Drodzy
czytelnicy
W roku 2014 Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Mazowsza Płockiego” realizowany
był z niezwykłą intensywnością. Mnogość
podejmowanych działań wymagała wielkiego
zaangażowania naszych współpracowników
i partnerów. Choć czasem brakowało sił, czasu,
a problemy nawarstwiały się, to osiągane efekty
sprawiają nam ogromną satysfakcję.
Cieszymy się z uruchomienia działalności 4
spółdzielni socjalnych, które dzięki środkom
pozyskanym w ramach uczestnictwa w Projekcie
starają się z sukcesem funkcjonować na rynku.
W tym numerze „Biuletynu” przedstawiamy
rozmowy z liderami nowo powstałych podmiotów
ekonomii społecznej, opowiadających o swoich
planach, problemach i pierwszych osiągnięciach.
Zakończyliśmy obszerny cykl szkoleń w ramach
„Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej i Promocji ES”
oraz „Akademii Ekonomii Społecznej”, w których
swoją wiedzę i umiejętności doskonaliło niemal
500 przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Mazowsza Płockiego.

Partnerstw” oraz „Laboratorium Animacji Społecznej”.
Zaangażowania OWES Mazowsza Płockiego nie mogło
zabraknąć przy organizacji takich imprez jak: „Festyn
Ekonomii Społecznej” w Bulkowie, „Targi Edukacyjne”
i „Pożegnanie lata” w Słupnie oraz „Witamy wakacje
na Ziemi Mazowieckiej” w Liszynie.
Warto również wspomnieć o cennej inicjatywie
zintegrowania
środowisk
pozarządowych,
czyli
zorganizowaniu I-go turnieju w kręgle OWES BOWLING,
w którym organizacje pozarządowe walczyły o puchar
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a podmioty
ekonomii społecznej o puchar Prezydenta Miasta
Płocka, pod którego patronatem odbywała się cała
impreza.
Z radością oddaję w Wasze ręce trzeci numer naszego
Biuletynu, w którym obok tematyki spółdzielczości
socjalnej,
najwięcej
miejsca
poświęcamy
międzynarodowej współpracy realizowanej w ramach
projektu „OWES Mazowsza Płockiego”.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Inicjowaliśmy i współorganizowaliśmy między

Beata Puda

innymi 2 edycje seminarium „Zatrudnienie
w sektorze ekonomii społecznej” w Płocku
i w Sierpcu, konferencję „Znaczenie Ekonomii
Społecznej
w
Polityce
Zatrudnienia”,
spotkanie warsztatowe „Forum Organizacji
Pozarządowych” w Słupnie. Dobre rezultaty
przyniosły też uczestnikom przeprowadzone
w ramach Projektu „Studium Budowania

Kierownik Projektu
OWES Mazowsza Płockiego
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Dzięki zawarciu Umowy o Współpracy
Międzynarodowej,
Projekt
„Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza
Płockiego” został rozszerzony o komponent
ponadnarodowy. Liderem Partnerstwa
jest polski projektodawca – Stowarzyszenie
Centrum
Innowacji
Społeczeństwa
Informacyjnego z siedzibą w Płocku,
a zagraniczni Partnerzy to: Lwowska Rada
Obwodowa z Ukrainy, słowacki samorząd
z miasta Zlate Moravce i Gente di Mare –
spółdzielnia socjalna z Genui (Włochy).
Celem Partnerstwa jest opracowanie
modelu Spółdzielni Socjalnej wspierającej
osoby zagrożone wykluczeniem na rynku
pracy, z wykorzystaniem doświadczeń
partnerów z innych krajów, poznaniem
nowych rozwiązań organizacyjnych oraz
transferem dobrych praktyk, co nie byłoby
możliwe bez wsparcia Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Do tej pory w ramach współpracy
ponadnarodowej zorganizowana została
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SZA PŁOCKIEGO

U OWES MAZOW
RAMACH PROJEKT

jedna konferencja międzynarodowa wraz
z towarzyszącymi jej warsztatami oraz
zrealizowano 3 zagraniczne wizyty studyjne,
pozwalające na zapoznanie się ze specyfiką
polityki socjalnej w danym kraju, a także
na zwiedzenie instytucji i przedsiębiorstw
zajmujących
się
ekonomią
społeczną.
Szczegółowe relacje z tych wyjątkowo
interesujących
i
przydatnych
wyjazdów
Czytelnicy znajdą w dalszej części Biuletynu.
Międzynarodowa konferencja „Spółdzielczość
socjalna na rynku ponadnarodowym”
W międzynarodowej konferencji „Spółdzielczość socjalna na rynku ponadnarodowym”,
zorganizowanej w Płocku przez Stowarzyszenie
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Lidera Projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”,
obok polskich Partnerów Projektu udział
wzięli zagraniczni goście z Włoch, Słowacji
i Ukrainy oraz liczni przedstawiciele samorządu
terytorialnego, organizacji pozarządowych
i instytucji otoczenia ekonomii społecznej
z Mazowsza.

Uroczystego otwarcia i powitania gości
konferencji dokonał Prezydent Miasta
Płocka, Andrzej Nowakowski. Podkreślił rolę
przedsiębiorczości społecznej w kontekście
tworzenia nowych rozwiązań dla lokalnego
rynku pracy oraz z satysfakcją odniósł się
do idei współpracy międzynarodowej
i wymiany doświadczeń z partnerami
z innych krajów w ramach realizowanego
Projektu OWES Mazowsza Płockiego.
Ekspert Stowarzyszenia Centrum Aktywności
Lokalnej „CAL” Rafał Krenz przedstawił
polski model przedsiębiorstwa społecznego,
a aktywności i działania realizowane
w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”
omówili: Jan Laskowski - Starosta Sierpecki,
Ewa Pietrzak - Pełnomocnik Prezydenta
Płocka ds. organizacji pozarządowych oraz
Beata Puda - Prezes Stowarzyszenia Centrum
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.
W dalszej części konferencji zagraniczni
goście zaprezentowali dobre praktyki
w
obszarze
ekonomii
społecznej
w krajach partnerskich ze szczególnym
uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej,
aktywizacji
zawodowej
i
społecznej.
Doświadczenia
włoskie
przedstawili
członkowie Spółdzielni Socjalnej Gente
di Mare z Genui, słowackie pracownicy
urzędu miasta Zlate Moravce, a ukraińskie
samorządowcy
z
Lwowskiej
Rady
Obwodowej. Dla porównania omówione
zostały także doświadczenia polskie na
przykładzie Spółdzielni Socjalnej „CUŚ” ze
Słupna.

Warsztaty „Model spółdzielni
z udziałem partnerów z zagranicy

socjalnej”

Niezwykle
wartościowej
i
bogatej
merytorycznie konferencji „Spółdzielczość
socjalna
na
rynku
ponadnarodowym”
towarzyszyły
Międzynarodowe
Warsztaty
z
udziałem
Partnerów
zagranicznych,
poświęcone roboczej wymianie informacji,
wiedzy i doświadczeń. Głównym celem
spotkania było przygotowanie założeń do
opracowania modelu spółdzielni socjalnej na
bazie współpracy ponadnarodowej.
Partnerzy reprezentujący Lwowską Radę
Obwodową, miasto Zlate Moravce i genueńską
spółdzielnię socjalną Gente di Mare pracowali
najpierw w podgrupach z przedstawicielami
Lidera Projektu, Stowarzyszenia Centrum
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego,
by po przerwie wspólnie podsumować
podobieństwa i różnice w uwarunkowaniach
prawnych, organizacyjnych i socjalnych
w obszarze ekonomii społecznej, występujące
pomiędzy Ukrainą, Słowacją, Włochami
i Polską.
W drugiej części Warsztatów uczestnicy
zapoznali
się
z
polskimi
przykładami
przedsiębiorczości społecznej, odwiedzając
w Słupnie Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych
„Centrum Usług Środowiskowych” oraz płocką
Fundację Ekonomii Społecznej „Przystań”,
prowadzącą Zakład Aktywności Zawodowej –
Bar Mleczny „Tumska”.
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGOt kluczem

Współpraca jes

WYWIAD z

Ks. Stanisławem Zarosą
prezesem Spółdzielni Socjalnej
“Pod Jednym Dachem”

Spółdzielnia Socjalna „Pod Jednym Dachem” to pierwsza i jedyna jak dotąd spółdzielnia
kościelnych osób prawnych, która powstała dzięki projektowi „OWES Mazowsza Płockiego”.
Funkcjonuje na terenie powiatu sierpeckiego i zatrudnia sześć kobiet. Głównym przedmiotem
jej działalności jest świadczenie usług związanych z obsługą imprez plenerowych, festynów
i pikników rodzinnych. Prezesem spółdzielni jest ksiądz Stanisław Zarosa, proboszcz i kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej.

