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Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy Wam jedenasty – a zarazem ostatni – numer „Biuletynu Sieci OWES” wydawa-
ny w ramach projektu Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Aby tradycji stało się zadość, na początek zapraszamy Was do zapoznania się z aktualnościami. 
Znajdziecie tam m.in. informacje o projekcie Podnoszenie kompetencji kadr OWES dla Makro-
regionu IV, który rusza z początkiem kwietnia, oraz na temat konkursu Znaki Jakości Ekonomii 
Społecznej 2020.
Temat tego numeru to  gospodarstwa opiekuńcze, które są szansą na tworzenie wysokiej ja-
kości usług społecznych na obszarach wiejskich. Jak one funkcjonują oraz na czym polega ich 
innowacyjność? Przeczytajcie artykuł, żeby się dowiedzieć. 
Na następnych stronach znajdziecie dobre przykłady podmiotów ekonomii społecznej, takich 
jak przedsiębiorstwo społeczne Food & Life czy Spółdzielnie Socjalne Feniks oraz Opieka Ty 
i Ja, które oferują profesjonalne usługi opiekuńcze, a także Spółdzielnia Socjalna Parostatek 
prowadząca studio ilustratorsko-projektowe DINKSY.
W tym numerze prezentujemy Państwu oferty wizyt i wyjazdów studyjnych. Zachęcamy do 
przejrzenia ofert podmiotów i przedsiębiorstw działających w różnych regionach Polski. 
Zapoznajcie się także z prezentacjami OWES, które rozwijają ekonomię społeczną na Śląsku 
już od wielu lat.
Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przez niespełna dwa lata 
współpracowali z nami przy wydawaniu „Biuletynu Sieci OWES”.  Dziękujemy autorom, którzy 
na łamach naszej publikacji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, by inspirować i eduko-
wać w  temacie ekonomii społecznej naszych odbiorców. Dziękujemy również czytelnikom, 
którzy zapoznając się z treścią artykułów, tym samym pokazywali, że pomaganie innym oraz 
rozwój ekonomii społecznej nie jest im obojętny, a także że szanują pracę tych, którzy podej-
mują wysiłki w tej dziedzinie! 

Redakcja

OD REDAKCJI
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ZNAKI JAKOŚCI EKONOMII 
SPOŁECZNEJ I  SOLIDARNEJ 2020

E konomia społeczna i solidarna to szansa 
na zwiększenie dostępności usług społecz-
nych, wspierających politykę rodzinną w za-
kresie opieki nad dziećmi, osobami starszy-

mi, niesamodzielnymi i z niepełnosprawnością. 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Sys-
tem certyfikacji Znakami Jakości dla podmiotów 
ekonomii społecznej i jednostek samorządu tery-
torialnego realizowanego w partnerstwie przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako 
lidera partnerstwa oraz Bank Gospodarstwa Krajo-
wego i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy 
Staw jako partnerów w projekcie.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.9 
Rozwój Ekonomii Społecznej ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
W konkursie co roku wyróżniane są podmioty eko-
nomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstwa spo-
łeczne oraz samorządy. Certyfikowane podmioty, 
w tym gminy i powiaty, które wspierają rozwój eko-

Znak Jakości to szczególna forma 
wyróżnienia tych podmiotów, które 
z powodzeniem łączą działalność 
ekonomiczną ze społecznym 
zaangażowaniem. Przyznawane nagrody 
w ramach konkursu przyczyniają się do 
budowy marki konkretnych podmiotów oraz 
całego sektora ekonomii społecznej.

Od 2018 roku pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej funkcjonuje ogólnopolski system certyfikacji 

Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Ma on na 
celu promowanie pozytywnego wizerunku poprzez tworzenie 

rozpoznawalnej marki ekonomii społecznej i solidarnej.

nomii społecznej na swoim terenie, otrzymują także 
unikatowe statuetki oraz zaproszenia do udziału w za-
granicznej wizycie studyjnej, dzięki której będą mieli 
okazję poznać dobre praktyki działań w sferze ekono-
mii społecznej i solidarnej z innych krajów. Podmio-
ty certyfikowane w ramach konkursu otrzymały jako 
nagrodę m.in. vouchery o wartości 10 000 zł (laureaci) 
i 3000 zł (pozostałe podmioty certyfikowane), które 
mogą zamienić na usługi doradczo-szkoleniowe. Za-
kres merytoryczny szkoleń i doradztwa, a także termin 
i miejsce ich realizacji zależą od indywidualnych po-
trzeb nagrodzonych podmiotów.

Znaki Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej przyznane zostały w 2019 roku 
49 podmiotom.
Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej 2019 zrealizowany został w pięciu kategoriach: 
I. Debiut roku, II. Najlepszy pracodawca, III. Sukces 
rynkowy, IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze 
środków zwrotnych EFS, V. Społecznie odpowie-
dzialny samorząd.
W kategorii Debiut roku laureatami zostały 
następujące podmioty:
1.  Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Talentów im. Stanisła-

wa Staszica, Hrubieszów – prowadząca działalność 
gastronomiczną oraz świadcząca mobilne usługi 
myjnią parową.

2.  Przedsiębiorstwo społeczne Food & Life, Kraków 
– prowadzące działalność m.in. w zakresie produk-
cji i sprzedaży produktów gastronomicznych oraz 
świadczące usługi cateringowe. 

AKTUALNOŚCI

>
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aktualności
OWES

Podnoszenie kompetencji kadr 
OWES dla Makroregionu IV
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Roz-
woju Gospodarczego OIC Poland we współ-
pracy z Fundacją Fundusz Współpracy od dnia 
1 kwietnia rozpoczynają realizację projektu 
Podnoszenie kompetencji kadr OWES dla Ma-
kreregionu IV. Projektem objęte zostaną OWES 
działające na terenie województwa pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomor-
skiego. Projekt realizowany będzie do marca 2023 
roku i będzie bazował m.in. na doświadczeniach 
partnerów z realizacji dwóch projektów – ogólo-
polskiego projektu Forum aktywizacji Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, jak też projek-
tu współpracy ponadnarodowej Pod skrzydłami 
mentora – model wsparcia instytucji rynku pracy 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej startup.
Głównym celem projektu, podobnie jak ww. pro-
jektu ogólnopolskiego, którego realizacja dobie-
ga właśnie końca, będzie wzmocnenie systemu 
wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 
poprzez zwiększenie kompetencji kadr akredy-
towanych OWES. Działania te realizowane będą 
poprzez przygotowanie i realizację wysokiej jako-
ści usług szkoleniowych i doradczych (w formie 
mentoringu) w zakresie standardów usług OWES 
oraz zamówień publicznych, jak też innych za-
gadnień wynikających z diagnozy potrzeb bądź 
bieżącego zapotrzebowania. Program mentoringu 
zgodny będzie z zasadami mentoringu korporacyj-
nego i oparty będzie na schemacie postępowania 
wypracowanego w ramach projektu współpracy 
ponadnarodowej. 
Do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy 
Radę Sieci OWES oraz wszystkich potencjalnych 
uczestników projektu w Makroregionie IV. Więcej 
szczegółów dotyczących oferty znajdziecie Pań-
stwo na stronie 7 „Biuletynu”.

3.  Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt, Kępice – prowadząca 
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Spół-
dzielnia prowadzi również punkt selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych.

W ramach kategorii Najlepszy pracodawca laureatami zostali:
1.  Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Razem 

w Radomiu – zajmujące się prowadzeniem przedszkola, śro-
dowiskowego domu samopomocy, żłobka oraz restauracji.

2.  Spółdzielnia Socjalna Stonoga, Kraśnik – prowadząca żłobek.
3.  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte, Bielawa – prowa-

dząca działalność m.in. w zakresie usług budowlanych, pielę-
gnacji zieleni, ceramiki i zdobnictwa, wykonywaniem nadru-
ków. Spółdzielnia prowadzi również klub seniora i hotel dla 
osób defaworyzowanych.

W ramach kategorii Sukces rynkowy tytuł laureata otrzymali:
1.  Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie – prowadząca 

żłobek, przedszkole, szkołę podstawową i liceum. Fundacja 
zajmuje się również żywieniem zbiorowym.

2.  Spółdzielnia Socjalna Dębnianka, Leżajsk – prowadząca dzia-
łalność gastronomiczną, w tym restaurację oraz zajmująca się 
organizacją imprez okolicznościowych i eventów.

3.  Spółdzielnia Socjalna Bon Appetit, Nowy Lubosz – prowadzą-
ca działalność z zakresu usług cateringowych dla klientów in-
stytucjonalnych (m.in. szkół, przedszkoli i szpitali), a także dla 
klientów indywidualnych.

W ramach kategorii Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze 
środków zwrotnych EFS tytuł laureata otrzymały następujące 
podmioty:
1.  Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w potrzebie, Warsza-

wa – prowadząca restaurację (jedyną w Polsce) obsługiwa-
ną przez niewidomych kelnerów.

2.  Spółdzielnia Socjalna Perspektywa, Łasin – której przedmio-
tem działalności są usługi komunalne, porządkowe, pielęgna-
cji zieleni oraz konfekcjonowania towaru na potrzeby partne-
ra biznesowego.

3.  Spółdzielnia Socjalna Stonoga, Kraśnik – prowadząca żłobek.
W ramach kategorii Społecznie odpowiedzialny samorząd 
tytuł laureata otrzymały następujące samorządy:
1.  Powiat Tucholski – założyciel dwóch podmiotów ekonomii 

społecznej (ZAZ w Tucholi oraz Spółdzielni Socjalnej Boro-
wiackie Smaki w Cekcynie).

2.  Gmina Tłuszcz – zaangażowana w powstanie KIS, była rów-
nież inicjatorem powstania Spółdzielni Socjalnej Pożytek 
w Tłuszczu.

3.  Powiat Elbląski – gdzie funkcjonują trzy warsztaty terapii zaję-
ciowej oraz ZAZ w Kamionku Wielkim.

Laureaci konkursu odbyli wizyty studyjne we Francji oraz Hisz-
panii, podczas których poznali lokalne przedsiębiorstwa spo-
łeczne i wspierających je samorządowców. >
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AKTUALNOŚCI

Pozostałe podmioty, które otrzymały 
certyfikat Znak jakości ekonomii 
społecznej i solidarnej 2019

W ramach kategorii Debiut roku:
1. Fundacja Kołobajki, Łódź
2. Fundacja Galar Gdański, Gdańsk
3. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, Ełk
4. Fundacja Wolna Wisła, Toruń
5.  Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna WartO, Kra-

snobród
6. Pierniki z Podlasia Sp. z o.o., Zaścianki
7. Magnolia Domy Non Profit Sp. z o.o., Toruń
8.  Spółdzielnia Socjalna Borowiackie Smaki, Cekcyn
9. Pruchnickie Smaki Sp. z o.o, Pruchnik
10. Ranczo Alpaka Sp. z o.o., Wola Baranowska
11.  Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach, 

Zaścianki
12.  Fundacja Rozwijalnia, Wąbrzeźno
13. Sady Albigowa Sp. z o.o., Albigowa
14. Spółdzielnia Socjalna BAZA, Wąbrzeźno
15. Spółdzielnia Socjalna Mamamija, Spychowo
16.  Stowarzyszenie osób z chorobami neurologicz-

nymi TULIPAN, Goleniów
17. Spółdzielnia Socjalna Afra, Płociczno -Tartak
18.  Stowarzyszenie Rugby Club Skierniewice, Skier-

niewice.
W ramach kategorii Najlepszy pracodawca:
1. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka, Leżajsk

2.  Spółdzielnia Socjalna Na Piątkę, Grodzisk Wielko-
polski

3.  Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Reha-
bilitacji Zawodowej i Społecznej, Józefów.

W ramach kategorii Sukces rynkowy:
1. Fundacja followMe, Zwoleń
W ramach kategorii Przedsięwzięcie PES 
sfinansowane ze środków zwrotnych EFS:
2.  Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt, Kępice
3.  Fundacja ITFF, Łódź
4. Klub Sportowy Społem, Łódź
5. Spółdzielnia Socjalna Grajca, Biłgoraj
6.  Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Kra-

kowie, Kraków
7.  Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowego Stylu Życia 

Twoja Moc, Poznań.
W ramach kategorii Społecznie odpowiedzialny 
samorząd:
1. Gmina Kępice; 2. Miasto Leszno; 3. Miasto Gra-
jewo; 4. Powiat Brzozowski; 5. Powiat Jarosławski; 
6. Powiat Wolsztyński.
Konkurs w edycji 2020 został ogłoszony 
28 lutego 2020 roku, m.in. na stronie internetowej: 
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/. 
Nabór wniosków będzie trwał do 27 marca br. Ogło-
szenie wyników i wręczenie statuetek oraz certyfi-
katów jakości odbędzie się w czerwcu br. na dorocz-
nym Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej, którego gospodarzem jest Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU FORUM AKTYWNOŚCI OWES

Projekt Forum aktywności OWES z końcem marca 2020 roku kończy realizację zadań. Jego 
celem było podnoszenie kompetencji OWES w zakresie świadczenia usług wsparcia biznesowe-
go na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Stworzono kompleksową ofertę dla OWES zawiera-
jącą szkolenia oraz doradztwo w zakresie standardów usług OWES, które zapewniły utrzymanie 
i podnoszenie jakości usług OWES i/lub gwarantowały akredytację. W projekcie wyodrębniony 
został moduł szkoleniowy dla doradców biznesowych oraz konsultantów ds. zamówień publicz-
nych. Elementem towarzyszącym profesjonalnym szkoleniom była ścieżka doradcza, z której każdy 
z uczestników miał możliwość skorzystania w wymiarze 20 h podczas trwania cyklu szkoleniowe-
go i po jego zakończeniu. Korzyści wynikające z doradztwa odnieśli nie tylko uczestnicy, ale też 
środowisko OWES. Przykłady inicjatyw, które powstały w wyniku konsultacji, to: wypracowanie 
i wdrożenie strategii działania jednego z OWES, przygotowanie planu współpracy OWES z powia-
tem; przystąpienie OWES do projektów. Ponadto przygotowano kilkaset wzorcowych dokumenta-
cji dot. udzielania zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności – wzory dokumentów dot. 
stosowania klauzul społecznych, klauzuli informacyjnej RODO, klauzul waloryzacyjnych, wzorców 
umów. W efekcie zorganizowano 34 szkolenia, przeszkolono 699 osób, zorganizowano 11 dwu-
dniowych spotkań sieciujących, utworzono Sieć OWES, której interesy i potrzeby reprezentuje 
Rada Sieci. Wykonawcy projektu – OIC Poland oraz Fundacja Fundusz Współpracy – chcieliby 
podziękować przy tej okazji wszystkim uczestnikom za udział we wszystkich formach wsparcia.

https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
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Spotkanie sieciujące dla Rady Sieci OWES
Spotkanie sieciujące dla Rady Sieci OWES odbyło się 
w dniach 17 i 18 lutego 2020 roku w Warszawie, w Hotelu 
Arkadia Royal. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Sie-
ci OWES z 15 województw. 

