają wszystko, co jest potrzebne do mo-
bilnych warsztatów. Budują całą infrastruktu-
rę, którą oczywiście przywożą ze sobą. Pracują 
w stałym składzie, który praktycznie się nie 
zmienia, dlatego każdy ma swoją rolę do wyko-
nania. Zespół wyjazdowy liczy około 3–5 osób. 
Zespół logistyczny i magazynowy to 1–2 osoby. 
Już podczas warsztatu role są podzielone według 
procesu technologicznego chleba. Jest ciastowy, 
stołowy i piecowy. Oczywiście wspierają się na-
wzajem podczas pracy z uczestnikami warsztatu. 
W podróży wszyscy zamieniają się w kierowców.

Dobra technologia dla przedsiębiorstw 
społecznych. Wysokiej klasy specjaliści 

NGO-Tech

Tworzenie ekonomii wartości, która stała się 
główną misją Dobrej Ekonomii, spowodowa-
ła, że spółdzielcy i współpracownicy rozwinęli 
swoje kompetencje technologiczne na wysokim 

poziomie. Obecnie korzystają ze wsparcia part-
nerów, takich jak Google, Microsoft czy Face-
book, na poziomie zwykłej pracy zespołowej, 
co znacznie zwiększa efektywność pracy. Dalej 
idącą kompetencją jest obsługiwanie techno-
logiczne organizacji pozarządowych i przed-
siębiorstw społecznych: prowadzenie usług 
w chmurze internetowej, budowanie serwerów, 
obsługa i kierowanie ruchem internetowym 
oraz tworzenie stron internetowych.
Jako praktycy są wstanie pokierować rozwojem 
każdego NGO, które potrzebuje rozwinąć skrzy-
dła w Internecie, a także w social mediach.

Restrukturyzacja upadających 
biznesów. Usługa premium dla biznesu

Ostatnią niszą, którą zaczynają wypełniać swo-
imi usługami, jest ratowanie biznesów, które 
chylą się ku upadkowi. Praca liderów Spółdziel-
ni „Dobra Ekonomia” polega na przejmowaniu 
zarządu i własności oraz doinwestowywaniu 
kulejących biznesów. Tworzenie ekonomii war-
tości stało się dla Dobrej Ekonomii punktem 
wyjścia do budowania tożsamości własnego 
przedsiębiorstwa oraz magnesem, który przy-
ciąga inicjatywy oraz zespoły ludzkie potrzebu-
jące pomocy.

DOBRE PRAKTYKI
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Dobra Ekonomia 
widzi olbrzymie 
możliwości dla 
przedsiębiorstw 
społecznych 
w temacie 
restrukturyzacji.



Zachęcamy do współpracy przy 
tworzeniu „Biuletynu Sieci OWES”. 
Masz pomysł na artykuł? Organi-
zujesz wydarzenie, na które chcesz 
zaprosić innych? Realizujesz dzia-
łania, które mogą posłużyć innym 
za inspirację? Napisz do nas! Za-

strzegamy sobie prawo skracania 
tekstów i zmiany tytułów. Autorzy 
tekstów prezentują swoje własne 
opinie. „Biuletyn Sieci OWES” jest 
wydawany w ramach projektu nr 
POWR.02.09.00-00-0012/16 
pt. „Forum aktywności Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej”, 
realizowanego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego

Wydawca: 
Fundacja Fundusz Współpracy; 
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, 
Jolanta Kalinowska, Daniel 
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REALIZATORZY PROJEKTU
Liderem partnerstwa jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Organizacja działa od 2000 roku i ma na swoim koncie re-
alizację ponad 150 projektów finansowanych ze środków UE, w tym wiele projektów wspierają-
cych przedsiębiorczość. Wśród nich znajdują się m.in. projekty, takie jak: stworzenie systemowego 
modelu współpracy i koordynacji lokalnej polityki społecznej na podstawie Powiatowych Rad Za-
trudnienia, tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego, poprawa 
jakości usług urzędów administracji samorządowej, jak również stworzenie centrum informacji 
i wspomagania organizacji pozarządowych we Włodawie.
http://www.oic.lublin.pl/

Fundacja Fundusz Współpracy (FFW) istnieje od 1991 roku i jest wyspecjalizowana w realizacji 
projektów i programów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym pochodzących z UE. 
Była odpowiedzialna m.in. za realizację w Polsce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a na-
stępnie projektu systemowego mającego na celu upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce 
na przykładzie doświadczeń PIW EQUAL. FFW uczestniczyła też w projekcie systemowym mają-
cym na celu stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Zreali-
zowała też projekt informacyjno-edukacyjny dla JST dotyczący tego, jak skutecznie pozyskiwać 
środki unijne, a także projekt „Decydujmy razem” mający na celu wypracowanie i przetestowanie 
modeli partycypacji publicznej oraz systemu wspierania, oceny i upowszechniania partycypacji.
https://cofund.org.pl/

Biuletyn Sieci OWES

http://www.oic.lublin.pl/
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