OWES:
Jaki
spółdzielni?

był

kontekst

powstania

Ks. Stanisław Zarosa – Prezes Spółdzielni
Socjalnej „Pod Jednym Dachem”: Sierpc jest
takim miastem, gdzie skala bezrobocia jest
duża, sięgająca 25%. Byłem proboszczem
parafii liczącej ok 3000 osób. Razem z księżmi
odwiedzamy co roku 900 mieszkań i znamy
doskonale miejsca, gdzie obszary biedy
i bezrobocia są dotkliwe. W swojej pracy
staramy się zaradzić także i takim problemom.
Wiedziałem
o
osobach
dotkniętych
strukturalnym bezrobociem, niektórych nawet
od 15 lat. Pomyślałem, że znam 6 pań idealnie
nadających się do pracy w spółdzielni, o ile
ktoś by stworzył im odpowiednie warunki. Od
razu na spotkaniu powiedziałem, a byli tam
także przedstawiciele OWES, że mam pomysł
na przedsiębiorstwo społeczne.
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O: Skąd pomysł na spółdzielnię socjalną?
Ks. S.Z.: Telefon od władz. Taki był początek.
Zadzwonił do mnie Marek Kośmider, burmistrz
miasta Sierpca i mówi: mamy spotkanie, które
może księdza zainteresować. Uczestniczyli
w nim burmistrz, wiceburmistrz, służby im
podlegające, a także wicestarosta Marek

Gąsiorowski i jego służby. Podczas tego
spotkania usłyszałem, że są pieniądze,
bardzo konkretne, w ramach projektu OWES
Mazowsza Płockiego i czy mam jakiś pomysł
na ich wykorzystanie.
O: Jaki to był pomysł?
Ks.
S.Z.:
Sklep
z
dewocjonaliami
z prawdziwego zdarzenia i kawiarnia
przy Sanktuarium w Sierpcu. Jeżdżąc po
różnych miejscach w Europie, widziałem,
że to świetnie funkcjonuje. Przy każdym
sanktuarium urządzone jest miejsce, gdzie
pielgrzymi mogą odpocząć, coś zjeść. Tych
grup pielgrzymkowych w Sierpcu jest dużo,
więc taki sklep byłby potrzebny i z pewnością
rentowny.
Kawiarnia
byłaby
dobrym
miejscem spotkań nie tylko dla pielgrzymów,
ale także dla grup parafialnych, których przy
Sanktuarium jest sporo. Niedroga kawa, na
którą każdy mógłby sobie pozwolić.

biznesowymi mają też określone zadania
społeczne. Czy ksiądz mógłby wskazać jakiś
obszar, który określa Wasze przedsiębiorstwo?
Ks. S.Z.: Nasze cele możemy sprowadzić
do przeciwdziałania ogólnie pojętemu
bezrobociu,
zwłaszcza
strukturalnemu
i długotrwałemu. Nie chodzi tylko o zwykłe
przywrócenie na rynek pracy takich osób,
raczej o przywrócenie ludziom wiary w siebie,
poczucia, że są potrzebni. Widzę na przestrzeni
tych kilku miesięcy, jak zmienia się sposób
myślenia takich osób, jak odbudowują własną
tożsamość, jak wydobywają się z zależności
od instytucji, a nawet od rodziny. Jest to
wymiar bardzo konkretny. Możemy mówić

O: Ale jednak pomysł nie wypalił?
Ks. S.Z.: Pojawiły się trudności nie do
przeskoczenia, brak lokalu, a na inwestycję
tego typu nie mogliśmy sobie pozwolić. Takie
jest życie i dlatego od razu wpadłem na inny
pomysł.
O: Ten właściwy, który jest teraz przedmiotem
działalności spółdzielni?
Ks. S.Z.: Tak. Przecież możemy zrobić coś na
kształt platformy rozrywki dla dzieci. Możemy
kupić dmuchane place zabaw, zaplecze
gastronomiczne dla festynów, urządzenia do
waty cukrowej, naleśników, popcornu.
O: Czy było to przemyślane? Oparte o jakieś
założenia, biznesplan?
Ks. S.Z.: Tak, to był pomysł bardzo
przemyślany. To z samej głowy się nie
wzięło. Wzięło się z doświadczenia, praktyki
codziennej i obserwacji. Od dłuższego czasu
organizowaliśmy pikniki i festyny parafialne,
gdzie głównie przychodziły rodziny. Podczas
takich imprez zdobywaliśmy doświadczenie,
rozeznanie ile co kosztuje. Tu także
współpracowaliśmy jako parafia z Zarządem
Osiedla, tak więc jak trzeba było stworzyć
biznes plan, od razu wiedzieliśmy co będzie
potrzebne, jacy mogą być potencjalni
klienci.
O:

Spółdzielnie

socjalne

poza

celami
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o nowej jakości życia ludzkiego. Ale sprawa
nie ogranicza się do tego. Takie osoby
rozmawiają we własnym środowisku, dzielą
się doświadczeniem. Można powiedzieć, że
stają się liderami zmiany dla swojej tkanki
społecznej. Nagle ci, którzy są na bezrobociu,
widzą, że można coś zrobić, zmienić we
własnym życiu, tylko trzeba się skrzyknąć,
zebrać, no i mieć kogoś, kto nam w tym
pomoże. Widzę, że ta idea spółdzielczości,
która jest promowana, to dobra propozycja
dla osób bezrobotnych. Jest tylko jeden
warunek, żeby była wśród nich osoba chętna
z instrumentami prawnymi, organizacyjnymi,
kontaktami, która mogłyby takim osobom
pomóc.
O: Czyli lider. Dlaczego to jest takie ważne?
Ks. S.Z.: Ponieważ takie osoby same sobie nie
poradzą. Tutaj taką rolę spełniałem ja.
O: Wasza spółdzielnia jest spółdzielnią
osób prawnych, co w założeniu wiąże się
z realizacją pewnej formy demokratycznych
reguł. Jak to wygląda w przypadku „Pod
jednym dachem”?
Ks. S.Z.: Na podstawie doświadczeń i wizyt
studyjnych osobiście uważam, że lepszą