W  spotkaniu  uczestniczył  rówież  pan  Kamil  Bobek,  Dyrek-
tor w Departamencie  Ekonomii  Społecznej  i  Solidarnej,  który 
przedstawił  na wstępie  spotkania  stan prac Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w obszarze ekonomii społecz-
nej. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o EFS+ i miejscu ekonomii 
społecznej w nowej perspektywie unijnej  (dalszy ciąg dyskusji 
zainicjowanej na spotkaniu w listopadzie 2019 roku). Odbyła się 
również sesja wymiany doświadczeń nt. zakresu problemów, ja-
kie pojawiają się w bieżącej pracy OWES.
W popołudniowej części spotkania przedstawiciel OIC Poland, 
pan Jacek Korzeniak, przedstawił wyniki badania ankietowego 
w  zakresie  rozpoznawalości  platformy  internetowej  jako  na-
rzędzia  wspierającego  pracę  Sieci  OWES.  Zastanawiano  się 
również nad możliwościami jej wykorzystania po zakończeniu 
projektu,  np.  w  projekcie/projektach  makroregionalnych  do-
tyczących podnoszenia kompetencji  kadr OWES, których  re-

alizacja rozpocznie się od kwietnia 2020 roku. Drugiego dnia 
odbyła się dyskusja moderowana przez pana Jacka Gralczyka, 
która dotyczyła potencjalnych możliwości zapewniania dalsze-
go procesu sieciowania OWES jako bardzo ważnego aspektu 
pracy OWES oraz  integracji  środowiska,  jak  też  zapewnienia 
rozpoznawalności/profesjonalnej wizualizacji sieci. 
Podczas dyskusji skierowny został do Fundacji Fundusz Współ-
pracy  (jako wykonawcy projektu dla Makreregionu  IV) postulat, 
aby przewidziane w projekcie spotkanie ogólnopolskie dla kierow-
ników miało charakter sieciujący  i aby odbyło się  jako pierwsze 
z planowanych łącznie pięciu spotkań ogólnopolskich (planowana 
jest organizacja jednego spotkania ogólnopolskiego dla każdego 
makroregionu) w perspektywie  trwania projektu – od 2020 do 
2023 roku.
Fundacja  Fundusz  współpracy  zapewniła,  że  w  najbliższej 
przyszłości  nawiąże  współpracę  z  wykonawcami  makrore-
gionalnych  projektów  dotyczących  podnoszenia  kompetencji 
kadr OWES i przekaże ww. postulat. Zaproponuje również po-
tencjalnym wykonawcom projektów współpracę z Radą Sieci 
OWES  w  zakresie  przygotowywania/konsultowania  oferty 
programowej  dla  OWES w  poszczególnych  makroregionach. 
Rada  Sieci  OWES  (czy  też wyłoniony  Zespół  Koordynacyjny 
OWES) mogłyby wówczas uczestniczyć w pracach poszczegól-
nych wykonawców nad programami spotkań z głosem dorad-
czym oraz komunikować potrzeby, w szczególności jeśli chodzi 
o spotkania ogólnopolskie. Współpraca z Radą Sieci/Zespołem 
Koordynacyjnym OWES wzmocniłaby prestiż projektu i byłaby 
wsparciem dla realizatorów projektów.

Ofertę projektu dostosowano do po-
trzeb pracowników OWES, wprowadza-
jąc krótsze formy szkoleniowe, katalog 
otwarty szkoleń, aktualizowany o po-
jawiające się potrzeby i wyzwania oraz 
program mentoringu oparty na schema-
cie mentoringu korporacyjnego.

Tematyka szkoleń to:
1.  Doradca biznesowy (64 godziny) 
2.  Konsultant regionalny ds. zamówień 

publicznych (64 godziny)
3.  Profesjonalista OWES w zakresie 

animacji lokalnej i partnerstwa 
(64 godziny)

4.  NOWOŚĆ Proces reintegracji 
w OWES (48 godzin)

5.  NOWOŚĆ Szkolenia w zależności do 
potrzeb: szkolenia cykliczne w wymia-
rze 16 godzin – oferta będzie obejmo-
wała m.in. (przykładowy katalog):

•  Proces reintegracji w OWES – rola 
specjalisty ds. reintegracji – case 
study

•  Analiza sytuacji przedsiębiorstwa 
– wybrane wskaźniki efektywności 
z komentarzem

•  Metoda Zdyskontowanych Przepły-
wów Pieniężnych z wykorzystaniem 
arkuszy excel

•  Ścieżki wsparcia dla poszczególnych 
pracowników OWES

•  Model animacji według metody CAL
•  Pomoc de minimis ścieżki pracy 

z podmiotami zatrudnienia socjal-
nego

•  Praca z trudnym klientem
•  Aktualne narzędzia do wykorzysta-

nia w polityce samorządu lokalnego 
w pracy animatora OWES

•  Restrukturyzacja PS
•  Metody przekonywania i perswazji

•  Autoprezentacja i wystąpienia pu-
bliczne

•  Warsztaty przedsiębiorczości z wy-
korzystaniem firmy symulacyjnej.

Wskazany katalog jest katalogiem otwar-
tym – oferowane szkolenia będą odpo-
wiedzią na pojawiające się wyzwania 
w pracy doradcy OWES.
Nowością są również trzymiesięczne 
programy metoringu zgodne z zasadami 
mentoringu korporacyjnego. Mentora-
mi będą doświadczeni praktycy biznesu 
i managerowie wyższego szczebla.
Do korzystania z oferty projektu zapra-
szamy: • pracowników OWES zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę lub 
cywilnoprawnej • pracowników podmio-
tów przygotowujących się do zdobycia 
akredytacji OWES.
Wkrótce przekażemy więcej informacji.

aktualności
OWES

Nowa oferta szkoleniowo-doradcza dla OWES z województw pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.
Partnerstwo w składzie Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland oraz Fundacja 
Fundusz Współpracy z dniem 1 kwietnia 2020 roku rozpoczynają realizację projektu Podnoszenie kompetencji kadr OWES 
w Makroregionie IV. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.
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>

Oficjalne dane statystyczne doty-
czące stanu ludności w Polsce su-
gerują, że liczba mieszkańców wsi 
w naszym kraju rośnie. Dane te nie 
oddają jednak stanu faktycznego. 

Obserwowany przyrost liczby ludności jest wyni-
kiem migracji mieszkańców dużych aglomeracji na 
tereny podmiejskie. W rzeczywistości bardzo wiele 
małych miejscowości położonych w oddaleniu od 
wielkich centrów osadniczych wyludnia się. Proces 
ten przybiera na sile i będzie mieć poważne konse-
kwencje społeczne oraz gospodarcze. 
Zarysowane powyżej zjawiska mają wielki wpływ 
na życie osób w wieku senioralnym na obszarach 
wiejskich. Ze względu na migracje młodych ludzi 
w gminach wiejskich coraz poważniejszym wyzwa-
niem staje się konieczność zapewnienia właściwego 
wsparcia seniorom, którzy mieszkają w pojedynkę. 
Opieka nad osobami starszymi problematyczna jest 
jednak także w sytuacji, gdy mieszkają one z rodzi-
nami. Coraz więcej osób na obszarach wiejskich 
pracuje poza własnym gospodarstwem rolnym czy 
domowym. Konieczność zapewnienia opieki oso-
bom niesamodzielnym obciąża rodziny i negatyw-
nie wpływa na aktywność zawodową ich członków. 
Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku kobiet. 

Problem ten pogłębia fakt, że na obszarach wiej-
skich oferta usług opiekuńczych jest bardzo skrom-
na. Rozproszenie ludności, trudności z transportem 
oraz niższe niż w mieście dochody powodują, że na 
wsi nie rozwija się w zadowalającym tempie sektor 
komercyjnych usług opiekuńczych, które uzupeł-
niałyby działania podejmowane w zakresie orga-
nizowania opieki przez samorządy gminne. Trzeba 
tu jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że bardzo wiele 
gmin wiejskich nie dysponuje środkami finansowy-
mi, które pozwalałyby na tworzenie oferty wyso-
kiej jakości usług opiekuńczych. Brak dostępu do 
usług społecznych na porównywalnym z miejskim 
poziomie jest kolejnym argumentem zniechęcają-
cym młodych ludzi do zamieszkiwania na obszarach 
wiejskich, co jeszcze bardziej pogłębia negatywne 
zjawiska demograficzne.

Nie ulega wątpliwości, że skala problemów demo-
graficznych, społecznych i gospodarczych, z jakimi 
mierzyć się będzie polska wieś, wymaga tworzenia 
nowych, innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich 
są gospodarstwa opiekuńcze, czyli forma wspar-
cia w zakresie opieki i/lub integracji społecznej na 
rzecz osób i rodzin w celu poprawienia ich funk-
cjonowania. Usługi te świadczone są na podstawie 

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 

SZANSĄ NA TWORZENIE WYSOKIEJ 

JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH 

NA OBSZARACH WIEJSKICH

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE ZWIĄZANE ZE SPADKIEM 

LICZBY URODZEŃ ORAZ WZROSTEM LICZBY OSÓB 

W WIEKU SENIORALNYM SĄ POWAŻNYM WYZWANIEM DLA 

OBSZARÓW WIEJSKICH.

DR KONRAD STĘPNIK

O AUTORZE
dr Konrad Stępnik, 
kierownik Działu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Centrum 
Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Krakowie
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infrastruktury gospodarstwa i w powiązaniu z wy-
konywaną działalnością rolniczą. Gospodarstwa 
opiekuńcze powinny oferować wsparcie w posta-
ci dziennego pobytu, pomoc w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
niezbędną pielęgnację oraz zapewnienie kontak-
tów z otoczeniem. Rekomenduje się również, by 
gospodarstwa opiekuńcze oferowały wyżywienie 
w oparciu o lokalne produkty oraz wspierały swo-
ich uczestników w zakresie transportu z i do miejsca 
zamieszkania.

Innowacyjność gospodarstw opiekuńczych przeja-
wia się na wielu poziomach. Po pierwsze pozwalają 
one na jednoczesne osiąganie celów gospodar-
czych i społecznych. Z perspektywy rolnika lub 
rolniczki są one szansą na prowadzenie opłacalnej 
działalności, która zasili finansowo jego/jej gospo-
darstwo. Jednocześnie jednak gospodarstwo rolne 
jest w stanie zapewnić usługi opiekuńcze na bardzo 
wysokim poziomie. Efekty pilotażowych projektów 
prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wskazują, 
że gospodarstwa opiekuńcze bardzo pozytywnie 
wpływają na aktywizację społeczności lokalnych. 
Drugą przesłanką, która świadczy o innowacyj-
ności gospodarstw opiekuńczych, jest fakt, że in-
frastruktura gospodarstwa rolnego oraz wiejskie 
środowisko i krajobraz są zasobami, na których 
można zbudować usługi społeczne bardzo wyso-
kiej jakości. Możliwość kontaktu z innymi ludźmi, 
przebywanie na świeżym powietrzu oraz kontakt 
ze zwierzętami mają swój wymiar terapeutyczny. Te 
aktywności, które są na co dzień dostępne w go-
spodarstwie rolnym, zbawiennie wpływają na 
stan zdrowia osób w wieku senioralnym. Można 
je zbiorczo określić mianem agroterapii, pozwala-
jącej na znaczne podwyższenie jakości życia osób 
potrzebujących wsparcia oraz na zwiększenie po-
ziomu ich samodzielności. Po trzecie innowacyj-
ność gospodarstw opiekuńczych polega na tym, 
że są one formą wsparcia świadczoną na poziomie 
lokalnym. Dzięki temu mogą one być tańsze niż 
inne tego typu usługi. Utworzenie gospodarstwa 
opiekuńczego nie jest kosztowną inwestycją, po-
nieważ jego cechą definicyjną jest bazowanie na 
dostępnej infrastrukturze gospodarstwa rolnego. 
Rozwój tego typu opieki dziennej, która jest ła-
two dostępna i znajduje się blisko potrzebujących 
osób, będzie ograniczał zapotrzebowanie na kosz-
towną opiekę całodobową. 

Instytucją odpowiedzialną za tworzenie systemu 
gospodarstw opiekuńczych w Polsce jest Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie (CDR). 
W 2017 roku specjaliści CDR podjęli inicjatywy 
zmierzające do zdiagnozowania potencjału gospo-
darstw rolnych do pełnienia funkcji opiekuńczych 
oraz możliwości współpracy w tym zakresie z sa-
morządami oraz podmiotami ekonomii społecznej. 
Raporty z badań zrealizowanych w ramach projek-
tów Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci 
współpracy oraz Gospodarstwa opiekuńcze – roz-
wój usług społecznych na obszarach wiejskich dały 
jednoznaczne wytyczne odnośnie dalszych dzia-
łań. Zainteresowanie rolników działalnością opie-
kuńczą jest bardzo duże. Istnieje jednak potrzeba 
opracowania regulacji, które jednoznacznie określą 
ramy prawne funkcjonowania gospodarstw opie-
kuńczych. Niezbędne jest sprecyzowanie rodzaju 
i standardu usług, które mogłyby być świadczone 
przez rolników, oraz ułatwienie współpracy pomię-
dzy rolnikami, samorządami i podmiotami ekonomii 
społecznej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie 
jest projekt GROWID – Gospodarstwa opiekuńcze 
w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań de-
mograficznych. Zyskał on finansowanie w ramach 
programu Gospostrateg, który jest wdrażany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Działania 
w ramach projektu GROWID realizowane są w ra-
mach konsorcjum, w skład którego – oprócz CDR 
– wchodzą także Uniwersytet Jagielloński, Uniwer-
sytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt jest 
dwuetapowy: w fazie badawczej zostanie stworzo-
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ny optymalny model gospodarstwa opiekuńczego, 
a w fazie wdrożeniowej zostaną opracowane re-
gulacje prawne umożliwiające jego zastosowanie 
w Polsce. 
W czerwcu 2020 roku zakończy się badawcza faza 
projektu. Jej efektem będzie model gospodarstwa 
opiekuńczego, który będzie następnie wdrażany na 
poziomie ogólnopolskim. Już na wczesnym etapie 
prac nad kształtem przyszłych gospodarstw opie-
kuńczych oczywiste stało się, że ważną rolę w ich 
rozwoju powinny odgrywać podmioty ekonomii 
społecznej. W Polsce istnieją już organizacje po-
zarządowe, które oferują usługi opiekuńcze oparte 
na działalności rolniczej. Tego typu ruch powinien 
się rozwijać w kolejnych latach. Z drugiej strony 
podmioty ekonomii społecznej mogą współpra-
cować z rolnikami oferującymi usługi opiekuńcze. 
Możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów 
czy też zlecanie gospodarzom świadczenia usług 
opiekuńczych. Podmioty ekonomii społecznej za-
miast samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolne, 
mogą kooperować z lokalnymi rolnikami. W szcze-
gólności PES mogłyby pomagać w przezwycięża-
niu barier we współpracy pomiędzy rolnikami a sa-
morządami gminnymi. Gminy nie mogą w prosty 

sposób zlecać świadczenia usług opiekuńczych 
rolnikom, ponieważ z ich perspektywy są oni 
przedsiębiorcami. Zlecenie tego typu usług wy-
maga przeprowadzenia postępowania zgodnego 
z prawem zamówień publicznych lub przynajmniej 
konkurencyjnego wyboru wykonawcy. Podmioty 
ekonomii społecznej mogłyby pełnić funkcję or-
ganizacji parasolowych, którym gminy powierza-
ją realizację usług opiekuńczych. W tym układzie 
rolnicy stają się natomiast podwykonawcami PES, 
z którymi mogą rozliczać się na prostych zasadach. 
Tego typu współpraca mogłaby także pozwalać na 
obniżanie kosztów usług opiekuńczych. Przykła-
dowo organizacje parasolowe mogłyby prowadzić 
wspólne zakupy materiałów wykorzystywanych 
przez rolników-podwykonawców w działalności 
opiekuńczej. 