formułą działania jest model decyzyjny oparty
na silnym przywództwie. Prezes decyduje
i jest z tego rozliczany. W naszym przypadku
jest to łatwiejsze, bo członkami spółdzielni
są kościelne osoby prawne. Prezesem
został ksiądz, który ma doświadczenie
w zarządzaniu parafią i osobom, które pracują
w tej spółdzielni, łatwiej jest zaakceptować
ten fakt. Dużo trudniej byłoby tym paniom,
gdyby w szóstkę miały decydować. To
oczywiście nie oznacza, że nie rozmawiamy.
Zbieram wszystkie opinie, uwagi, ale decyzję
podejmuję ja i wtedy jest ona obligatoryjna dla
wszystkich, również dla mnie. Unikamy w ten
sposób konfliktów, które mogłyby się zrodzić
w systemie demokratycznym. Nie ma próby
rywalizacji o przewodnictwo czy liderowanie.
W małych grupach walka o decyzyjność może
być problemem, zwłaszcza jeżeli pojawiają
się kwestie związane z ryzykiem, a biznes z tym
się wiąże. Dzięki temu, że jestem samodzielny
w swych decyzjach, łatwiej taką spółdzielnią
zarządzać.
O: Jak ocenia ksiądz funkcjonowanie
spółdzielni przez pryzmat rentowności?
Ks. S.Z.: Spółdzielnia funkcjonuje już pięć
miesięcy i zarobiliśmy dwadzieścia tysięcy
złotych. To jest gotówka, która jest na naszym
koncie, więc uważam, że to jest bardzo
dużo po zapłaceniu wszystkich kosztów,
podatków. Myślimy o zatrudnieniu osoby
odpowiedzialnej za marketing. Chcielibyśmy
zatrudnić na to stanowisko oczywiście
kogoś z wykształceniem kierunkowym, ale
jednocześnie z niepełnosprawnością, aby
stworzyć szansę dla takiej właśnie osoby.
Mogłaby nawet pracować zdalnie, jeżeli
miałaby problemy z przemieszczaniem
się. Chodzi przecież głównie o kontakty
telefoniczne i przedstawianie wstępnej oferty.
O: Oferta spółdzielni jest przeznaczona raczej
na miesiące letnie. A co z pozostałą częścią
roku?
Ks. S.Z.: Z pewnością nie będą to dla
nas martwe miesiące. Naszą ofertą jest
przygotowywanie okolicznościowych stroików na Dzień Wszystkich Świętych, Boże
Narodzenie. Będziemy robić karty świąteczne.
Mimo wszystko nawet w epoce e-maili i SMSów ludzie wciąż je wysyłają, prywatnie, ale
także jako firmy i instytucje. Organizowane
też będą imprezy takie jak choinki, bale
karnawałowe, Mikołajki, często w salach
gimnastycznych, więc możliwości obsługi
takich wydarzeń z naszym sprzętem jest wiele.
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O: Co było największą trudnością przy
zakładaniu spółdzielni socjalnej?
Ks. S.Z.: Przebicie się przez papierologię
i sprawy formalno-prawne. Tego jest mnóstwo.
Cały proces powstawania spółdzielni
jest dosyć trudny, żmudny i długotrwały.
Człowiek, który ma podstawowe lub nawet
średnie wykształcenie, będzie miał bardzo
duży problem z przebrnięciem przez to.
Drugą barierą jest pozyskiwanie zleceń,
zwłaszcza w początkowej fazie działalności.
Przebicie się z ofertą na rynku, zwłaszcza
w świadomości samorządowców, że my nie
zarabiamy tych pieniędzy dla księdza, tylko
dla ludzi, którzy tam pracują. Ta świadomość
i jej zmiana jest bardzo ważna, postrzeganie
spółdzielczości i wybieranie lokalnych
podmiotów, a nie firmy z Łodzi czy Warszawy,
która być może jest tańsza, ale nie zostawi
tutaj podatków, nie kupi w lokalnym sklepie.
O: Czy ksiądz pobiera wynagrodzenie za
pracę prezesa?
Ks. S.Z.: Nie. Od samego początku pracuję
społecznie.
Od
momentu
zakładania
spółdzielni, który trwał kilka miesięcy,
inwestując własne środki po to, aby ludzie
mieli pracę, aby mogli podnieść poczucie
własnej wartości. To poczucie wartości
i jego podniesienie we własnych oczach
jest bardzo ważnym i trudnym problemem.
Muszę powiedzieć, że chyba się to udało. To
jest super sprawa i prawdziwa nagroda.
O: Co mogłoby
działalności?

pomóc

w

Waszej

Ks.
S.Z.:
Zmiana
mentalności
ludzi
i postrzegania spółdzielczości. Największą
pracą jaką trzeba wykonać, jest praca
informacyjna, właśnie to, co robicie jako
OWES. Przebijanie się z wiedzą, czym jest

spółdzielczość i że jest to wartościowa
propozycja. Po pierwsze, żeby ludzie mogli
pracować i zarabiać pieniądze, a po drugie,
że ma taki wydźwięk społeczny, pobudzający
ludzi do wspólnego działania, dawanie
im szansy na stawanie się liderami zmiany
społecznej we własnym środowisku. Dobrze,
żeby tych spółdzielni powstawało więcej, ale
bez stworzenia odpowiednich instrumentów
pomocy będzie to niezwykle trudne. Potrzebni
są kompetentni przewodnicy.
O: Czyli uważa ksiądz, że działalność OWESów jest potrzebna?
Ks. S.Z.: Uważam, że jest priorytetowa. Jest
to ważne, żeby OWES pełnił także rolę
objaśniającą, edukacyjną. W ludziach drzemią
różne pomysły, wiedzą często co chcieliby
robić, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać.
Nie wiem czy to możliwe, ale dobrze żeby
OWES miał pewną ciągłość, systemowość
działania, aby ekonomia społeczna zaczęła
funkcjonować w świadomości społecznej.
O: Gdyby ksiądz miał poradzić komuś, kto
chciałby założyć spółdzielnię socjalną, to
jakie warunki musiałby spełnić, żeby osiągnąć
sukces?
Ks. S.Z.: Pierwszą podstawową sprawą jest
determinacja. Jeżeli ktoś nie ma determinacji
do skonsumowania pomysłu, który ma
w głowie, lepiej niech tego nie robi. Właśnie
ze względu na te wszystkie bariery o których
mówiłem wcześniej. Drugim warunkiem jest
otoczenie się właściwymi ludźmi i instytucjami.
Takimi ludźmi, którzy będą go wspierać. Warto
skorzystać z pomocy także kompetentnych
osób zatrudnionych w OWES-ach. To właśnie
OWES jest miejscem, gdzie można otrzymać
pomoc w pierwszej kolejności. Gdyby nie OWES
Mazowsza Płockiego, to nasza spółdzielnia
„Pod jednym dachem” by nie powstała.
Trzecim warunkiem jest na pewno patrzenie
nie na pieniądze, tylko na dobro ludzi. Danie
im perspektywy, szansy na działanie. Myślę,
że jeżeli ktoś na pierwszym miejscu postawi
pieniądze, to niestety nic się nie uda. Mogę
jeszcze podpowiedzieć, że genialnymi
pomysłodawcami są młodzi ludzie. To po
prostu kopalnie pomysłów, mówię to z całą
świadomością, to najlepsze źródło świeżych
pomysłów, których nie powstydzilibyście się
nawet na świecie.
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W dniach 27-29 maja 2014 r.
partnerzy i uczestnicy Projektu
„Ośrodek
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej Mazowsza Płockiego”
odwiedzili Genuę, gdzie mieli okazję
zapoznać się z włoskimi modelami
spółdzielczości socjalnej.
Program wizyty został zaplanowany
we współpracy z partnerem z Włoch – Spółdzielnią Socjalną „Gente
di Mare”, a jej organizatorem było Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL.
Wyjazd zrealizowano w ramach komponentu ponadnarodowego Projektu „OWES Mazowsza
Płockiego”, a udział w nim oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Gminy Miasta
Płocka, Powiatu Sierpeckiego, Obwodowej Rady Lwowa (Ukraina), Miasta Zlate Morawce
(Słowacja) oraz Cooperativa Sociale „Gente di Mare” (Włochy) wzięli także reprezentanci
następujących spółdzielni socjalnych z terenu Mazowsza Płockiego: „Szansa”, „Wyszogrodzianka”,
„Centrum Usług Środowiskowych”, „Pod Jednym Dachem” i „Sielska Kraina”.
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DZIEŃ

PIERWSZY

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w Magistracie Miasta Genua, gdzie uczestników wizyty
studyjnej przywitał Giuseppe Piero Fossati - Komisarz Nadzwyczajny Prowincji Genua. Miało ono
następujący przebieg:
Rita Falaschi - Pełnomocnik ds. Równouprawnienia i współpracy z organizacjami
Urzędu Prowincji Genua oraz Anna Manca - przedstawicielka organizacji
Federsolidarietà omówiły koncepcję włączenia społecznego z respektowaniem
zasady równego traktowania ze względu na płeć. W realizacji polityki równościowej
główne zastosowanie mają przepisy Unii Europejskiej, ale należy przy tym uwzględnić
swoistą specyfiką problemów, które występują na terenie Genui (tradycyjny model
rodziny, zwiększająca się liczba imigrantów z Afryki Północnej),
Manuel Sericano – Dyrektor Generalnego Projektowania i Rozwoju w Konsorcjum
Społecznym Agora zaprezentował włoski model ekonomii społecznej z uwzględnieniem
specyfiki trzeciego sektora i zmian, które nastąpiły po wprowadzeniu prawa
dotyczącego możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych,
Rita Sgarban z ośrodka dla migrantów Tangram, wspólnie z Simony Binello i Francescą
Martini z Wydziału Cudzoziemców w Konsorcjum Agora przedstawiła projekt skierowany
do osób wykluczonych społecznie, głównie imigrantów. Kilkuletnie działanie miało na
celu integrację kulturową i zawodową osób na lokalnym rynku pracy.
W godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu odwiedzili Centrum Stella Maris prowadzone
przez Spółdzielnię Socjalną „Gente di Mare” („Ludzie Morza”), zajmującą się udzielaniem pomocy
i świadczeniem usług osobom pracującym na morzu. Wsparcie to ma charakter wielowymiarowy,
od pomocy prawnej aż po zwyczajną możliwość korzystania ze świetlicy Spółdzielni w centrum
Genui. Jak mówią sami pracownicy Spółdzielni, chcieli stworzyć miejsce, gdzie ludzie morza będą
mogli czuć się jak we własnym domu.
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DZIEŃ

DRUGI

Od rana polska grupa zapoznawała
się
z
działalnością
Centrum
Środowiskowego, gdzie realizowany
jest projekt „Diament”, zatytułowany
tak od nazwy dzielnicy wybudowanej
w latach 60-tych XX wieku, głównie
dla
mieszkańców
południowych
Włoch, którzy masowo przyjeżdżali do
Genui w poszukiwaniu pracy. Struktura
własnościowa lokali ma charakter
komunalny,
więc
zamieszkują
je
przeważnie ludzie o niskim statusie
materialnym.
Dzielnica
Diament
zmaga się z problemem ubóstwa,
narkotyków, wykluczenia imigrantów
i dużej liczby osób starszych. Sam
układ architektoniczny – ogromne
bloki mieszkalne pomiędzy wzgórzami,
brak infrastruktury społecznej (sklepy,
kawiarnie, centra kultury) sprzyja izolacji
mieszkańców. Od 14 lat realizowany
jest projekt mający na celu ożywienie
dzielnicy
i
zwiększenie
integracji
żyjących tu ludzi. W największym
bloku, w samym jej centrum znajduje
się Community Center (Centrum
Środowiskowe),
które
obsługuje
rocznie ok. 2000 mieszkańców. Projekt
„Diament” nie jest skierowany do
określonej grupy wiekowej czy płciowej,
ponieważ celem jest oddziaływanie na
całą tkankę środowiska społecznego.
W Centrum zaangażowanych jest 4
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koordynatorów i 2 wolontariuszy. Ośrodek pracuje
metodą streetworkingu i pracy środowiskowej.
Po
południu
w
ramach
wizyty
studyjnej
zaprezentowano projekt „Art & Food”, który ma na
celu łączenie potencjału miejscowych rękodzielników
z dbałością o lokalną tradycję i wykorzystaniem
turystycznego potencjału Genui. Spółdzielnia socjalna
jest usytuowana na szlaku turystycznym miasta
i ma charakter warsztatu połączonego ze sklepem
z pamiątkami. Podczas spotkania z przedstawicielem
spółdzielni goście z Polski mogli wziąć udział
w przykładowym warsztacie – pokazie, polegającym
na przygotowaniu tradycyjnego pesto.
Późnym popołudniem miało miejsce spotkanie
z Prezesem Stowarzyszenia „Associazione Bambini
Vittime”, który przedstawił cele tej organizacji:
pomaganie dzieciom narażonym na przemoc,
wykorzystywanie seksualne, pracę niewolniczą
i problemy związane z ubóstwem. Spotkanie
zakończyła degustacja focacchio – tradycyjnego
ciasta dla regionu Ligurii.
Na wieczór przygotowano zwiedzanie dzielnicy Getto,
przylegającej do zabytkowej części Genui. Przed
drugą wojną światową zamieszkiwali ją Żydzi, po
wojnie stała się ona miejscem, gdzie skoncentrowały
się problemy prostytucji, nielegalnych imigrantów
i przestępczości. Ponieważ na terenie tej dzielnicy
praktycznie nie spotyka się turystów, mimo, że od
turystycznej części miasta dzieli ją zaledwie kilkaset
metrów, „Consortio Acoli” postanowiło właśnie
tutaj uruchomić spółdzielnię socjalną. Spółdzielnia
„Locanda degli Adorno” prowadzi niewielką
restaurację, gdzie serwowane są proste posiłki i alkohol.
Celem spółdzielni jest nie tylko praca środowiskowa
i stworzenie alternatywy zarobkowej dla mieszkańców,
ale także przyciągnięcie turystów do tej części Genui.

DZIEŃ

TRZECI

Ostatnim elementem wizyty studyjnej przed powrotem do kraju było odwiedzenie Centrum
wielofunkcyjnego dla dzieci i rodzin z gminy Rapallo, które jest zarządzane przez „Consortio Acoli”.
Centrum to ma charakter integrujący oraz oferuje usługi socjalno - edukacyjne skierowane do
społeczności lokalnej.
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Z Pauliną Dziurlik, wiceprezesem
Spółdzielni Socjalnej „Sielska
Kraina”, spotykamy się
w siedzibie OWES Mazowsza
Płockiego. Jest w swoim żywiole,
co chwila odbiera telefon
i wymienia z głowy nazwy
materiałów budowlanych, które
trzeba dokupić. Spółdzielnia
prowadzi wioskę indiańską,
mini-zoo i stajnię konną.
Ma swoją siedzibę w małej
wiosce Rydzyno pod Płockiem,
w otoczeniu malowniczych nadwiślańskich krajobrazów.
OWES: Jesteście właśnie przed wyjazdem na
wizytę studyjną na Słowację. Czego się po
niej spodziewacie?
P.D.: Mamy nadzieję, że nauczymy się
nowych rzeczy, poznamy inne organizacje,
spółdzielnie. To jest ważne zwłaszcza dla
osób takich jak my, którzy zaczynają dopiero
przygodę z ekonomią społeczną. Podczas
tego rodzaju wyjazdów mamy kontakt
zarówno z doświadczonymi społecznikami,
jak i z samorządowcami. Później, po powrocie
łatwiej się rozmawia, czy to przy okazji
kontaktów biznesowych, czy współpracy na
rzecz jakiejś akcji społecznej.
O: A czy jest coś szczególnego, co przywiozłaś
z dotychczasowych wizyt studyjnych, jakieś
doświadczenia lub pomysł, który moglibyście
wykorzystać w Waszej pracy?
P.D.: Z pewnością poznane w Genui przykłady
włoskich spółdzielni były budujące. Są bardzo
dobrze zakotwiczone w rynku, naprawdę
prężnie działają. Widać, że przynoszą ludziom
nie tylko pieniądze, ale też satysfakcję
z tego co robią. Mówię tu o wymiarze
społecznym. W praktyce trudno szukać
podobieństw do naszej spółdzielni, ale zrobił
na mnie wrażenie projekt Diament - kilkuletni
pilotażowy projekt prowadzony w jednej
z biedniejszych dzielnic Genui, mający na
celu rewitalizację społeczną mieszkańców.
Sposób w jaki pracuje się tam z ludźmi: nic
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na siłę, cierpliwie i krok po kroku. U nas też jest
przecież dużo biednych rodzin i być może kiedyś
będziemy mogli realizować podobne działania.
Chociaż w zasadzie już teraz to robimy, tylko że
środowisko w którym działamy, jest środowiskiem
wiejskim.
Organizujemy
biwaki
wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Słupnie, różne zajęcia dla dzieci. One mają
ogromny potencjał, tylko często brakuje im
umiejętności jego wykorzystania, potrzebują
pomocy w rozwinięciu zainteresowań. Staramy
się to robić.
O: A jaka jest średnia wieku w Waszej spółdzielni?
P.D.: Myślę, że około 23 lat.
O: Młoda spółdzielnia. Wszyscy mówią
o odpowiedzialności, procedurach, papie-rach.
Nie boicie się tego?
P.D.: Jasne, że obawy jakieś są, ale uważam,
że dajemy sobie radę. W zasadzie te formalne
sprawy są na mojej głowie, ale uczymy się
i pokonujemy je wspólnie. Z każdym dniem jest
coraz lepiej.
O: A czy ktoś wam pomaga?
P.D.: Oczywiście. Na pierwszym miejscu pomaga
nam Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Mazowsza Płockiego, a także Gmina Słupno,
zwłaszcza GOPS. W Słupnie działa też trochę
starsza od nas Spółdzielnia Socjalna „Centrum