Włączenie się w działania na rzecz rozwoju gospo-
darstw opiekuńczych może być dobrym pomysłem 
na rozwój dla organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów ekonomii społecznej działających na 
rzecz wspierania osób znajdujących się w trudnej sy-
tuacji życiowej, aktywizacji seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami i rozwoju społeczności lokalnych. 

Projekt GROWID 
jest dwuetapowy: 
• faza badawcza 
– tworzenie opty-
malnego modelu 

gospodarstwa 
opiekuńczego; 

• faza wdrożeniowa 
– regulacje prawne 
umożliwiające za-

stosowanie modelu 
w Polsce. 

Osoby zainteresowane tym tematem powinny śledzić kanały informacyjne prowadzone przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie:
• Stronę projektu GROWID: https://growid.pl/
•  Portal gromadzący wiedzę na temat gospodarstw opiekuńczych (polecamy szczególnie zakładkę 

Publikacje): http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/
•  Stronę CDR O/Kraków, na której znaleźć można bieżące informacje o dostępnej ofercie 

szkoleniowej: http://cdrkursy.edu.pl/

Kliknij na obrazki, 
żeby przejść do strony 
internetowej projektu 

GROWID

☝︎

https://growid.pl/
http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/
http://cdrkursy.edu.pl/
https://growid.pl
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Siedem kobiet rozpoczęło od centrum 
warsztatowego. Stworzyły je w Cie-
szynie, z daleka od wielkich metropolii 

i codziennego zgiełku. To przygraniczne mia-
steczko wybrały wspólnie, bo choć wszystkie 
studiowały na tutejszym wydziale Uniwersy-
tetu Śląskiego, żadna z nich nie wywodzi się 
z Cieszyna. Wybór miejsca był nieprzypadko-
wy – wszędzie blisko, Beskidy to przyrodniczy 
raj, zamieszkująca ludność ma wielki potencjał 
kreatywny, a w dodatku region ten jest bardzo 
transkulturowy. 

Nasze biuro miało być miejscem, w którym bę-
dzie można pracować inaczej: bez zbędnych 
struktur, nadmiernie rozdmuchanych procedur 
oraz przerostu zarządzania nad realizacją cie-
kawych projektów. Przez pierwsze dwa lata 
przeżywaliśmy koszmar niedogadywania się. 
Przełożenie założeń teoretycznych na prakty-
kę okazało się bardzo trudne. Konflikt narastał 
i doprowadził nas do momentu, w którym się-
gnęliśmy po pomoc z zewnątrz. Przez kolejne 
dwa lata byliśmy w procesie superwizji prowa-
dzonej przez Izabelę Butniewicz-Folusiak, cer-
tyfikowaną psychoterapeutkę Europejskiego 
Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Dopiero 
wtedy zaczęliśmy się słyszeć i rozumieć, a nie 
tylko słuchać i denerwować.

Z czasem postawiliśmy na jedną z naszych dzia-
łalności, czyli studio ilustratorsko-projektowe 

Dinksy. Odkryliśmy też, gdzie leżał problem 
naszych kłopotów z komunikacją – w braku za-
ufania oraz różnym rozumieniu słów, które do 
siebie wypowiadaliśmy. Inaczej rozumieliśmy 
nawet podstawowe komunikaty. Ujawnienie 
przed sobą, co dla nas znaczą dane zwroty, było 
początkiem zmiany w sposobie funkcjonowania 
naszego zespołu. Staliśmy się płynnie współ-
pracującą ze sobą grupą. Miało to bardzo duże 
przełożenie nie tylko na komfort i tempo pracy, 
ale też na wyniki finansowe. Nasze doświad-
czenie postanowiliśmy zamienić na uniwersal-
ne narzędzie, które może pomóc także innym 
zespołom się lepiej ze sobą porozumiewać. Tak 
powstały Otwarte Karty®. Do procesu pro-
jektowego zaprosiliśmy agencję strategiczno-
-badawczą Very Human Services oraz Mirelę 
Pawlikowską z Centrum Szkoleń i Rozwoju 
Osobistego MERITUM. Efektem rocznego pro-
cesu projektowego są Otwarte Karty®.

ANGELIKA OGROCKA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK 

DINKSY  

SŁUŻĄ RYSUNKIEM

>

Spółdzielnia Socjalna Parostatek powstała w sierpniu 2013 roku. Od razu z wielką pompą! 
W skład naszych umiejętności wchodziły aż cztery działalności. Wszystkie łączyły kilka cech 
wspólnych, czyli dbanie o ekologię, równy dostęp do pracy oraz podkreślanie roli kobiet w kul-
turze i społeczeństwie. 
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Obecnie pracujemy w ekipie siedmiu kobiet i jed-
nego mężczyzny (w tym piątka z definicji była 
wykluczona społecznie), kierując się modelem 
turkusowego zarządzania. Jako Dinksy, bo na tym 
koncentruje się nasza główna działalność, współ-
pracujemy z klientami z całego świata. Mnogość 
projektów powoduje, że nasze studio nieustannie 
poszerza się o kolejnych współpracowników ta-
kich jak: osoby innych nacji, seniorów oraz absol-
wentów uczelni.
Specjalizujemy się w explainerach video, czyli 
w rysowanych filmach wyjaśniających proce-
sy. Wykonujemy je na różny sposób – metodą 
motion graphics, whiteboard animation z rysu-
jącą ręką – lub bez niej – na padzie. Opowiadali-
śmy już o wielu specjalistycznych tematach jak: 
biografia Janusza Korczaka, zalety floatingo-
wania, właściwości mebli akustycznych, omó-
wienie polityki społecznej, pokazanie walorów 
naturalnych kosmetyków, a nawet przybliżenie 
rodzajów dachówki blaszanej. Naszą drugą spe-
cjalizacją są sketchnotingi. To rodzaj notatek 
tworzonych na żywo. Szczególnie sprawdzają 

się podczas konferencji, warsztatów, konsultacji 
społecznych, targów czy wydarzeń. Sketchno-
towaliśmy już nawet po angielsku!
Z rozwagą wybieramy projekty, które nas in-
teresują. Szczególnie bliskie są nam tematy ko-
biet, ekologii i problemów społecznych. Wśród 
dotychczasowych kooperacji możemy pochwa-
lić się zarówno gigantami rynkowymi jak: Da-
none, Mikomax, Volkswagen, PKO, Coca-Cola, 
Seat, Gdynia Design Days czy Open Eyes Eco-
nomy, jak i z instytucjami oraz organizacjami 
rządowymi, a także z tymi z trzeciego sektora: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Towarzystwo Inwestycji Ekonomiczno-
-Społecznych, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego, Metropolia Krakowska, 
Ambasada Polska w Tel Awiwie. Nasi klienci 
mają siedziby nie tylko na Śląsku, w Polsce czy 
Europie – współpracujemy z placówkami na 
całym świecie. Prowadzimy także warsztaty 
z użyciem Otwartych Kart® na terenie całej 
Polski, jednak można w nie zagrać z nami także 
w biurze, podczas wizyty studyjnej.

Z naszych usług 
korzystają klienci 
z całego świata!

Mnogość zleceń powoduje, że zespół 
naszego studia projektowego nieustannie 
się poszerza.

Chętnie angażujemy 
się w projekty związane 
z tematyką kobiet, 
ekologii czy problemów 
społecznych. 

Studio ilustratorsko-projektowe DINKSY
Adres: Rynek 20, 43-400 Cieszyn
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Przedsiębiorstwo społeczne Food & Life 
prowadzi lokal znajdujący się na Placu Im-
bramowskim w Krakowie, w którym serwo-

wane są pyszne zapiekanki. Dodatkowo posiada 
foodtrack, który wykorzystywany jest przy róż-
nego rodzaju imprezach plenerowych. Jednak 
nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest przede 
wszystkim pomoc innym ludziom. W poniższym 
wywiadzie Damian Orlof, jeden z założycieli Food 
& Life, opowie, od czego to wszystko się zaczęło 
oraz wyjawi, jak w XXI wieku można zostać super-
bohaterem! 

…

Biuletyn Sieci OWES: Od kiedy prowadzicie 
przedsiębiorstwo Food & Life?
Food&Life: Prawnie przedsiębiorstwo społeczne 
Food & Life sp. z o.o. prowadzimy od lipca 2018 
roku. Wtedy formalnie uzyskaliśmy potrzebne 
zgody do rozpoczęcia naszej działalności. W tym 
samym czasie otrzymaliśmy też dotację od OWES 
na założenie firmy społecznej i utworzenie w niej 
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawością i osób 
wykluczonych społecznie. 

BSO: Ciekawi nas, jak zrodził się pomysł na tego 
typu działalność? Od czego się zaczęło?
F&L: Pomysł na tego typu działalność zrodził się 
nie przypadkiem. Jeszcze wcześniej, przed erą 
Food & Life i poznaniem Karoli, z Łukaszem pro-
wadziliśmy niedużą budkę z zapiekankami, znaj-
dującą się na Placu Imbramowskim. Mieliśmy też 
przyczepę gastronomiczną, którą jeździliśmy na 
różne festiwale i eventy. W wakacje 2017 roku 
odezwali się do nas przedstawiciele pewnego du-
żego Stowarzyszenia. Zapytali, czy bylibyśmy za-
interesowani współpracą z nimi. Na spróbowanie 
podjechaliśmy pod ich siedzibę i nakarmiliśmy pra-
cowników Stowarzyszenia, w którym pracowała 
Karola. Można powiedzieć, że egzamin zdaliśmy, 
bo wszystkim bardzo smakowało nasze jedzenie. 

Wtedy owo Stowarzyszenie postanowiło ruszyć 
z projektem Niepełnosprawni, jedziemy do Was.

BSO: Na czym polegał ten projekt?
F&L: Na tym, że razem z pracownikami Stowarzy-
szenia jeździliśmy z naszą przyczepą i jedzonkiem 
do mniejszych miast w Małopolsce. W tych miej-
scach organizowaliśmy takie nieduże happeningi, 
na które zapraszaliśmy osoby z niepełnospraw-
nością. Stowarzyszenie proponowało im różne 
programy aktywizacyjne, w których działali, sta-
że, oferty pracy lub po prostu spotkanie – krótką 
rozmowę człowieka z człowiekiem. Nagrodą za 
samo przyjście na takie wydarzenie była zapie-
kanka. Właśnie dlatego weszliśmy w tę współ-
pracę. Jednak przykro było się dowiadywać, 
że dla kilku z tych osób było to pierwsze – jeśli 
nie jedyne – wyjście z domu do ludzi, do świata. 
Z drugiej strony pięknie było patrzeć, jak te osoby 
z ogromną wdzięcznością podchodziły do nas i za-
gajały rozmowy. Planowo miało odbyć się dziesięć 
takich wyjazdów, ale z niezależnych od nas przy-
czyn udało się zrealizować tylko pięć. Ostatecznie 
projekt upadł, a my pozostaliśmy z myślą: to było 
fajne – robić coś dobrego, coś fajnego dla drugie-
go człowieka.

WYWIAD

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

FOOD & LIFE

>

Założyciele Food & Life: Karolina, Damian i Łukasz.
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BSO: I to był już koniec?
F&L: To był koniec projektu. Ale ta historia ma 
dwie strony medalu. Na wspomnianych wyjaz-
dach poznaliśmy Karolę. Kilka miesięcy po za-
kończeniu projektu Karola zwolniła się z pracy. 
Tak wyszło, że się zakumplowaliśmy i wspólnie 
wpadliśmy na pomysł założenia przedsiębiorstwa 
społecznego. W lutym 2018 roku, znaleźliśmy 
możliwość sfinansowania naszego pomysłu ze 
środków unijnych. Historyczne dla nas spotkanie 
w pewnej – każdemu dobrze znanej – restauracji 
typu fast food w Galerii Krakowskiej odbyło się 
w lutym dwa lata temu. Można powiedzieć, że 
kartki same wypisywały się od eksplozji pomy-
słów – co i jak zrobić, co z czym połączyć, żeby 
spinało się w spójną całość.

BSO: Jakie napotkaliście trudności w zakłada-
niu przedsiębiorstwa i jak udało Wam się je 
pokonać?
F&L: W przeszłości mieliśmy do czynienia z je- 
dnoosobową działalnością gospodarczą, więc 
nagły przeskok na spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością był wypłynięciem na nieznane wody. 
Wsparcie szkoleniowo-doradcze, którym byliśmy 
objęci przez cały okres trwania naszego projektu 

było bardzo pomocne. Szkolenia, które odbyliśmy 
pomogły nam bez większych trudności, otrzymać 
wszystkie potrzebne zgody. Choć czasem przy-
chodziło nam na pocztę jakieś pismo, i wtedy po-
jawiał się jeden wielki znak zapytania – co powin-
niśmy z tym pismem zrobić. Całe szczęście każdy 
z nas ma znajomych, którzy prowadzą firmy. Jest 
też Internet, w którym można szukać odpowiedzi, 
oraz doradcy, których mieliśmy praktycznie na 
każde zawołanie. 