kierunek studiów, zarządzanie projektami jest
dość elastyczny.
O: A co sądzą Twoi koledzy i koleżanki o tym, że
pracujesz w spółdzielni socjalnej?
P.D.: Na początku patrzyli na mnie jak na
szaleńca, myśleli, że sam pomysł jest jak
z kosmosu, no i nie damy rady tego dobrze
przygotować i wdrożyć, ale teraz z perspektywy
czasu mówią, że odwaga się opłaca i może
kiedyś sami spróbują podziałać w tym kierunku.
Jeden z kolegów nawet już poważnie myśli
nad wyborem właśnie takiej drogi zawodowej.
Widzi, że nie jest to zły sposób na życie i jest
właśnie na etapie szukania współpracowników.
O: Co jest kluczem do znalezienia dobrego
pomysłu na spółdzielnię?
P.D.: Rozmowa. Dobra komunikacja w grupie.
Nie jest to łatwe, ale trzeba rozmawiać.
My akurat staramy się robić spotkania raz
w tygodniu, na których omawiamy poza
oczywiście sprawami bieżącymi, różne nowe
pomysły. Robimy burzę mózgów.
Usług Środowiskowych”, która dzieli się z nami
swoimi doświadczeniami i doradza.
O: Na czym opiera się ta współpraca? Skąd
się wzięła?
P.D.: Chyba z sympatii, a może także z tego
względu, że to była pierwsza spółdzielnia,
którą mogliśmy poznać. Lubimy się, często
się wspieramy. Czasami to my potrzebujemy
czegoś, czym oni dysponują, np. jakiegoś
sprzętu, ludzi, a czasami oni proszą nas
o pomoc, bo chcą coś zorganizować,
a nie mają do tego warunków. Często też
spotykamy się poza pracą.
O: Kim są członkowie założyciele Sielskiej
Krainy, jaki był ich status?
P.D.:
Trzy
osoby
były
bezrobotne,
w tym jedna długotrwale, jedna osoba jest
niepełnosprawna, a dwie studiują.
O: Uda się pogodzić
w spółdzielni?

studia

z

pracą

P.D.: Mam nadzieję, że nie będzie
z tym problemu. Wykładowcy podchodzą
do mojej pracy ze zrozumieniem, a i sam

O: Bywa ostro na takim spotkaniu?
P.D.: Czasami zdarza się, że ktoś uderzy pięścią
w stół, ktoś się obrazi i wyjdzie. W sytuacjach
naprawdę kryzysowych, to ja z Robertem
(prezes spółdzielni) podejmujemy decyzję
i grupa musi ją zaakceptować. Zostaliśmy
wybrani właśnie po to, aby brać na siebie
odpowiedzialność, nawet związaną z tym, że
ktoś na pewne rozstrzygnięcia się nie zgodzi.
Raczej jednak nie podejmujemy decyzji pod
wpływem emocji. Czekamy aż to napięcie
opadnie, tak aby wybór był podyktowany
rozumem, a nie uczuciami.
O: Prowadzicie wioskę indiańską.
P.D.: Tak, rzeczywiście jest to nasze główne
działanie, zwłaszcza w okresie letnim, bo
w okresie jesienno-zimowym akcent przesuwa
się na jazdę konną i hipoterapię. Będziemy
organizować zielone szkoły, imprezy, kuligi.
Ogranicza nas baza hotelowa, obecnie
stanowią ją jedynie namioty tipi. Teoretycznie
nawet dałoby się w nich spać zimą, należałoby
tylko rozpalić ogniska lub wstawić jakieś
piecyki, ale nie chcemy ryzykować, zwłaszcza,
że naszymi klientami są głównie dzieci.
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O: Działacie już pół roku. Jak oceniasz ten
czas?
P.D.: Na pewno zdobyliśmy bogate
doświadczenie i kontakty. Doświadczenie
związane
i
z
kwestiami
formalnymi
i z biznesowymi. Tego nie można przecenić.
Sądzimy, że właśnie to z każdym dniem
będzie owocowało. Trudno mówić na razie
o jakimś sukcesie finansowym, ponieważ
wszystkie dochody inwestujemy w rozbudowę
wioski, zakup nowych zwierząt, co oczywiście
też wiąże się z dodatkowymi kosztami
utrzymania.
O: Jak klienci dowiadują się o waszej ofercie?
Jesteście przecież „na końcu świata”?
P.D.: Takie odcięcie od świata jest
bardzo indiańskie i sielskie. Do klientów
instytucjonalnych
docieramy
osobiście,
natomiast indywidualny klient znajduje nas
poprzez środowisko koniarzy. Nie jesteśmy
zwykłą stajnią. Mamy coś więcej: przewagę
w postaci wioski indiańskiej i pięknych
nadwiślańskich krajobrazów. Dysponujemy
jedynie zimną wodą i gniazdkami z prądem
w stajni. Dzieci, które przyjeżdżają do nas,
na początku szukają miejsca, gdzie mogą
podłączyć swoje laptopy, tablety i telefony,
ale nie oferujemy takiej opcji. Trzeba się
bawić, a nie spędzać czas w sieci, czego im
zresztą po paru godzinach wcale nie brakuje.
Zdjęcia wrzucą na profile internetowe już po
powrocie z Sielskiej Krainy.
O: Wspomniałaś, że działacie na rzecz
głównie mieszkańców społeczności lokalnej.
Czy to jest ten społeczny rys spółdzielni?
P.D.: Myślę, że tak. Robimy to głównie
dla dzieci, ale udział starszych też nie jest
wykluczony. Chodzi nie tylko o animację
wolnego czasu, ale także o integrację,
stworzenie możliwości spotkania, rozmowy.
O: W pobliżu Waszej wioski znajduje się
osiedle, na którym mieszkają ludzie, Wasi
sąsiedzi. Jak Was postrzegają?
P.D.: To trudna kwestia, nasze relacje
określiłabym jako neutralnie złe. Wygląda to
tak, że w spokojnej wiosce, gdzie dotychczas
nic się nie działo, nagle pojawili się obcy,
którzy robią dużo zamieszania. Wśród
mieszkańców powstają pytania, po co „oni”
to robią, dlaczego niszczą nasz spokój?
Pewnie jest w tym też trochę zawiści, że
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można, że życie na wsi to nie tylko sianokosy,
ale również możliwości prowadzenia biznesu.
No i element zaskoczenia, nie bardzo
wiedzą, co się dzieje i boją się o to wprost
zapytać. Podejrzewają, że może robimy coś
nielegalnego. Zaczepiają klientów, co też nie
jest dobre. Mamy nadzieję, że z czasem się
oswoją i nas zaakceptują. Być może będzie
to jakaś szansa na rozwój agroturystyki w tym
miejscu?
O: A nie próbowaliście tego zmienić np.
poprzez rozmowę, zaproszenie ich na jakieś
ognisko?
P.D.: Staraliśmy się tłumaczyć, że to przyniesie
wszystkim korzyść. Sadzimy, że z czasem
to się zmieni, jak zobaczą, że działamy
dla dobra nawet okolicznych dzieci, które
mogą do nas przyjść, postrzelać z łuku.
Wydaje mi się, że to kwestia mentalności
i niechęci do zmiany. Jak każda wspólnota,
ta wiejska jest bardzo hermetyczna, musi nas
najpierw zaakceptować a dopiero potem
potraktować jak część siebie. To nie trwa
miesiąc, tylko lata. Ale to nie jest całkiem
tak, że panuje wrogość między „osadnikami”
a „Indianami”. Oni nie mają z nami wcale
tak źle. Kupujemy od nich siano dla koni czy
słomę, jeżeli nam zabraknie.
O: Przepis na sukces spółdzielni socjalnej?
P.D.: Różnorodność jej członków. Każdy
uzupełnia niedoskonałości pozostałych,
a poza tym jest w stanie dotrzeć do innego
środowiska, co wiąże się też z różnymi
kategoriami klientów. Nigdy nie wiadomo, co
będziemy robić za dwa, trzy lata. Być może
trzeba będzie zmienić profil działalności,
bo wyrośnie nam silna konkurencja, ludzie
nie będą chcieli korzystać z tego typu
usług. Taka różnorodność to też wielość
pomysłów i wartości, które stanowią
o przewadze spółdzielni nad zwykłą firmą.
To nie jest rozmowa o pomysłach między
szefem i pracownikami, to jest dyskusja
między partnerami o tym, co jest ważne dla
wszystkich.
O: A więc życzę Wam powodzenia.
P.D.: Powodzenie dla Indian oznacza zawsze
jedno: aby przetrwali zimę.

KONTAKT I REZERWACJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
“SIELSKA KRAINA”
RYDZYNO 36, 09-410 PŁOCK

TEL: 690 635 111

PRZEJAŻDŻKA KUCYKIEM
10 zł

JAZDA KONNA
30 zł - 30 min
40 zł - 60 min

PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄ
120 zł

WYNAJEM NAMIOTU
NOCLEGOWEGO
120 zł

BIWAK - 3 DNI
200 zł

ORGANIZUJEMY IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM I INSYTUCJI

INDIAŃSKA WIOSKA NAD WISŁĄ
BILETY WSTĘPU: DZIECI - 5zł, DOROŚLI - 8 zł
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OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGOwe Lwowie

Wizyta studyjna

UKRAIŃSKI
MODEL
SOCJALNY
W dniach 22 – 26 lipca 2014 na
zaproszenie
Lwowskiej
Rady
Obwodowej
uczestnicy
projektu
OWES Mazowsza Płockiego otrzymali
możliwość zapoznania się z ukraińskim
modelem socjalnym.
W wyjeździe studyjnym, poza przedstawicielami OWES wzięli również udział przedstawiciele
partnerów projektu – polskich (Gmina Miasto Płock, Powiat Sierpecki, Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), słowackich (Miasto Zlate Moravce) i ukraińskich, a także
przedstawiciele organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z terenu Mazowsza Płockiego.
Ze względu na napiętą sytuację polityczną na Ukrainie, część z licznych spotkań została
poświęcona przedstawieniu informacji dotyczącej konieczności dostosowania polityk
i programów społecznych do potrzeb wojny (ofiary wojny, szybki napływ uchodźców). Na każdym
kroku Polaków spotykały podziękowania za udzielone wsparcie, a także za samą obecność na
lwowskiej ziemi w tym trudnym dla Ukraińców czasie.
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DZIEŃ I
Wizyta studyjna rozpoczęła się spotkaniem
w siedzibie Lwowskiej Rady Obwodowej,
którą reprezentowali: Zastępca Marszałka
Lwowskiej Rady Obwodowej Valerij Pjatak,
Przewodniczący
Komisji
Budżetowej
Jaroslav
Kachmaryk,
Zastępca
Dyrektora Wydziału Opieki Społecznej
Lwowskiej
Obwodowej
Administracji
Państwowej Oksana Jakovez, Zastępca
Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych
Ukrainy we Lwowie Natalia Mazkevych
oraz Ludmyla Oldak - Zastępca Szefa
Wewnętrznego
Zarządzania
Polityką
i Promocji Regionu ds. Pomocy Społecznej
i Stosunków Zewnętrznych Lwowskiej Rady
Obwodowej.

Delegację polsko-słowacką
powitał
Valery Pjatak, podkreślając znaczenie
tego spotkania. Zwrócił uwagę, że dla
Ukrainy jest to nowe doświadczenie
w uczestnictwie w tego typu projektach,
tym cenniejsze, że włączenie się
w jego działania umożliwiło uzyskanie
wiedzy na temat narzędzi pomocnych
w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Następnie Jaroslav Kachmaryk przedstawił lokalny system zabezpieczenia
społecznego, w ramach którego 2/3
budżetu regionalnego wydatkowane
jest na sprawy społeczne. Obecnie
dużą część tych środków przeznacza
się na potrzeby wojska, dlatego udział
w
ponadnarodowym
komponencie

projektu OWES Mazowsza Płockiego daje
nadzieję na znalezienie alternatywnych źródeł
finansowania działań socjalnych, zwłaszcza że
co czwarty mieszkaniec Lwowa jest bez pracy,
a ponad 200 tys. mieszkańców regionu przebywa
obecnie na emigracji zarobkowej.
Kolejnym punktem programu było spotkanie
w siedzibie Urzędu Miasta Lwowa. W auli Rady
Miejskiej Oleh Berezuk – Dyrektor Departamentu
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lwowa
przedstawił
zakres
działań
związanych
z dostosowaniem polityki społecznej na potrzeby
wojny i jej konsekwencji, zwłaszcza w kontekście
opieki nad powracającymi z frontu walk na
zachodniej Ukrainie żołnierzami oraz ich rodzinami
i w obliczu rosnącej liczby uchodźców z obszarów
objętych konfliktem.

Tego samego dnia odbyła się także wizyta
w Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Obwodu
Lwowskiego – największej organizacji pozarządowej
zrzeszającej osoby niepełnosprawne na Ukrainie,
liczącej ok. 600 tys. członków. Jej prezes Leonid
Tarasenko dziękując polsko-słowackiej delegacji
za obecność, przedstawił działania organizacji,
które skoncentrowane są na prowadzeniu
kilku przedsiębiorstw, zatrudniających osoby
niepełnosprawne.
Stowarzyszenie
wydaje
własne czasopismo „Blagowist” oraz jest
producentem programu telewizyjnego. Ponadto
świadczy usługi informacyjno-prawne dla osób
niepełnosprawnych i zajmuje się pośrednictwem
pracy. W spotkaniu brała również udział Oksana
Kijanowska – wiceprezes organizacji oraz liczni
członkowie stowarzyszenia.
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DZIEŃ II
Kolejny dzień rozpoczął się wizytą we
Lwowskim Urzędzie Pracy, gdzie Nelia
Vozna - Zastępca Dyrektora przedstawiła
ukraiński model aktywizacji zawodowej,
który w dużej mierze stanowi próbę
wykorzystania europejskich rozwiązań, tj.
dostosowania kwalifikacji zawodowych
poprzez
szkolenia
i
udzielania
wsparcia finansowego na zatrudnianie
bezrobotnych.