BSO: Wspominaliście o wsparciu doradców 
i szkoleniach, które były dla Was bardzo przydat-
ne. Jaką jeszcze pomoc otrzymaliście/otrzymuje-
cie od OWES?
F&L: OWES, z którym współpracujemy, prowa-
dzony jest przez Chrzanowską Agencją Rozwoju 
Małopolski Zachodniej. Tam załatwialiśmy wszyst-
kie sprawy papierkowe. Tak naprawdę oni infor-
mowali nas na samym początku: co i jak zrobić, jak 
napisać dane pismo i do którego urzędu podejść, 
żeby cokolwiek załatwić. Można więc powiedzieć, 
że nasz OWES okazał się bardzo pomocny. Bar-
dziej martwi mnie fakt, że od dwóch lat obiecują, 
że odwiedzą nasz lokal na Placu Imbramowskim, 
a my dalej czekamy i cały czas zapraszamy ;) 

BSO: Powiedzcie, jak udaje Wam się pomagać 
osobom ze środowiska wykluczonych społecznie?
F&L: Czy się udaje, to jest kwestia sporna, ponie-
waż cały czas walczymy – to proces, który trwa.
Czy są jakieś ramy czasowe, dzięki którym 
można określić, że ktoś już nie jest wykluczony 
społecznie? Wydaje mi się, że nie ma. To także 
kwestia dyskusyjna. My jako Food & Life przede 
wszystkim dajemy stabilne miejsce pracy. Każ-
dy z nas – nieważne czy jest pełnosprawny, czy 
z niepełnosprawnością, wykluczony społecz-
nie, czy też nie – musi z czegoś żyć. Człowiek 
sam w sobie jest istotą stadną, stworzoną do 
życia z innymi ludźmi. Dlatego w naszej firmie 
jest to zapewniane pracownikom. Nie jesteśmy 
fabryką, gdzie szef siedzi w biurze za biurkiem 
i wydaje polecenia. My pracujemy na co dzień 
z naszymi pracownikami jak partnerzy, jak taka 
mała rodzina. Wyciągamy tych ludzi z piwnic, 
z garaży, gdzie mieszkają, i staramy się zapewnić 
im jakieś godniejsze lokum do życia. Staramy się 
poza pracą pomagać zwalczać różne problemy 
naszych pracowników. 

Przedsiębiorstwo 
Społeczne  

Food & Life 
to połączenie miłości 

do ludzi i pasji 
do kuchni.
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BSO: Jakieś przykłady?
F&L: Ktoś kiedyś miał problem założyć konto 
w banku, więc pomogliśmy, bo jednak gdzieś 
trzeba tę wypłatę przelewać. Przy różnych 
okazjach dzwoniliśmy też po komornikach, 
aby załatwić różne prawne sprawy. Dzwoni-
liśmy po lekarzach dla jednego niesłyszącego 
pracownika, bo jego lekarz, który zajmował się 
schorzeniem słuchu, dzwonił (!), żeby umówić 
wizytę. Pomagamy także przy wielu przepro-
wadzkach. To wszystko robimy poza pracą. 
Tylko że druga strona też musi chcieć. Na siłę 
nikogo nie przekonamy. Jeśli pracownik nie 
wyraża chęci i swojego zaangażowania w po-
prawę jego warunków do życia, no to musimy 
się pożegnać. Ale mimo miłej i fajnej atmosfe-
ry również wymagamy – pracownik musi być 
punktualny, czysty i trzeźwy. Niby niewiele, ale 
niektórym trzeba pomóc wyrobić nawyki, żeby 
sami o tym pamiętali.

BSO: Czy w takim razie warto zatrudniać takie 
osoby?
F&L: Czy warto zatrudniać takie osoby? We-
dług mnie nie powinno się tak dzielić ludzi. Oni 
są tacy sami jak my, tylko w pewnym momen-
cie swojego życia się zagubili. Jeśli wyrażają 
chęć i zaangażowanie, to dlaczego nie spróbo-
wać? Umiejętności się nabywa i z odpowied-
nim zapałem można po prostu nauczyć nowego 
pracownika pracy. Myślę, że warto zatrudniać, 
ponieważ dzięki temu rodzi się w człowieku 
świadomość, że gdyby nie ja, to ta osoba dalej 
mogłaby mieszkać na ulicy. Można powiedzieć, 

że stajemy się odpowiedzialni za czyjeś życie. 
I tak zostaje się superbohaterem w XXI wieku.

BSO: Pięknie powiedziane. Na koniec prosimy, 
żebyście powiedzieli, z czego jesteście najbar-
dziej dumni i czym chcielibyście zainspirować 
innych? 
F&L: Jesteśmy dumni z każdego sukcesu, który 
osiągnęliśmy. Jeszcze jako grupa nieformalna 
zakwalifikowaliśmy się do Europejskiego Finału 
Startupów biznesowych i społecznych, i poje-
chaliśmy na prezentację do Wenecji. Zostali-
śmy wybrani sponad 110 startupów do TOP11 
w polskiej edycji światowego konkursu The Chi-
vas Venture. W końcu w czerwcu 2019 roku za-
uważył nas Departament Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej, działający pod Ministerstwem Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, i otrzymaliśmy 
drugą nagrodę w kategorii Debiut Roku. W grud-
niu tego samego roku doceniła nas Małopolska 
i otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Debiut 
Roku za młodzieńczy zapał – i w sumie słusznie, 
bo jesteśmy wciąż przed trzydziestką.
Uczymy i inspirujemy też ludzi, bo prowadzimy 
prelekcje z przedsiębiorczości społecznej, przede 
wszystkim dla studentów. Ludzie są zaciekawie-
ni, że coś takiego robimy. Wielu pochodzi i nas 
podpytuje – jak? 
Cieszy nas każdy kontakt z zewnątrz – czy to 
z radia, czy z jakiejś gazety, skądkolwiek. 
Ja osobiście jestem mega dumny, że kiedyś 
zrodził się w naszych głowach taki piękny po-
mysł, który teraz realizujemy, i wiele osób to 
zauważa i docenia.

Food & Life promuje 
ekonomię społeczną 
na wiele sposobów. 
Poza zawodową aktywizacją 
osób oddalonych od rynku 
pracy, prowadzi także 
warsztaty i prelekcje 
z przedsiębiorczości 
społecznej dla ludzi 
z różnych środowisk.
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Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks 
świadczy usługi domowej opieki nad osobami 
starszymi, chorymi oraz osobami z niepełno-
sprawnością. 
Wspiera seniorów w codziennych obowiązkach 
i higienie. Uruchamiając tzw. usługi wytchnie-
niowe i asystenckie, zmienia jakość życia pol-
skich rodzin opiekujących się bliskimi. Daje im 
okazję do odpoczynku. Usługi opieki nad oso-
bami starszymi Feniks świadczy na terenie całej 
Polski. Wciąż je rozwija, odpowiadając na kolej-
ne potrzeby rynku oraz włączając nowatorskie 
rozwiązania zaczerpnięte z innych krajów. 
Podmiot działa od maja 2013 roku. Pierwsze 
zlecenia płynęły z białogardzkiego MOPS-u, 
który zlecał zadanie opieki nad osobami star-
szymi w zastępstwie za opiekunki przebywa-
jące na zwolnieniach lekarskich. Spółdzielnia 
otrzymywała także z Miasta drobne zamówie-
nia usług komunalnych i budowlanych. Z cza-
sem z nich zrezygnowała, stając się prężnie 
działającym i dynamicznie rozwijającym się 

podmiotem świadczącym profesjonalne usługi 
opiekuńcze. Zlecenia napływały z macierzystej 
gminy, a także z bliskiego Koszalina. O wsparcie 
prosili również mieszkańcy innych miast Polski. 
Z chwilą gdy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Koszalinie potwierdził chęć zlecania Spół-
dzielni usług opiekuńczych nad starszymi i cho-
rymi mieszkańcami, zapadła decyzja o urucho-
mieniu drugiego oddziału – właśnie na terenie 
Koszalina.

Spółdzielnia Socjalna Opieka Ty i Ja powstała 
w 2017 roku. Daje pracę osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, także tym z tere-
nu Koszalina. 
Oprócz usług opiekuńczych, prowadzi wypoży-
czalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Tego domagał 
się rynek. Współpraca między spółdzielniami 
w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby 
usług opiekuńczych daje obu podmiotom kom-
fort wywiązywania się ze zleceń. A tych wciąż 
przybywa. 
Otwartość na potrzeby podopiecznych i ich 
rodzin inspiruje prezesów obydwu podmio-
tów do poszerzania zakresu odpłatnych usług. 
Starszym, schorowanym ludziom rodziny chcą 
zapewnić dostęp do podologa (specjalisty dba-
jącego o zdrowie stóp), fryzjera, czasem potrze-
bują wypożyczyć wózek, kule, łóżko itd. Z nami 
jest im łatwiej – mówi Lidia Cesarz, prezes Bia-
łogardzkiej Spółdzielni Socjalnej Feniks. 

Oba podmioty są spółdzielniami osób fizycz-
nych. Prezesi od lat współpracują z Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 

SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OWES

BIAŁOGARDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
FENIKS

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  

OPIEKA TY I  JA

Kliknij na obrazek, 
żeby przejść do 

strony internetowej 
Białogardzkiej 

Spółdzielni Socjalnej 
Feniks☝︎

>

https://opieka-feniks.pl
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koszalińskim. Korzystają ze wsparcia w dziedzi-
nach promocji i edukacji. Brały udział w kilkumie-
sięcznym projekcie pn. Akademia Menedżera. 
Zdobytą wiedzą chcą dzielić się z pracownikami, 
opiekunami i opiekunkami, którzy są wizytówką 
obydwu tych podmiotów. 
Oprócz sukcesów finansowych – podmioty te 
dobrze radzą sobie na rynku pod względem eko-
nomicznym – realizowane są również działania 
społeczne. Pracowała u nas kobieta pozbawiona 
praw rodzicielskich, walcząca o wyjście z nałogu. 
Wygrała tę walkę. Dzięki zatrudnieniu, uzyskała 
ona wysokie referencje, świetną opinię osoby 
ambitnej i konsekwentnej. W rezultacie odzyska-
ła dzieci. Ułożyła sobie życie na nowo. To wielki 
sukces także dla nas, pracodawców – podkreśla 
Lida Cesarz. Cieszy ją, gdy pracownicy powoli 
wychodzą z długów, podnoszą jakość życia dzięki 
stabilnemu zatrudnieniu w Spółdzielni. 

Planowany jest rozwój obydwu spółdzielni 
socjalnych i konsekwentnie realizowany jest 
plan strategiczny.
W 2019 roku Spółdzielnia Socjalna Opieka Ty 
i Ja uzyskała dotacje z OWES w subregionie ko-
szalińskim na utworzenie dodatkowych miejsc 
pracy dla trzech nowych członków, co zaowoco-
wało poszerzeniem oferty wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz podniesieniem jakości 
usług opiekuńczych. Udało się także utworzyć 
planowany wcześniej oddział Białogardzkiej 
Spółdzielni Socjalnej Feniks w Poznaniu. Jego 
działalność koncentruje się na usługach opie-
kuńczych. Podmiot poza tzw. opieką na godzi-
ny oferuje także formę opieki z zamieszkaniem. 
Ponadto zapewnia korzystanie z usług „złotej 
rączki”, fryzjera domowego czy podologa. Od-
dział w Poznaniu posiada także wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi jest ogromne, dzięki czemu filia 
ta szybko się rozwija.
W 2020 roku Białogardzkiej Spółdzielni Socjal-
nej Feniks udało się zakończyć projektowanie 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie. 9 
marca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy 
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego a Białogardz-
ką Spółdzielnią Socjalną Feniks i Burmistrzem 
Miasta Karlino. Umowa ta pozwoli przystąpić 
do realizacji tego projektu. Przed Spółdzielnią 
stoją prace modernizacyjne budynku pod Za-

kład Aktywności Zawodowej, wyposażenie po-
wstającej tam pralni i dostosowanie jej do osób 
z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia oferuje 
pracę w Zakładzie, wsparcie oraz rehabilitację 
społeczną i zdrowotną 30 osobom z niepełno-
sprawnościami z terenu gminy Białogard.
Planowany jest dalszy rozwój usług opiekuń-
czych w obydwu spółdzielniach. Oferta wciąż 
dostosowywana jest do potrzeb podopiecznych. 
Aplikujemy niemal od początku istnienia spół-
dzielni o wszelkie możliwe dotacje, pozwalające 
na zaspokojenie ogromnych i różnorodnych po-
trzeb osób starszych i z niepełnosprawościami. 
Aktualnie powstaje innowacyjny projekt doty-
czący ułatwiania życia osobom starszym. Pracu-
je nad nim młody zespół z oddziału w Poznaniu, 
który ma naprawdę świeże i ciekawe spojrzenie 
na rozwiązywanie problemów osób starszych. 
Zespół ten korzysta również z doświadczenia 
wieloletnich pracowników. 
Nie wszystko nam się udaje. Kilka projektów, 
nad którymi solidnie się napracowaliśmy, nie 
uzyskało dofinansowania. Porażki to dla nas 
wciąż nowe doświadczenia. Wyciągamy z nich 
wnioski i konsekwentnie robimy swoje – mówi 
Lidia Cesarz.

Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks
ul. Staromiejska 29, II piętro, p.4, 78-200 Białogard
ul. Zwycięstwa 137-139, pok. 1 i 708, 
75-613 Koszalin
tel.: 696 794 827, e-mail: biuro@bssfeniks.pl

Spółdzielnia Socjalna Ty i Ja
ul. Zwycięstwa 136 pok.1 i 708, Koszalin.
tel.: 576 829 982, 696 014 025, 696 794 827, 
e-mail: kontakt@opiekatyija.pl

Kliknij na obrazek, 
żeby przejść do 
strony internetowej 
Spółdzielni Socjalnej 
Opieka Ty i Ja ☝︎

mailto:biuro%40bssfeniks.pl?subject=
mailto:kontakt%40opiekatyija.pl?subject=
http://www.opiekatyija.pl
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Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem uczest-
ników, gdyż stwarzają możliwość partnerskiej, 
bezpośredniej rozmowy w otoczeniu, gdzie prowa-
dzona jest działalność PS, oraz nawiązywania i roz-

wijania współpracy. Wizyty studyjne są również cenne dla 
gospodarzy, gdyż dają szansę na promocję i upowszechnienie 
działań, ale mogą też stanowić źródło dodatkowych docho-
dów. Dziękujemy przedsiębiorstwom społecznym z różnych 
stron Polski, które odpowiedziały na apel Fundacji Fundusz 
Współpracy i nadesłały swoje oferty wizyt. Wszystkich za-
interesowanych zachęcamy do nawiązywania kontaktu oraz 
korzystania z ofert.

FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON
O FUNDACJI: Fundacja Artystyczna Ga Mon została za-
łożona przez Justynę Wesołowską 18 sierpnia 2018 roku. 
Posiada status przedsiębiorstwa społecznego. Działania 
fundacji obejmują rynek lokalny, wojewódzki oraz rynek po-
wiatowy: powiat tarnobrzeski, powiat sandomierski i powiat 
stalowowolski. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością 
kulturalną. Poprzez szycie kolekcji ubrań z elementami haftu 
regionalnego i organizacje pokazów w nowoczesny sposób 
krzewimy nasze regionalne dziedzictwo kultury lasowiackiej.
W naszej siedzibie organizujemy kursy szycia na różnych 
stopniach zaawansowania. 
Każdy sam decyduje, czy chce uczyć się szyć od postaw, czy 
doskonalić techniki krawieckie. W małych grupach, w miłej 
atmosferze można zdobywać nowe umiejętności. Zajmuje-
my się również szyciem kreacji na indywidualne zamówie-
nie. Współpracujemy z: instytucjami kultury z regionu (m.in 
ze Stowarzyszeniem Dolina Smaku z Tarnobrzega, Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu, Sandomierskim Centrum Kul-
tury oraz Gminnymi Ośrodkami Kultury); z samorządami 
i ich przedstawicielami (m.in. z Urzędem Gminy Gorzyce, 
Urzędem Miasta w Tarnobrzegu) oraz z przedstawicielami 
lokalnych mediów. 
Szczególnie wspiera nas Zespół Obrzędowy Lasowiaczki 
z Baranowa Sandomierskiego, który popularyzuje dawne 
zwyczaje i obrzędy lasowiackie, oraz Dyrektor Miejsko-
-Gminnego Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim, 
który dba o to, by nasze działania były zgodne z lasowiac-
kim duchem.