Ukraiński Uniwersystet Katolicki we Lwowie

Następnie w siedzibie Ukraińskiego
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się
z doświadczeniami uczelni w licznych
projektach międzynarodowych, w tym
również skierowanych do dzieci.
Godziny
popołudniowe
poświęcone
były zwiedzaniu Lwowa m.in. Starego
Rynku,
Katedry
Łacińskiej,
Katedry
Ormiańskiej, Opery Lwowskiej, Cmentarza
Łyczakowskiego – Orląt Lwowskich.

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Obwodu
Lwowskiego

Lwowski Urząd Pracy

Zwiedzanie Lwowa, Cmentarz Orląt Lwowskich
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DZIEŃ III
Trzeci dzień wizyty studyjnej upłynął na spotkaniu w Stowarzyszeniu “Osella”, które współpracuje
z europejskimi organizacjami w ramach sieci „Emaus” i zajmuje się problematyką bezdomności.

Marjana Socha - Koordynator ds. Współpracy

bezpłatnej prasy przez bezdomnych – połowa

Zagranicznej

zysku ze sprzedaży stanowi wynagrodzenie

Stowarzyszenia

przedstawiła

modele pracy z bezdomnymi, które opierają

bezdomnego.

się na recyklingu przedmiotów (głównie
mebli) i sprzedaży ich poprzez sieć sklepów.
Bezdomni przebywający na terenie „domu”
prowadzonego przez Stowarzyszenie, tworzą
wspólnotę, która wspólnie żyje i pracuje,
a

zyski

wypracowane

z

odnawiania

i sprzedaży rzeczy dzieli równo pomiędzy
wszystkich członków.
Model nie wskazuje kierunku usamodzielnienia
czy życia we wspólnocie, ale z pewnością
jest

ciekawym

przykładem

działania

z zakresu ekonomii społecznej. Kolejna forma
oferowanej pracy to wydawanie i dystrybucja
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Spółdzielnia Socjalna SZANSA świadczy usługi związane z obsługą muzyczną
imprez, gastronomią, profilaktyką zdrowia a także szkoli bezrobotnych
w systemie MLM opartym na sprzedaży bezpośredniej. Jej członkowie to
osoby w wieku powyżej 35 lat.
Z Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Szansa”
Andrzejem Mańkowskim spotykamy się
w centrum Płocka w nowej siedzibie.
W siedzibie trwa remont i Andrzej właśnie
rozkręca obudowę przedłużacza.
O: Jak długo działacie jako spółdzielnia?
A.M.: Od lutego. Dokładnie od 14 lutego.
O: Ale coś poszło nie tak, że zmieniacie
siedzibę? Czy to po prostu weryfikacja
planów?
A.M.: W poprzednim miejscu nie mogliśmy
korzystać z dużej sali na potrzeby organizacji
dancingów, przyjęć, więc znaczną część
naszej działalności, którą zaplanowaliśmy,
musielibyśmy prowadzić na zewnątrz.
Utrudniało
to
realizację
naszego
przedsięwzięcia w zakresie związanym
z rozrywką i gastronomią. Stąd pomysł, aby
zmienić siedzibę i teraz cieszymy się, że
mamy lokal w samym centrum i to nawet
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dwupoziomowy. Na jednym poziomie będziemy
organizować obiecane dancingi, imprezy
okolicznościowe, a dru-gi poziom przeznaczymy
na przestrzeń obywatelską, szkolenia.
O: Przestrzeń obywatelską? Co rozumiesz przez
to pojęcie?
A.M.: Jeżeli jakieś płockie stowarzyszenie zechce
zorganizować szkolenie w ramach projektu
lub zadanie gminy, które realizuje, my im to
umożliwimy. Można będzie też odbywać walne
zgromadzenia członków. Wiele organizacji
nie ma dużych siedzib, o ile w ogóle ma biuro
w innym miejscu niż w mieszkanie prezesa…
Dlatego widzimy potrzebę i sens takiego
działania.
O: A kiedy i w jaki sposób spółdzielnia „Szansa”
zaczęła swoje życie?
A.M.: Zaczęło się przypadkiem, działaliśmy
dziewiąty rok w Stowarzyszeniu „Nadzieja w Nas”,

naszym członkom. Wszyscy tęskniliśmy za pracą.
Jak ktoś długo jest bezrobotny, to szczególnie
docenia
możliwość
pracy
za
pieniądze.
Praca społeczna jest dużą wartością, ale
nam rzeczywiście brakowało tego realnego
wynagrodzenia. Na szkoleniu dowiedzieliśmy
się, że istnieje możliwość założenia spółdzielni.
No i pojawił się wybór: czy założyć działalność
gospodarczą czy utworzyć spółdzielnię socjalną?
O: Co Was przekonało do założenia właśnie
spółdzielni socjalnej?
A.M.: Konkretne pieniądze na inwestycje, których
nie mogliśmy pozyskać z innych źródeł. Ja miałem
zawsze pomysły, ale brakowało potrzebnego
kapitału. Tutaj był inwestor, OWES i spora kwota
na początek. Z pewnością przekonało nas też to,
że zapewniono nam wsparcie pomostowe, które
dawało poczucie bezpieczeństwa, że pierwsze
zyski nie zostaną zjedzone przez podatki i koszty.
Gdybyśmy uruchomili działalność gospodarczą
w Stowarzyszeniu, nie otrzymalibyśmy takiego
bonusu w postaci wsparcia organizacyjnego
i finansowego. To był główny powód, ale ważne
były także przykłady mechanizmów, narzędzi
i dobre praktyki omawiane podczas szkolenia
przez eksperta OWES Mariusza Andrukiewicza.
O: Po tym szkoleniu wiedzieliście już, że to jest to…
które zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i trzon naszej
spółdzielni pochodzi właśnie z niego.
Oczywiście z tą grupą wiążą się pojęcia
wykluczenia,
braku
perspektyw,
bezrobocia. Kiedyś na szkoleniu, na które
zostaliśmy zaproszeni przez Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza
Płockiego, usłyszeliśmy o możliwości
zarabiania
w
ramach
działalności
statutowej. Chodziło o uruchamianie
działalności gospodarczej przez stowarzyszenia, tak aby uniezależnić się
od grantów i środków publicznych,
a jednocześnie komercjalizować swoją
wiedzę i doświadczenie.
O:
Czyli
pieniędzy?

szukaliście

dodatkowych

A.M.: Nie tylko. Chcieliśmy dać pracę
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A.M.: Tak, podzieliłem się z Mariuszem
swoim pomysłem utworzenia Biznes Centre
Club Music, bo zależało nam, żeby dać
sobie pracę, dać innym pracę, a przy
okazji przyciągnąć ludzi muzyką i rozrywką.
Interesuję się też nową przedsiębiorczością,
opartą o sieci, które zaczynają dzisiaj
odgrywać ważną rolę w biznesie, znam
się po prostu na marketingu sieciowym.
Zajmowałem się sprzedażą bezpośrednią
i wierzyłem, że młodzież czy osoby
starsze, które tracą pracę, mogłyby po
odpowiednim szkoleniu tym się zająć.
Wszędzie jest sieć i zawsze była, ale dzisiaj
dzięki technologii jest to szczególnie
widoczne. Dzisiaj w XXI wieku towary
inaczej wędrują od producenta do klienta.