Obecnie w fundacji zatrudnionych jest czterech pracowni-
ków – w tym trzy osoby, które były długotrwale bezrobotne 
i jedna osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści. Wszystkie osoby są pracownikami ze środowiska wyklu-
czonych społecznie.
Ze względu na to, że działamy od roku, nie realizowaliśmy 
wyjazdu/wizyty studyjnej. Chcielibyśmy jednak dotrzeć 
z dobrem naszego regionu jakim jest kultura lasowiacka do 
szerszej liczby osób. Mamy doświadczenie w organizacji 
warsztatów, pokazów oraz konferencji. Posiadamy w pełni 
przystosowany lokal – salę konferencyjną, nowoczesne za-
plecze techniczne oraz kadrę do realizacji wyjazdu/wizyty 
studyjnej.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Oferta adresowana jest do 
wszystkich, którzy są zainteresowani szeroko pojętą kulturą 
lasowiacką i chcieliby bliżej się z nią zapoznać. Szczególnie 
chcielibyśmy dotrzeć do grup zajmujących się – tak jak i my 
– popularyzowaniem kultury regionalnej w celu wymiany 
doświadczeń. W trakcie wizyty zapoznamy gości z naszą 
fundacją i pokażemy, jak wyglądała nasza działalność. Pro-
ponujemy krótki cykl warsztatów tematycznych związanych 
z kulturą lasowiacką – w szczególności chcielibyśmy przeka-
zać historię o „lasowiackim sercu”. Pokażemy, na czym po-
lega wyjątkowość kultury naszego regionu. Stowarzyszenie 
Dolina Smaku przygotuje posiłek inspirowany dawnymi po-
trawami lasowiackimi.
Po zakończonych wykładach zorganizujemy warsztaty pro-
jektowania haftu, które przeprowadzi Justyna Wesołowska. 
Będzie to dobra okazja do przełożenia teorii z wykładów na 
praktykę. Chcemy również zabrać uczestników na Dzień 
z Kulturą Lasowiacką. Pojedziemy do Baranowa Sandomier-
skiego, gdzie Zespół Obrzędowy Lasowiaczki pokaże zwy-
czaje i obrzędy kultury naszego regionu oraz odwiedzimy 
Skansen – Muzeum Ludowe w Kolbuszowej.

FUNDACJA ARTYSTYCZNA GA MON
WWW http://gamon.com.pl/

E-MAIL fundacja.gamon@gmail.com

SIEDZIBA ul. Wyspiańskiego 13/4a

MIEJSCOWOŚĆ Tarnobrzeg

WOJEWÓDZTWO Podkarpackie

OFERTY WIZYT I WYJAZDÓW STUDYJNYCH
Wizyty studyjne mają za zadanie kształcić, służą wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązywaniu kontaktów,  

uczeniu się od siebie nawzajem. 

http://gamon.com.pl/
mailto:fundacja.gamon%40gmail.com?subject=
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna Parostatek powstała 
w sierpniu 2013 roku. Od początku istnienia chętnie przyjmo-
waliśmy wizyty studyjne, a organizacje przybywają do nas z ca-
łego terenu Polski. Obecnie pracujemy w ekipie siedmiu kobiet 
i jednego mężczyzny (w tym piątka z definicji była wykluczona 
społecznie), kierując się modelem turkusowego zarządzania. 
Jako studio ilustratorsko-projektowe Dinksy (więcej w artykule 
na stronie 11), bo na tym koncentruje się nasza główna działal-
ność, współpracujemy z klientami z całego świata, wybierając 
jednak z rozwagą projekty, które nas interesują. Szczególnie 
bliskie są nam tematy związane z kobietami, ekologią i proble-
mami społecznymi. Wśród dotychczasowych kooperacji może-
my pochwalić się zarówno gigantami rynkowymi jak: Danone, 
Mikomax, Volkswagen, Coca-Cola, Seat, Gdynia Design Days 
czy Open Eyes Economy, jak i z instytucjami oraz organizacjami 
rządowymi, a także z tymi z trzeciego sektora: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwo Inwestycji 
Ekonomiczno-Społecznych, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, Metropolia Krakowska, Ambasada Polska w Tel 
Awiwie. Dodatkowo w 2019 roku wdrożyliśmy autorskie na-
rzędzie do komunikacji, czyli Otwarte Karty, powstałe na ba-
zie naszych doświadczeń. Obecnie prowadzimy warsztaty na 
terenie całej Polski, jednak można w nie zagrać z nami także 
w biurze, podczas wizyty studyjnej.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Nasze biuro znajduje się 
w Cieszynie, przy ulicy Rynek 20, jednak wejście do nas mie-
ści się od ulicy Szerokiej, poprzez ulokowany na parterze bank. 
Zabytkowa kamienica to samo centrum granicznego Cieszyna, 
a naszymi sąsiadami są Muzeum Śląska Cieszyńskiego czy Ra-
tusz. W tej przestronnej przestrzeni mamy szansę na ugoszcze-
nie grup nawet dwudziestopięcioosobowych. Podczas odwie-
dzin przedstawiamy historię Spółdzielni Socjalnej Parostatek, 
omawiamy na własnych przykładach możliwości wykorzystania 
proponowanych przez OWES dotacji, prezentujemy autorskie 
projekty naszych grafików oraz wyremontowane dzięki dotacji 
biuro, dajemy przestrzeń na networking, dzieląc się kontaktami 
i doświadczeniami z odwiedzającymi. Ponadto dzielimy się wie-
dzą o tym, jak wyjść z kryzysu i w jaki sposób budować modele 
biznesowe w sektorze ekonomii społecznej. Przeprowadzaliśmy 
warsztaty dla młodzieży i seniorów, pracowników konkretnego 
działu danej firmy oraz osób nieznających się, ale obracających 
się w tej samej dziedzinie. Odwiedzają nas różne grupy wieko-
we, społeczne, a także osoby pracujące w różnych branżach.

Spółdzielnia Socjalna PAROSTATEK
WWW https://www.dinksy.com.pl/

E-MAIL studiodinksy@gmail.com

SIEDZIBA ul Rynek 20

MIEJSCOWOŚĆ Cieszyn

WOJEWÓDZTWO Śląskie

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
ARKA W WIELENIU
O CENTRUM: Centrum Integracji Społecznej ARKA jest sa-
morządowym zakładem budżetowym gminy Wieleń i funkcjo-
nuje od 2017 roku. Siedziba CIS znajduje się w malowniczej 
i zacisznej części miasta, w pobliżu obiektów rekreacyjnych, 
takich jak skatepark i wiata z grillem zlokalizowana nad sta-
wem. W strukturze CIS działają dwa warsztaty przyuczenia 
zawodowego w zakresie pielęgnacji zieleni i prac porząd-
kowych. Zakład ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim 
oraz pozostałymi jednostkami pomocniczymi gminy Wie-
leń, w szczególności Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. W CIS pracuje dwóch instruktorów zawodu, 
pracownik socjalny, główny księgowy i kierownik. Uczest-
nikami programu przyuczenia w CIS może być maksymalnie 
20 osób. Od 2021 roku w strukturach CIS będzie funkcjo-
nować trzeci warsztat przyuczenia zawodowego – warsztat 
gastronomiczno-handlowy, którego zadaniem będzie prowa-
dzenie kawiarenki w zrewitalizowanym centrum miasta.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Na wizytę w Centrum In-
tegracji Społecznej ARKA zapraszamy grupy inicjatywne, 
w szczególności pracowników samorządowych zaintere-
sowanych tematyką reintegracji społecznej i zawodowej 
oraz aktywizacją społeczną na terenach rewitalizowanych. 
Podczas spotkania przy kawie w siedzibie CIS nasza kadra 
z chęcią podzieli się wiedzą i doświadczeniami w tworzeniu 
i prowadzeniu centrum integracji społecznej w formie samo-
rządowego zakładu budżetowego. 
CIS ARKA w Wieleniu zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30–15:30. Budynek siedziby CIS dostosowa-
ny jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku https://
www.facebook.com/cisarkawielen/.

Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu
WWW https://www.facebook.com/

cisarkawielen

E-MAIL cis.arka.wielen@gmail.com

SIEDZIBA Ul. Sportowa 8

MIEJSCOWOŚĆ Wieleń

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKADIO
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna ARKADIO została 
wpisana do KRS 22 lipca 2019 roku, natomiast pierwsi pra-
cownicy zostali zatrudnieni 12 sierpnia 2019 roku. Spółdziel-
nia działa na terenie gminy Szamocin, ale planujemy rów-
nież rozwinąć swoje skrzydła w innych miastach. ARKADIO 

https://www.dinksy.com.pl/
mailto:studiodinksy%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/cisarkawielen/
https://www.facebook.com/cisarkawielen/
https://www.facebook.com/cisarkawielen
https://www.facebook.com/cisarkawielen
mailto:cis.arka.wielen%40gmail.com?subject=
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w szczególności prowadzi działalność w zakresie usługowym 
(zagospodarowanie terenów zieleni, m.in. oczyszczanie mia-
sta, prace ogrodnicze jak nasadzanie, koszenie trawy, przyci-
nanie żywopłotów itp.) i pomocniczym (utrzymanie porządku 
w budynkach i obiektach przemysłowych). Dodatkowo świad-
czymy usługi cateringowe (wytwarzanie gotowych posiłków 
i dań, przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych). 
Spółdzielnia ARKADIO współpracuje z samorządami czy insty-
tucjami oświaty, w tym m.in. z: Urzędem Miasta i Gminy Sza-
mocin (gmina zleca Spółdzielni oczyszczanie miasta oraz pielę-
gnację terenów zielonych), Szkołą Podstawową w Zacharzynie 
(świadczymy usługę cateringową na przygotowanie obiadu dla 
dzieci z oddziału przedszkolnego), Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej (świadczenie usługi cateringowej dla 
podopiecznych MGOPS). Dodatkowo z naszych usług korzysta-
ją osoby prywatne (zlecenia na pielęgnację ogródka, sprzątanie), 
okoliczne gospodarstwa rolne (gospodarze zatrudniają pracow-
ników ze Spółdzielni w sezonie letnim na nasadzenia oraz w se-
zonie jesiennym na zbiory) czy firmy. 

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Oferta kierowana jest do 
osób, które prowadzą działalność podobną do naszej, chcą 
otworzyć podobną działalność lub chcą rozwinąć się pod 
tym kątem. Stoimy również z otwartymi ramionami dla osób, 
które chcą po prostu zobaczyć, jak funkcjonujemy. 
Program wizyty: 
•  Prezentacja siedziby.
•  Prezentacja Spółdzielni: przedstawienie genezy, rozwoju, 

opis współpracy, prezentacja zdjęć, czas na pytania. 
•  Wyjście w teren i pokazanie terenów, które pielęgnujemy 

dla Urzędu Miasta i Gminy Szamocin.
•  Powrót na obiad przygotowany przez nasze kucharki. 

Spółdzielnia Socjalna ARKADIO
WWW https://www.facebook.com/

pages/category/Community/
Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-
socjalna-Arkadio-
Szamocin-2285098788278416/

E-MAIL b.korecka@op.pl

SIEDZIBA Os. Smolary 1 

MIEJSCOWOŚĆ Szamocin

WOJEWÓDZTWO Wielkopolskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAJKOLANDIA
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia funkcjo-
nuje od 2010 roku. Prowadzimy klub dziecięcy Bajkolandia, 
w ramach którego świadczymy opiekę dzienną nad dziećmi. 
Zajmujemy się także wypożyczaniem strojów dla dzieci, or-

ganizacją urodzin, prowadzimy szkołę rodzenia i Akademię 
Dziecka i Rodzica. Działamy na terenie powiatu leżajskiego. 
Współpracujemy z Państwowym Urzędem Pracy, Urzędem 
Miasta i Urzędem Gminnym w Leżajsku oraz z Urzędem Gmin-
nym w Kuryłówce. W Spółdzielni pracuje 6 osób ze środo-
wiska wykluczonych społecznie. Wizyty studyjne w naszym 
przedsiębiorstwie społecznym organizujemy od 2012 roku. 
Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia otrzymała wyróżnienia 
w wielu konkursach, m.in.: Lider Ekonomii Społecznej 2019, 
Sposób na sukces czy Mikroprzedsiębiorca roku. Posiadamy 
także certyfikat Zakup ProSpołeczny. 

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Ofertę kierujemy zarówno 
do przedstawicieli JST, jak również do grup inicjatywnych 
zainteresowanych prowadzeniem przedsiębiorstwa społecz-
nego/podmiotu ekonomii społecznej. 
W ramach wizyty studyjnej proponujemy:
•  Prezentację multimedialną Spółdzielnia Socjalna BAJKO-

LANDIA wczoraj i dziś.
•  Krótki panel Spółdzielnia Socjalna w praktyce. Współpraca 

JST z podmiotami ekonomii społecznej.
•  Oprowadzenie po lokalu, gdzie mieści się Spółdzielnia.
•  Godziny wizyt studyjnych ustalane są indywidualnie. 

W przypadku wizyt większych grup prezentację multime-
dialna oraz panel organizujemy w zaprzyjaźnionej Spół-
dzielni na terenie naszego miasta. 

Spółdzielnia Socjalna BAJKOLANDIA
WWW http://bajkolandia.lezajsk.pl/

E-MAIL l.bajkolandia@interia.pl

SIEDZIBA ul. Leśna 22

MIEJSCOWOŚĆ Leżajsk

WOJEWÓDZTWO Podkarpackie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PERSPEKTYWA
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA po-
wstała z inicjatywy organizacji pozarządowej (Fundacja Ochro-
na Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych) w partnerstwie 
z samorządem lokalnym (miasto i gmina Łasin) w 2012 roku. 
Działania koncentrujemy głównie na terenie powiatu gru-
dziądzkiego. Obecnie zatrudniamy 12 osób – w zdecydowanej 
większości osoby z niepełnosprawnościami. Poprzez naszą 
działalność pokazujemy, że życie z niepełnosprawnością może 
być aktywne, a osoby wykluczone społecznie mogą się odna-
leźć w pracy zawodowej i w życiu codziennym. 
Nasi pracownicy współpracują w procesie przygotowania 
produkcji zakładu na eksport (współpraca z zewnętrznym 
podmiotem gospodarczym – Fabryką Świec). Wykonuje-
my również usługi sprzątania (wewnętrzne i na zewnętrz 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-socjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-socjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-socjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-socjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-socjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/
mailto:b.korecka%40op.pl?subject=
http://bajkolandia.lezajsk.pl/
mailto:l.bajkolandia%40interia.pl?subject=
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budynków) na rzecz osób fizycznych, instytucji oraz firm. 
Świadczymy usługi remontowo-budowlane. Dbamy o zieleń 
– kosimy tereny wzdłuż ulic, dróg gminnych oraz parki miej-
skie/wiejskie, stadiony i boiska sportowe. Przygotowujemy 
i dostarczamy posiłki do szkół na terenie gminy Łasin. Dania 
podajemy też na miejscu w Spółdzielni Socjalnej. Wykonuje-
my usługi przewozu osób, w tym osób starszych oraz z nie-
pełnosprawnościami. Oferujemy także pomieszczenie na 
organizację imprez okolicznościowych, rodzinnych i z okazji 
świąt państwowych i lokalnych. Przygotowujemy i obsługu-
jemy wizyty studyjne dla różnych podmiotów od 2017 roku.
Spółdzielnia Socjalna jest laureatem wielu konkursów dla 
PES i organizacji pozarządowych na poziomie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Otrzymaliśmy m.in. indywidualną 
nagrodę Marszałka Województwa za aktywność na rzecz 
drugiego człowieka, nagrodę od MRiRW – za wdrażanie 
i upowszechnianie przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich czy od PFRON – w konkursie Lodołamacze.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: 
1.  Podstawy prawne tworzenia PES/spółdzielni socjalnych.
2.  Praktyczne aspekty tworzenia PES.
3.  Zasady finansowania tworzenia i działalności PES.
4.  Bariery organizacyjne i prawne we współpracy z JST 

i PFRON.
5.  Wizyty i promocja działalności łasińskich PES.
Wizyty studyjne mogą być adresowane do organizacji poza-
rządowych, osób fizycznych i przedstawicieli JST zaintere-
sowanych praktycznymi aspektami działalności spółdzielni 
socjalnych, spółek non profit i innymi strukturami przedsię-
biorczości społecznej.

Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA
WWW https://www.facebook.

com/pages/category/
Product-Service/
Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-
Socjalna-
Perspektywa-188404351712165/

E-MAIL waclawszramowski@wp.pl

SIEDZIBA ul. Dworcowa 2

MIEJSCOWOŚĆ Łasin

WOJEWÓDZTWO kujawsko-pomorskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TROPEM 
PRZYGODY
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody 
powstała w kwietniu 2013 roku. Od tego czasu nieprze-
rwanie pomaga osobom, które dzięki zatrudnieniu w niej 
wychodzą z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Założyliśmy również spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Po okresie aktywizacyjnym członkowie Spółdzielni 
mają możliwość kontynuowania swojej ścieżki zawodowej. 
Spółdzielnia w ciągu roku zatrudnia 5–6 osób na pełen etat, 
oraz około 90 osób na umowy zlecenia podczas realizowa-
nych wydarzeń.
Nasz zespół budują ludzie, którzy aktywnie działają z mło-
dzieżą – czynni instruktorzy harcerscy, członkowie stowa-
rzyszeń, wychowawcy i kierownicy dziesiątek obozów wypo-
czynkowych. Świetnie rozumiemy potrzeby młodzieży oraz 
doskonale umiemy je zaspokajać. W ciągu naszej kilkuletniej 
działalności udało nam się zorganizować już setki wydarzeń, 
podczas których promujemy ekonomię społeczną. Nasi wy-
chowawcy prowadzą obozy wypoczynkowo-profilaktyczne 
dla dzieci z rodzin z trudnościami wychowawczymi. Orga-
nizują też gry miejskie – w tym dla osób z niepełnospraw-
nością realizowanych na zlecenie Świętokrzyskiego Zespołu 
Regionalnej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Współ-
pracujemy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, 
urzędami: miast, wojewódzkimi, marszałkowskimi. 
Wizyty studyjne realizujemy od 2014 roku, zrealizowali-
śmy już wizyty w ponad 8 województwach i z przyjemno-
ścią spróbujemy sił na nowych terenach. Szerokie kontakty 
i znajomości zawierane podczas spotkań sektora pozwalają 
na właściwe dobranie oferty wyjazdów, co przekłada się na 
zadowolenie odbiorców wizyt. To między innymi dzięki jako-
ści realizowanych przez nas wizyt – dwukrotnie zdobyliśmy 
tytuł Lidera Ekonomii Społecznej Województwa Święto-
krzyskiego w kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne.

OFERTA WYJAZDÓW STUDYJNYCH: Naszą ofertę kie-
rujemy do przedstawicieli PES, osób, które chcą utworzyć 
przedsiębiorstwo społeczne, oraz przedstawicieli JST zain-
teresowanych utworzeniem PES na swoim terenie. Każda 
wizyta składa się z warsztatów, które odbywają się w po-
pularnych w danej branży podmiotach. Istnieje możliwość 
zaproponowania konkretnych PES, które chce się odwiedzić. 
Liczba spotkań jest zależna od ilości trwania wyjazdu. Za-
pewniamy też dodatkowe atrakcje – gry miejskie czy quizy 
wiedzy na temat ES. Uczestnicy zakwaterowani są zgodnie 
z preferencjami zamawiającego (zazwyczaj preferowane są 
hotele trzygwiazdkowe). Jako czynny Organizator Turystki, 
wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych oraz do rejestru instytucji szkolących, 
zapewniamy najwyższą jakość realizowanych wizyt, wy-
jazdów i spotkań. Oczekiwania zamawiających staramy się 
spełniać w 110%. Realizujemy wyjazdy na terenie całej Pol-
ski. Zazwyczaj staramy się realizować kompleksowo usługi, 
odpowiadając za każdy element, jeśli został odpowiednio 
wcześniej zgłoszony przez zamawiających. 

dobre praktyki
OWES

mailto:waclawszramowski%40wp.pl?subject=
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dobre praktyki
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Spółdzielnia Socjalna TROPEM PRZYGODY
WWW http://www.tropemprzygody.pl/

E-MAIL jedlinski.marcin@
tropemprzygody.pl

SIEDZIBA ul. Karola Olszewskiego 6

MIEJSCOWOŚĆ Kielce

WOJEWÓDZTWO Świętokrzyskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WSPÓLNY 
SUKCES
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces 
funkcjonuje od 15 marca 2014 roku. Działamy na terenie 
gminy Wągrowiec i powiatu wągrowieckiego. Spółdzielnia 
zatrudnia 32 osoby, w tym 29 osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Główną ideą Spółdzielni Socjalnej Wspól-
ny Sukces jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnością 
i narażonych na wykluczenie społeczne. W ten sposób chce-
my dać im szansę na aktywizację zawodową i realne zaistnie-
nie na rynku pracy. 
Działalność Spółdzielni obejmuje trzy segmenty. Pierwszym 
z nich są usługi sprzątające, świadczone w szerokim zakre-
sie. Wspólny Sukces zajmuje się sprzątaniem w ramach usług 
abonamentowych i umów długoterminowych. Aktualnie 
wykonuje usługi sprzątające dla dwóch szkół podstawo-
wych znajdujących się w Wągrowcu. Drugim z segmentów 
działalności Spółdzielni jest świadczenie usług związanych 
z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Prace te 
wykonujemy głównie na zlecenia gminy. Trzecim segmen-
tem naszej działalności jest współpraca z firmami – trwa-
jąca od dłuższego już czasu z firmą El-Cab sp. z o.o. z sie-
dzibą w Bolechowie, specjalizującą się w produkcji wiązek 
kablowych. Od końca ubiegłego roku współpracujemy też 
z firmą D.O.K.T.O.R. z Długiej Wsi zajmującą się produkcją 
sprzętu medycznego i toreb rowerowych. Dla firmy El-Cab 
Spółdzielnia przygotowuje półprodukty do dalszej produkcji, 
zajmuje się montażem wiązek i cięciem konektorów. Dla fir-
my D.O.K.T.O.R składamy materace medyczne i stabilizatory 
oraz różnego rodzaju torby. Wizyty studyjne organizujemy 
od początku swojej działalności. 

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Podstawą spółdzielczości 
socjalnej jest współpraca. Wspólny Sukces stara się ją re-
alizować na każdej płaszczyźnie swej działalności i pragnie 
dzielić się swym doświadczeniem. Ofertę wizyt studyjnych 
kierujemy do wszystkich podmiotów ekonomii społecz-
nej i jednostek samorządów terytorialnych zainteresowa-
nych tym tematem. Wizyty studyjne stanowią nieodłączny 
element funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej – 
umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką działalności spół-
dzielni socjalnej i wymianę doświadczeń związanych z tego 

typu działalnością. Pomagają w poznawaniu różnych poglą-
dów i sposobów działania, a także w powstawaniu nowych 
pomysłów na to, jak lepiej radzić sobie z problemami związa-
nymi zarówno z początkami działalności, jak i tymi, które to-
warzyszą codziennym zmaganiom. Dają również możliwość 
dzielenia się sukcesami i radością, którą spółdzielczość so-
cjalna daje osobom z nią związanym. Wspólny Sukces współ-
pracuje z wieloma podmiotami ekonomii społecznej, dlatego 
jest w stanie dostosować program wizyty studyjnej do po-
trzeb i wymagań każdej grupy, dopasowując program wizyty 
w sposób dla niej korzystny i satysfakcjonujący. 

Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNY SUKCES
WWW http://wspolnysukces.

spoldzielnie.org/

E-MAIL wspolnysukces@wp.pl

SIEDZIBA ul. Janowiecka 98a

MIEJSCOWOŚĆ Wągrowiec

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA PIŁA
O SPÓŁDZIELNI: Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła powsta-
ła 28 lutego 2013 roku. Naszym nadrzędnym celem jest ak-
tywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także stworzenie im miejsc pracy. Chcemy 
kreować nowoczesny wizerunek naszego miasta i regionu. 
Umożliwiamy założycielom dokonywanie zleceń w trybie 
bezprzetargowym. 
Naszą odpowiedzią na potrzeby różnych sektorów rynku 
jest daleko posunięta specjalizacja usług realizowanych pod 
kątem wymagań poszczególnych klientów. Dostosowuje-
my rozwiązania do indywidualnych potrzeb kontrahentów, 
uwzględniając ryzyko i oczekiwania odbiorców. Dbamy 
o profesjonalny charakter naszej działalności, zachowując 
przy tym możliwie najniższe koszty naszych usług. Aby to 
osiągnąć, korzystamy z najnowszych i najbardziej efektyw-
nych rozwiązań technologicznych oraz dbamy o zachowanie 
nisko kosztowej struktury organizacyjnej. Zakres naszych 
usług obejmuje: pielęgnacje terenów zieleni, specjalistycz-
ne sprzątanie (wewnątrz i na zewnątrz budynków), usłu-
gi remontowo-budowlane, zamiatanie mechaniczne przy 
użyciu zamiatarki ulicznej, odśnieżanie, wycinanie drzew 
i krzewów, wywóz odpadów wielogabarytowych na terenie 
miasta oraz przewóz materiałów gabarytowych. Spółdziel-
nia współpracuje głównie z jednostkami samorządu tery-
torialnego. Najwięcej zleceń realizujemy dla Zarządu Dróg 
i Zieleni w Pile.
Od początku działalności zaktywizowaliśmy grupę około 90 
osób. W chwili obecnej zatrudniamy 12 osób, w tym 7 pra-
cowników ze środowiska wykluczonych społecznie.

http://www.tropemprzygody.pl/
mailto:jedlinski.marcin%40tropemprzygody.pl?subject=
mailto:jedlinski.marcin%40tropemprzygody.pl?subject=
http://wspolnysukces.spoldzielnie.org/
http://wspolnysukces.spoldzielnie.org/
mailto:wspolnysukces%40wp.pl?subject=
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Wizyty i wyjazdy studyjne realizujemy od 2014 roku. Na-
szymi gośćmi byli m.in. Miasto Wrocław, Gmina Tarnówka, 
Gmina Solec Kujawski i osoby fizyczne chcące założyć spół-
dzielnię socjalną.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Naszą ofertę kierujemy 
przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, 
które chcą poznać zasady funkcjonowania spółdzielni, zleca-
nia zadań i ciągłego rozwijania działalności.
W planie wizyty przewidujemy:
•  Poznawanie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego i modelu współpracy z lokalnymi partnerami 
na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła.

•  Rozmowę z panem Pawłem Prokopowiczem – prezesem 
Spółdzielni. 

•  Dobre praktyki ekonomii społecznej w dziedzinie pozy-
skiwania środków inwestycyjnych. Prelekcja pana Pawła 
Prokopowicza – prezesa Spółdzielni.

•  Przerwę kawową.
•  Zapoznanie się z warsztatem pracy Spółdzielni Socjalnej 

Zielona Piła oraz obejrzenie terenów obsługiwanych przez 
Spółdzielnię. 

•  Rozmowę z pracownikami Spółdzielni Socjalnej Zielona 
Piła na temat doświadczeń płynących z pracy w przedsię-
biorstwie społecznym.

•  Obiad. 

xxxx
WWW http://zielonapila.pl/

E-MAIL zielona.pila@wp.pl

SIEDZIBA ul. Dąbrowskiego 8

MIEJSCOWOŚĆ Piła

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TEATR 
GRODZKI
O SPÓŁDZIELNI: Jesteśmy jedną z czołowych organizacji 
pozarządowych w Polsce. Nasza specjalizacja to: rehabili-
tacja osób z niepełnosprawnością w ramach warsztatu te-
rapii zajęciowej, dwóch zakładów aktywności zawodowej, 
budowanie i prowadzenie podmiotów Ekonomii Społecznej, 
takich jak centra integracji społecznej oraz spółdzielnie so-
cjalne, realizacja projektów edukacyjnych, artystycznych, 
aktywizujących o charakterze krajowym i międzynarodo-
wym, terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez działania artystyczno-teatralne, aktywizowanie 
społeczności lokalnych m.in.: wolontariat, budowanie i pro-

wadzenie partnerstw międzysektorowych. Więcej na http://
www.teatrgrodzki.pl/.

OFERTA WIZYTY STUDYJNEJ: Zapraszamy Państwa na 
wizyty studyjne w naszej organizacji oraz instytucjach pod-
miotów Ekonomii Społecznej mających swoją siedzibę na 
Podbeskidziu i Śląsku Cieszyńskim. Pragniemy podzielić się 
z Państwem ponad 15-letnim doświadczeniem, jakie zdoby-
liśmy w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej (osoby 
z niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi, uzależnie-
niami, bezrobotni). 
Proponujemy wizyty jednodniowe (w dwóch wariantach) 
lub dwudniowe. Zaplanowaliśmy dla Państwa szereg warsz-
tatów i atrakcji. Szczegółową ofertę oraz plany poszczegól-
nych wizyt znajdziecie Państwo pod tym linkiem: http://
www.teatrgrodzki.pl/wp-content/uploads/2011/08/oferta-
-wizyt-sudyjnych_d.pdf. 

Spółdzielnia Socjalna TEATR GRODZKI
WWW http://www.teatrgrodzki.pl/

E-MAIL zaz@teatrgrodzki.pl

SIEDZIBA ul. Sempołowskiej 13

MIEJSCOWOŚĆ Bielsko-Biała

WOJEWÓDZTWO Śląskie

dobre praktyki
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OBSZARU RYBNICKIEGO
OWES obszaru rybnickiego to partnerski projekt prowadzony przez Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (lider) oraz Żorskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych (partner). Lider projektu działa na obszarze powiatów: wo-
dzisławskiego, raciborskiego, rybnickiego oraz miast, takich jak Rybnik, Wo-
dzisław Śląski, Racibórz i Jastrzębie-Zdrój. Partner z kolei swojego wsparcia 
udziela na terenie Żor. 
Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z te-
renu obszaru rybnickiego województwa śląskiego, ukierunkowanego na wzrost 
zatrudnienia i integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie kompleksowego i długofalowego 
wsparcia 150 podmiotom działającym w sferze ekonomii społecznej oraz 592 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Zespół OWES dąży do zrealizowania powyższego celu poprzez udzielanie wspar-
cia w stworzeniu 171 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
utworzeniu co najmniej 12 nowych PES, podjęcie działalności ekonomicznej 
przez co najmniej 15 organizacji pozarządowych, zwiększenie o co najmniej 5% 
obrotów objętych wsparciem PS oraz realizację przez lokalne środowiska co naj-
mniej 15 przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej.
Główne działania realizowane w ramach projektu to: świadczenie usług infor-
macyjnych, animacyjnych oraz inkubacyjnych mających na celu rozwój sektora 
ekonomii społecznej, a także usług wsparcia powstawania nowych i funkcjo-
nowania już istniejących przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez wsparcie 
szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy, wsparcie 
promocyjne oraz działania reintegracyjne dla pracowników PS).
Grupę docelową projektu poza osobami zagrożonymi ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, podmiotami ekonomii społecznej, ich pracownikami, stanowią 
także pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
Od sierpnia 2018 roku utworzono 54 miejsca pracy w przedsiębiorstwach spo-
łecznych, w tym:
1.  Utworzono osiem nowych przedsiębiorstw społecznych: Kawa i zabawa spół-

ka z o.o. non-profit, SILES(I)JA spółka z o.o. non-profit, Centrum Szkoleniowe 
ARTMEDLINER spółka z o.o. non-profit, B&M Poland spółka z o.o. non-profit, 

PREZENTACJA OWES

 ŚLĄSKIE

Na terenie całej Polski działa 
60 akredytowanych Ośrodków 
Wsparcia Ekono mii Społecznej, 
które łączy wspólny cel – pomoc 
osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz udzielenie wsparcia 
pod miotom ekonomii społecznej 
(PES) i przedsiębiorstwom spo-
łecznym (PS) poprzez wzmac-
nianie ich potencjału. Pomimo 
jednorodnej idei, istnieją między 
nimi pewne różnice, chociażby 
w po staci obszarów działalności 
poszczególnych ośrodków, ich 
liczby w danym regionie czy re-
zultatów pracy. W tym wydaniu 
„Biuletynu Sieci OWES” przyglą-
damy się dzia łalności niektórych 
Ośrodków z województwa 
śląskiego.
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Subregion centralno-wschodni
Lider: Fundacja Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia 
Partnerzy: 
•  Renata Pytlarz-Kowalska ARK 

AGENCJA PRACY 
•  Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA 
•  PRO-INWEST S.C. Andrzej 

Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, 
Małgorzata Dobrowolska

Subregion północny
Lider: Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego
w Częstochowie S.A.

Subregion rybnicki
Lider: Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS
Partnerzy: Miasto Żory – 
Żorskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych
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fot. TomaszG - Praca własna, Rezerwat Dębina, CC BY-SA 4.0
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Śląska#/media/Plik:Rezerwat_Dębina_016.JPG

Nizina Śląska. 
Rezerwat Dębiny

Stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości, TOMAR spółka z o.o. non profit, ISUAL STUDIO spółka z o.o. 
non profit, SMART EKSPERT spółka z o.o. non profit;

2.  Ze wsparcia dotacyjnego OWES skorzystało pięć istniejących przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielnia 
Socjalna Z Ikrą, Żorska Spółdzielnia Socjalna WERWA, Fundacja Familia, Gabinet Kosmetyki Estetycznej 
BarbaraBeauty spółka z o.o., Centrum Kreatywnej Edukacji ROBOKIDS spółka z o.o.; 

3.  Dwa podmioty ekonomii społecznej – Fundacja EDUARTE, Stowarzyszenie Z Wyboru – przekształcono 
w przedsiębiorstwa społeczne.

Subregion południowy
Lider: Stowarzyszenie Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości 
w Bielsku-Białej
Partnerzy: Bielskie Stowarzyszenie 
Artystyczne Teatr Grodzki

Miasta na prawach powiatu
1. Bielsko-Biała
2. Bytom
3. Chorzów
4. Częstochowa
5. Dąbrowa Górnicza
6. Gliwice
7. Jastrzębie-Zdrój
8. Jaworzno
9. Katowice
10. Mysłowice
11. Piekary Śląskie
12. Ruda Śląska
13. Rybnik
14. Siemianiowice Śląskie
15. Sosnowiec
16. Świętochłowice
17. Tychy
18. Zabrze
19. Żory
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Przedsiębiorstwem społecznym korzystającym ze 
wsparcia OWES na zatrudnienie nowych pracow-
ników jest wspomniana wyżej Spółdzielnia Socjalna 
Z Ikrą. Została ona założona przez Polskie Stowarzy-
szenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Rybniku oraz Miasto Rybnik. Spółdziel-
nia daje zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością, 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną – pod-
opiecznym rybnickich warsztatów terapii zajęciowej. 
Ponadto prowadzi bistro o tej samej nazwie – Z Ikrą, 
w którego ofercie znajdują się: przygotowywanie dań 
obiadowych, usługi cateringowe czy obsługa imprez 
plenerowych. Więcej informacji na temat lokalu moż-
na uzyskać, odwiedzając stronę http://bistrozikra.pl.
Przykładem podmiotu ekonomii społecznej prze-
kształconego przy wsparciu OWES w przedsiębior-
stwo społeczne jest Stowarzyszenie Z Wyboru. 
Rozpoczęło ono prowadzenie szkoły alternatywnej, 
przeznaczonej dla uczniów będących w systemie 
tzw. edukacji domowej, inspirowanej koncepcją 
szkoły Waldorfskiej, Marii Montessori oraz szkół le-
śnych. Stowarzyszenie prowadzi także warsztaty dla 
uczniów i ich opiekunów poszukujących możliwo-
ści rozwoju w nurcie rodzicielstwa, bliskości, poro-
zumienia bez przemocy, zrównoważonego rozwoju 
osobistego czy kreatywnego rozwoju przez sztukę. 
Szczegółowe informacje na temat działalności Sto-
warzyszenia można zdobyć, klikając w podany link: 
http://szkolazwyboru.pl. 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
SUBREGIONU CENTRALNO-WSCHODNIEGO
OWES subregionu Centralno-Wschodniego reali-
zowany jest przez Fundację Regionalnej Agencji 
Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z trzema 
organizacjami: Renata Pytlarz-Kowalska ARK 
Agencja Pracy, Spółdzielnią Socjalną Kuźnia i firmą 
PRO-INWEST S.C. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, 
DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DO-
BROWOLSKA. 

Wsparciem Ośrodka objęte są miasta, takie jak: Cho-
rzów, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Świę-
tochłowice oraz powiaty będziński i zawierciański.
Do głównych celów OWES należy między innymi 
zwiększenie liczby i stabilizacji pracy w sektorze eko-
nomii społecznej poprzez podjęcie i utrzymanie za-
trudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym. Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego obej-
mie wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej 
oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczo-
ne społecznie, dla których utworzy 400 miejsc pracy. 
W ramach wsparcia Ośrodek świadczy usługi anima-
cyjne, doradcze (edukacyjne, biznesowe) i szkoleniowe. 
Animacja służy rozwojowi organizacji obywatelskich 
i partycypacji społecznej. Szkolenia przeznczone są 
dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsię-
biorstw społecznych oraz osób fizycznych zaintereso-
wanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze 
ekonomii społecznej. Ponadto OWES udziela wsparcia 
finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego. 
Według Badania sytuacji Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej przeprowadzonego na zlecenie Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wy-
nika, że zapotrzebowanie na rehabilitację zawodową 
wśród uczestników warsztatu jest ogromne. Więk-
szość z nich nie miała wcześniej doświadczeń zwią-
zanych z pracą oraz nie korzystała z oferty związanej 
z aktywizacją zawodową. Jednocześnie skala współ-
pracy WTZ, CIS z przedsiębiorstwami społecznymi 
jest mocno ograniczona. Połowa badanych WTZ nie 
współpracowała z podmiotami ekonomii społecznej. 
Mając to na uwadze, OWES w sposób prioryteto-
wy traktuje wsparcie zatrudnienia osób wychodzą-
cych z WTZ, CIS, ZAZ oraz placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych 
tego typu placówek będących uczestnikami projektu. 
W okresie od czerwca do grudnia 2019 roku OWES 
subregionu Centralno-Wschodniego utworzył 128 

OWES
SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI

http://bistrozikra.pl
http://szkolazwyboru.pl
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miejsc pracy. Objął wsparciem ponad 450 uczestni-
ków (-czek) projektu będących osobami zagrożonymi 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jednym 
z podmiotów, który uzyskał wsparcie w postaci usługi 
doradczo-szkoleniowej i wsparcia finansowego, jest 
Piekarnia Rzemieślnicza znajdująca się w Sosnowcu, 
przy ulicy Warszawskiej 14. W piekarni oferowane 
są najwyższej jakości, tradycyjne polskie wypieki na 
oryginalnych recepturach. Cała produkcja odbywa się 
na miejscu. 

JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ (JOWES)
JOWES został utworzony przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie S.A. w 2013 roku. 
Większość kadry i siłę merytoryczną projektu sta-
nowił wówczas zespół Regionalnego Ośrodka Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), dzięki 
któremu wsparcie ekonomii społecznej było możli-
we. ROEFS posiadał już wypracowane w subregionie 
relacje, dzięki czemu wdrażanie nowych działań oka-
zało się znacznie łatwiejsze. Obecnie Agencja Rozwo-
ju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzi już 3. 
edycję projektu JOWES dofinansowaną z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
która zakłada realizację projektu do końca 2023 roku. 
Głównym celem działania JOWES jest zwiększenie 
szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubó-

stwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utwo-
rzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych. Dodatkowo bardzo ważnym zadaniem 
dla Ośrodka jest wsparcie rozwoju sektora ekonomii 
społecznej poprzez wzmocnienie i profesjonalizację 
podmiotów ekonomii społecznej, m.in. profesjonaliza-
cję kadr, wsparcie merytoryczne, wsparcie w tworze-
niu nowych podmiotów oraz wsparcie w tworzeniu 
podmiotów reintegracyjnych. JOWES w ramach pro-
jektu planuje utworzenie 259 miejsc pracy dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym w PS, objęcie wsparciem 898 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także co 
najmniej 227 podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach naszego wsparcia PES mogą uzyskać gran-
ty marketingowe, pakiety lustracyjne czy wypracować 
i wdrażać modele biznesowe.

Każdy OWES w ramach swojej działalności posiada 
swoją specyfikę i swoje metody realizacji działań. Tak 
też jest w JOWES. Poza standardowymi działaniami 
ważnym elementem jest sieciowanie. Współpracujemy 
z ośrodkami naukowymi, samorządami i przedsiębior-
cami, żeby jeszcze lepiej wspierać nowo powstałe ini-
cjatywy i PS. Bliska jest nam idea Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu, którą próbujemy promować wśród 
lokalnych przedsiębiorców. Raz w roku w konsekwen-
cji wielosektorowych spotkań sieciujących organizuje-
my Konferencję CSR, która jest znakomitym polem do 
wymiany doświadczeń i przekazania dobrych praktyk 
wśród przedsiębiorców przy udziale przedstawicieli 
nauki, PES oraz samorządów. 
Współpraca z biznesem to dla JOWES ważny cel 
działalności. Pragniemy zapewniać objętym przez nas 
wsparciem PS i przedstawicielom świata biznesu roz-
wiązania dopasowane do ich potrzeb, a także stworzyć 
przestrzeń do otwartego dialogu oraz wymiany opinii 
i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowywania 
innowacyjnych rozwiązań. Proponujemy wielokierun-
kowe działania, które pozwolą na zapewnienie jak 
najlepszych warunków do owocnej i dającej korzyści 
współpracy, ze szczególnym naciskiem na promocję 
produktów i usług PS.
Uzupełnieniem ww. działań jest realizowany w ra-
mach JOWES cykl spotkań pn. Biznes & Ekonomia 
Społeczna. W ramach tego cyklu odbywają się m.in.: 

Piekarnia 
Rzemieślnicza 
w Sosnowcu 
korzysta ze 
wsparcia OWES 
subregionu 
Centralno- 
-Wschodniego
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spotkania sieciujące, spotkania z ekspertami, konfe-
rencje, fora, które odzwierciedlają prestiżową rolę ko-
operacji między biznesem i ekonomią społeczną oraz 
podkreślają różnorodność form współpracy. Dążąc do 
zwiększenia efektywności współpracy, stworzyliśmy 
w ramach projektu JOWES Klaster Partnerów Biznes 
& Ekonomia Społeczna zrzeszający przedstawicieli lo-
kalnych uczelni, biznesu, IOB oraz nasze PS/PES. Je-
steśmy przekonani, że współpraca Biznes & Ekonomia 
Społeczna pozwoli dynamicznie rozwijać firmy oraz PS 
– dostosowywać działania do wymogów współczesne-
go rynku oraz skutecznie wdrażać ideę stabilnego spo-
łeczeństwa – będącego podstawowym celem sektora 
publicznego i społecznego, przynosząc przy tym korzy-
ści dla otoczenia, korzyści wewnętrzne i wizerunkowe. 
W ramach Klastra pracujemy z przedstawicielami PS 
oraz przedstawicielami świata nauki nad wdrażaniem 
nowych produktów lub usług oraz motywacją i rozwo-
jem kadry pracowniczej.
Ważna jest dla nas również współpraca z samorząda-
mi, szczególnie w kontekście angażowania społeczno-
ści lokalnej oraz animowania społecznych inicjatyw. 
Prowadzimy wiele spotkań mających na celu diagnozę 
lokalnego potencjału oraz wypracowywanie rozwiązań 
wspierających funkcjonowanie lokalnych społeczności 
przy udziale samorządu, PES, mieszkańców oraz innych 
interesariuszy. Tego typu działania sprawdzają się nie 
tylko w małych społecznościach, ale też w większych 
lokalnych ośrodkach, takich jak Miasto Częstochowa, 
gdzie funkcjonuje wiele partnerstw. Wśród działań ani-
macyjnych w naszym subregionie skupiamy się również 
na wspieraniu sieciowania PES, organizowaniu różnego 
rodzaju wydarzeń oraz formalizowaniu inicjatyw w PES.
Wśród podmiotów wspieranych przez JOWES znajduje 
się m.in. Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE.
Historia działań grupy sięga kilka lat wstecz zanim 
powstała Spółdzielnia. 90% jej członków pochodzi 
z gminy Żarki. Od 2014 roku spotykali się jako grupa 
nieformalna i wspólnie organizowali różnego rodzaju 
inicjatywy dla mieszkańców, m.in. pikniki, warsztaty dla 
dzieci, zawody sportowe, małe inwestycje w ramach 
otrzymanych grantów. W 2016 roku zrodził się pomysł, 

aby sformalizować działania i nabyć osobowość praw-
ną, co otworzyło grupie młodych ludzi możliwości na 
pozyskiwanie z większej puli źródeł dofinasowań. 
Początkowo zespół myślał o założeniu stowarzyszenia, 
jednakże ostatecznie zdecydował się na formę spół-
dzielni socjalnej. Jednocześnie z podjęciem decyzji – 
dowiedzieli się o projekcie JOWES, z którego można 
było uzyskać dofinasowanie na zatrudnienie osób za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Po przeprowadzonej analizie okazało się, że prawie 
połowa członków grupy nieformalnej odpowiadała wa-
runkom regulaminu JOWES – co ostatecznie zapieczę-
towało decyzją o utworzeniu spółdzielni.
Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE prowadzi dzia-
łalność na terenie woj. śląskiego. Spółdzielnię tworzy 
pięć osób fizycznych, które stale realizują cele statuto-
we w zakresie reintegracji osób zagrożonych wyklucze-
niem. Spółdzielnia prowadzi biuro rachunkowe, oferu-
jąc szerokie i kompleksowe usługi dla firm, m.in. usługi 
pełnej księgowości, ksiąg przychodów i rozchodów, 
sprawozdań finansowych, zeznań rocznych, naliczania 
list płac, prowadzenia teczek osobowych pracowników 
oraz rozliczenia ZUS i PFRON. Biuro rachunkowe pro-
wadzi również działalność społeczną w zakresie bez-
płatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz 
w świadczeniu bezpłatnej pomocy merytorycznej do-
tyczącej zakładania własnej firmy – realizując przy tym 
cele statutowe Spółdzielni. 
Spółdzielnia świadczy również usługi ochrony mienia, 
oferując kompleksowe zabezpieczanie obiektów po-
przez wprowadzanie umundurowanego, wyposażone-
go i odpowiednio przeszkolonego pracownika ochrony 
na terenie woj. śląskiego i sąsiednich województw. 
Spółdzielnia swą działalność sportową, rozrywkową 
i rekreacyjną świadczy poprzez usługi wynajmu dmu-
chańców, zjeżdżalni i euro bungee. Więcej informacji 
o działalności Krainy Słodziaków na FB: https://www.
facebook.com/pg/Kraina-S%C5%82odziak%C3%B3w-
-dmucha%C5%84ce-Ochrona-MS-Security-Spn-S-Mul-
tiservice-192029418360362/about/?ref=page_internal.
Spółdzielnia rozwija się bardzo prężnie ponieważ po-
siada w swoim zespole skuteczny dział marketingu. 
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Na 2020 rok mają bardzo ambitne plany, chcą otwierać 
nowe branże i zatrudniać kolejne osoby. 
Ale co ważne – nie zapominają przy tym o realizacji 
inicjatyw społecznych. W ubiegłym roku Spółdzielnia 
otrzymała m.in. grant, z którego zbudowała wspólnie 
z mieszkańcami altanę wraz z małą infrastrukturą na 
jednym z osiedli żareckich. W roku bieżącym zespół 
zorganizował piknik sąsiedzki, na którym udostępnili 
cały asortyment sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z mia-
sta Żarki. Na kolejny rok przewidziane jest równie wiele 
działań i kolejne inicjatywy społeczne na rzecz integra-
cji mieszkańców i członków Spółdzielni.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
OBSZARU BIELSKIEGO
OWES w Bielsku-Białej funkcjonuje od 2013 roku. 
OWES działa na terenie subregionu południowego 
województwa śląskiego i obejmuje powiaty: bielski, 
cieszyński, żywiecki i powiat grodzki: Miasto Bielsko-
-Biała. Obecnie OWES realizowany jest w ramach 
konsorcjum dwóch podmiotów: Bielskiego Centrum 
Przedsiębiorczości (lider) oraz Bielskiego Stowarzysze-
nia Artystycznego Teatr Grodzki (partner). Działania 
w projekcie są podzielone pomiędzy partnera i lidera, 
jednak za całość funkcjonowania OWES odpowiada 
lider projektu.
Celem głównym OWES obszaru bielskiego jest przy-
wrócenie aktywności zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu subregionu po-
łudniowego województwa śląskiego. Środkiem do 

osiągnięcia głównego celu jest tworzenie miejsc pracy 
w nowo powstałych lub istniejących PES/PS, co bez-
pośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania sekto-
ra ekonomii społecznej na terenie objętym wsparciem 
OWES. Oferowane wsparcie przyczynia się do efektyw-
nego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracow-
ników PES i PS. OWES obszaru bielskiego świadczy 
kompleksowe usługi, m.in.: informacyjno-promocyjne, 
doradcze, doradczo-szkoleniowe, w formie usług spe-
cjalistycznych: pakietów prawnych i księgowych, w tym 
finansowania zwrotnego, wzmacnia potencjał bizne-
sowy i organizacyjny, prowadzi działania animacyjne, 
w tym z JST i JOST, biznesem. 
OWES prowadzi działania animacyjne mające na celu 
rozwój ekonomii społecznej, inicjuje lokalne działania 
społeczne i gospodarcze, rozwija partycypację społecz-
ną i usługi inkubacyjne, co związane jest z bezpośred-
nim zaspokajaniem lokalnych potrzeb oraz zrównowa-
żonym rozwojem gmin. W ramach działań animacyjnych 
zespół OWES odwiedza gminy i pomaga w rediagnozie 
potrzeb i występujących lokalnych problemów. Anima-
cja wspólnot samorządowych i lokalnych ma na celu 
poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym na 
wzrost liczby miejsc pracy lub ich stabilności, promo-
wanie marki oraz produktów PS zwłaszcza w odniesie-
niu do zlecania usług, zakupów produktów od PS przez 
JST na terenie subregionu południowego. Animacja 
OWES obejmuje wsparcie doradcze i informacyjne 
PES, pomoc w przekształcaniu PES w PS, zakładanie PS 
przez zainteresowane grupy inicjatywne. Dodatkowo 
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prowadzony jest monitoring rozwoju PS, który umożli-
wia badanie i bieżące rozwiązywanie sytuacji trudnych 
występujących w danym PS. 
Animatorki i doradczynie biznesowe pracują z PES 
i PS, opierając się na modelu biznesowym Oserwalde-
ra, w ramach którego dokonywana jest szczegółowa 
analiza ekonomiczna pomysłu i oceniana jest realność 
planowanych przez PES/PS działań. Dodatkowo orga-
nizowane są szkolenia i warsztaty dla wszystkich zain-
teresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej.
OWES obszaru bielskiego daje przestrzeń do wymiany 
doświadczeń w zaspokajaniu lokalnych potrzeb przez 
JST oraz PES i PS poprzez organizację spotkań networ-
kingowych z pełnomocnikami ds. współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi z gmin objętych wsparciem 
OWES. Spotkania te służą wspólnej pracy nad rozwo-
jem poszczególnych gmin. Konsultowane są na nich za-
pisy w dokumentach strategicznych, jak np. w Progra-
mie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Co nas wyróżnia? 
• Dobra kawa • Organizujemy cyklicznie kwartalne 
spotkania networkingowe dla organizacji pozarządo-
wych, przedstawicieli gmin i biznesu – KwartOWES-y. 
• Wydajemy „Biuletyn OWES”, w którym co miesiąc 
promujemy podmioty ekonomii społecznej, przedsię-
biorstwa społeczne działające na terenie OWES, cieka-
we wydarzenia, aktualne konursy grantowe. Docieramy 
mailowo do ponad 2000 odbiorców – przedstawicieli 
gmin, osób fizycznych, organizacji, biznesu.

OWES na przestrzeni sześciu lat objął wsparciem ok. 
400 PES. Jednym z przykładów organizacji korzystają-
cej z pomocy OWES obszaru bielskiego jest Spółdziel-
nia Serowa Kraina z Rajczy. Przedsiębiorstwo funkcjo-
nuje od 2017 roku. Jest to Spółdzielnia Socjalna osób 
fizycznych, posiadająca energiczną i wizjonerską panią 
prezes, która będąc otwarta na nowe doświadczenia 
współpracy, rozwija kontakty biznesowe na terenie 
całego województwa śląskiego. Robi to, m.in. aktyw-
nie promując pracę ludzi zaangażowanych w produkcję 
wyśmienitych wyrobów Spółdzielni oraz same produk-
ty. Za sprawą przedsiębiorstwa społecznego na Śląsku 
mamy swoiste „małe Podhale”. W Serowej Krainie pro-
dukuje się i sprzedaje sery z mleka krowiego. Wytwa-
rzane są m.in. oscypki, bundz czy bryndza. Produkty 
sprzedawane są w sklepie firmowym w Rajczy, a tak-
że w foodtracku na lokalnych targach. W 2019 roku 
w związku z rozwojem przedsiębiorstwa otworzono 
sklep stacjonarny w Żywcu, a dzięki wsparciu OWES 
zatrudniono tam kolejne osoby do pracy. Dbając 
o zrównoważony rozwój gminy Rajcza, przedsiębior-
stwo: aktywnie włącza się w lokalne inicjatywy; pro-
muje wyroby regionalne, a także korzyści wynikające 
z powstania przedsiębiorstwa społecznego; wspiera lo-
kalne podmioty ekonomii społecznej; organizuje wizyty 
studyjne i szkolenia z zakresu serowarstwa. 
Więcej informacji na: http://www.facebook.com/Sero-
wa-Kraina-145179416063842/
…
Kolejnym podmiotem utworzonym przy wsparciu 
OWES jest Spółdzielnia Socjalna osób prawnych 
CZECHO-BEST. Przedsiębiorstwo powstało w 2017 
roku z inicjatywy dwóch gmin: Czechowic-Dziedzic 
i Bestwiny. CZECHO-BEST oferuje usługi opiekuńcze 
(m.in. zakupy, sprzątanie, pomoc w dbaniu o higie-
nę), fizjoterapeutyczne (m.in. rehabilitacja ruchowa, 
kinesiotaping, masaż) oraz prowadzi wypożyczalnię 
sprzętu medycznego (m.in. lampy solux, matera-
ce przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, chodziki, 
kule). W związku z rozwojem przedsiębiorstwa – wy-
nikającym bezpośrednio z lokalnych potrzeb – w 2019 
roku uruchomiono usługi komunalne. Przy wsparciu 
OWES zatrudniono kolejne osoby do pracy. Aktualnie 
Spółdzielnia zatrudnia 39 osób, z czego 17 to osoby 
pracujące na umowę o pracę, a 22 to osoby pracujące 
w ramach umowy zlecenia. Więcej informacji na: 
www.czecho-best.czechowice-dziedzice.pl

Spółdzielnia 
Serowa Kraina 
zajmuje się 
produkcją serów 
z mleka krowiego. 
Swoje wyroby 
sprzedaje w fir-
mowym sklepie, 
w foodtracku 
oraz na lokalnych 
targach.

http://www.facebook.com/Serowa-Kraina-145179416063842/
http://www.facebook.com/Serowa-Kraina-145179416063842/
http://www.czecho-best.czechowice-dziedzice.pl
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LIDERZY/
PARTNERZY

Obszar 
działalności

Okres 
realizacji 
projektu

Budżet 
projektu
(zł)

Średnia 
wartość do-
tacji na jedno 
miejsce pracy

Średnia 
wartość 
wsparcia 
pomosto-
wego na 
osobę

Plano-
wana 
liczba 
utwo-
rzonych 
miejsc 
pracy

www
e-mail

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Lider: Centrum 
Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS
Partnerzy: Miasto 
Żory – Żorskie Cen-
trum Organizacji 
Pozarządowych 

Powiaty: wodzi-
sławski, raci-
borski, rybnicki, 
Miasta: Rybnik, 
Wodzisław Śląski, 
Racibórz, Jastrzę-
bie-Zdrój, Żory

01.08.2018 – 
31.12.2023

11,3 mln 24 000 zł 1600 zł 171 www.cris.
org.pl

owes@cris.
org.pl

OWES subregionu Centralno-Wschodniego

Lider: 
Fundacja Regional-
nej Agencji Promo-
cji Zatrudnienia 
Partnerzy: 
•  Renata Pytlarz-

-Kowalska ARK 
AGENCJA PRACY 

•  Spółdzielnia So-
cjalna KUŹNIA 

•  PRO-INWEST 
S.C. Andrzej 
Dobrowolski, Da-
nuta Dobrowol-
ska, Małgorzata 
Dobrowolska

Subregion 
centralno-
-wschodni 
woj. śląskiego
miasta: Sosno-
wiec, Chorzów, 
Dąbrowa Gór-
nicza, Siemia-
nowice Śląskie, 
Świętochłowice 
oraz powiaty 
będziński i za-
wierciański

14.12.2018 – 
15.12.2023

22,3 mln 21 000 zł 1700 zł 400 www.owes.
frapz.org.pl

owes@
frapz.org.pl

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lider: 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego
w Częstochowie 
S.A.

Subregion 
północny woj. 
śląskiego
powiaty: często-
chowski, mysz-
kowski, kłobucki 
oraz Miasto 
Częstochowa

01.08.2018 – 
31.12.2023

16,4 mln 21 500 zł 2100 zł 259 www.
jowes.pl

jowes@
jowes.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego

Lider: 
Stowarzyszenie 
Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
w Bielsku-Białej
Partnerzy: Bielskie 
Stowarzyszenie 
Artystyczne Teatr 
Grodzki 

Subregion po-
łudniowy woj. 
śląskiego 
powiaty: biel-
ski, cieszyński, 
żywiecki, grodzki 
oraz miasto Biel-
sko-Biała

01.08.2018-
30.11.2023

14,3 mln 23 784,94 zł 5757,72 zł 215 http://
owes.bcp.
org.pl

ŚLĄSKIE
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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. takie projekty, 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.
https://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 następ-
nie projektu systemowego mającego na celu upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce na 
przykładzie doświadczeń PIW EQUAL. FFW uczestniczyła też w projekcie systemowym mającym 
na celu stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Zrealizowa-
ła 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
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