Poza tym jest to bardzo wygodne dla osób, które
cenią sobie niezależność.
O: Jesteście spółdzielnią osób fizycznych,
czyli musiałeś po podjęciu decyzji pomyśleć
o osobach, które zostaną jej członkami?
A.M.: Na szkoleniu dowiedzieliśmy się, że dobór
ludzi jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy.
Niech to będą przyjaciele, ktoś bliski, ktoś komu
się ufa. Akurat w naszym przypadku mieliśmy taką
paczkę. Pojawiły się oczywiście kłopoty, ktoś miał
trochę ziemi, więc nie mógł otrzymać dotacji,
ktoś inny dostał akurat spadek i się wycofał. Trzon
spółdzielni jednak pozostał.

O: No i jak się zebraliście…
A.M.: To pokazałem wszystkim swój pomysł. Większość wiedziała co chcę zrobić, ale brakowało
inwestora. W momencie gdy OWES Mazowsza Płockiego stworzył nam możliwość zakupu narzędzi
pracy, to wszyscy zaakceptowali mój pomysł. Oczywiście później na szkoleniach OWES-u,
przekuliśmy go w biznesplan, dopracowaliśmy, więc tym bardziej wszystkim się podobał.
O: Jesteś nie tylko prezesem, ale też liderem grupy. Czy można powiedzieć, ze jesteś jej motorem?
A.M.: Można tak powiedzieć. To, że członkowie spółdzielni akurat zgodzili się na moje pomysły,
w sposób naturalny skazało mnie na lidera. Nie wiedziałem, że zostanę prezesem, głosowanie
było tajne. Teraz już trochę okrzepłem, zaakceptowałem rolę przewodnika. Odpowiedzialność
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też już tak nie ciąży, bo widzę, że idziemy
w dobrym kierunku i zaczyna się spełniać to,
co zaplanowaliśmy.
O: Większość członków Spółdzielni to
działacze
organizacji
pozarządowych.
Powiedz mi, czy możecie wskazać w Waszym
przedsiębiorstwie poza celami biznesowymi
jakiś szczególny wymiar społeczny, na rzecz

jako organizacja pozarządowa. Możemy
składać wnioski sami lub jako partnerzy, to
naprawdę zaczyna się świetnie układać.
Nie jesteśmy sami. Są inne spółdzielnie.
Tworzy się coraz więcej organizacji, a my
mamy doświadczenie i potencjał. Możemy
wykazywać już naprawdę duży wkład własny.
O: Wspomniałeś o współpracy. Czy uważasz,

którego działacie?

że to jest ważny element Waszej działalności?

A.M.: Rzeczywiście dobór takich, a nie
innych ludzi w pewien sposób określił nasze
cele. Mamy doświadczenie w pracy na
rzecz drugiego człowieka i te cele krążą
gdzieś wokół pomocy społecznej, zdrowia,
profilaktyki uzależnień i najkrócej rzecz
ujmując walki z wykluczeniem. Niezmiernie się
ucieszyliśmy, że jako spółdzielnia mamy prawo
startować w konkursach ofert na realizację
zadań gminy. Od tych obszarów chyba już
nikt nas nie uwolni.

A.M.: Z pewnością firmy też ze sobą
współpracują, ale raczej na zasadach
wymiany usług, bardziej liczą się interesy
i zysk. Początkowo jak zaczynaliśmy, nie
uważałem statusu spółdzielni działającej w III
sektorze jako przewagi na rynku. Widziałem
rywalizację zarówno po naszej stronie, jak
i w otoczeniu spółdzielni. Przedstawialiśmy
się jako firma i tak byliśmy postrzegani,
nawet przez organizacje. Nie znaliśmy innych
sposobów, nie wiedzieliśmy jak jest lepiej, ale
dzięki szkoleniom OWES-u, wskutek integracji,
możliwości poznania innych organizacji nie
tylko z Płocka, ale z całego obszaru działania
Ośrodka, zmieniliśmy swoje nastawienie.
Zobaczyliśmy, że współpraca się bardzo
opłaca. To zmieniło zupełnie naszą postawę,
a w efekcie zmieniły się także relacje z innymi,
poszły za tym zaproszenia i realne korzyści
z udziału w działaniach innych organizacji.

O: Czyli też jakiejś szansy
w środkach publicznych?

upatrujecie

A.M.: Tak. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu
„Źródła finansowania działalności organizacji
pozarządowych” zorganizowanemu przez
OWES Mazowsza Płockiego, poznaliśmy
ogromne możliwości, o których wcześniej
nie wiedzieliśmy. Jest to naprawdę bardzo
korzystne, że z jednej strony możemy działać
jak firma, a z drugiej strony jesteśmy traktowani

O: Czy współpraca z innymi ma dla Was duże
znaczenie?
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A.M.: Tak, jest bardzo ważna. Przystąpiliśmy
do klastra podmiotów ekonomii społecznej
działających na obszarze funkcjonowania
OWES Mazowsza Płockiego i jesteśmy teraz
zapraszani już jako partnerzy. Wszyscy widzą
potrzebę współpracy i to jest zupełnie inna
relacja do biznesu.
O: Jaki status miały osoby na rynku pracy,
które zakładały Waszą Spółdzielnię?
A.M.: Na pewno nie można tutaj mówić
ani o młodości, chyba że duchem, ani
o
jakimś
szczególnym
wykształceniu.
Z dużym doświadczeniem życiowym, ale
w większości bezrobotne, nawet zagrożone
wykluczeniem społecznym. Sami przeszliśmy
drogę od cudzych pomysłów do tego, aby
się samorealizować. Stąd nawet nazwa
„Szansa”. Dajemy szansę sobie. Odrzuciliśmy
też nastawienie, żeby traktować spółdzielnię
jako projekt na pewien czas. Wziąć pieniądze
i jakoś przezimować na pomostówkach.
Pomyśleliśmy o tym, jak o biznesie, co będzie
za rok czy dwa lata. Niezwykle pomocne
psychicznie dla nas było to że mamy
„inwestora” – OWES Mazowsza Płockiego,
mamy jego wsparcie i pomoc, mamy szkolenia
i poczuliśmy się jak prawdziwi biznesmeni.
Uświadomiliśmy sobie, że przecież jesteśmy
konkurencyjni, że wiemy co chcemy zrobić.
Uważam, że jeżeli spółdzielnie nie radzą sobie
i upadają, to dlatego, że nie ma pomocy,
nawet takiej mentalnej, że brak ludzi, którzy
im pomogą, czy to poprzez dobrą praktykę,
czy pomoc w choćby znalezieniu informacji.
Dzisiaj większość z nas traktuje Spółdzielnię
jako ostateczne miejsce pracy. Chcemy
wykorzystać ten czas nie tylko dla siebie, ale
też podzielić się doświadczeniem z innymi,
że to jest dobra metoda i sposób na życie.
Nie boimy się wyzwań, nie boimy się startu
w przetargach i kiedy czasem koledzy śmieją
się i mówią, „idzie spółdzielnia specjalna”, to
muszę powiedzieć, że to prawda, jesteśmy
specjalną spółdzielnią, ale w tym dobrym
znaczeniu tego słowa, że idziemy do przodu.
O: Na koniec naszej rozmowy, co mógłbyś
poradzić osobie, która chce założyć
spółdzielnię socjalną?
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A.M.: Po pierwsze właściwy dobór ludzi. Nic na
siłę, muszą to być osoby różnorodne, tak aby
każda wnosiła jakąś wartość. Ważne jest także
zaufanie. Druga rzecz to pomysł, połączenie
tego, co chcę zrobić z realną oceną, czy
to się uda nie tylko dziś, ale czy będzie też
sprawdzało się jutro, za rok i za dwa lata.
Wydaje mi się również, że pomysł nie powinien
być zbyt szczegółowy. Lepiej mieć szersze
plany i ewentualnie rezygnować z tego, co
nie jest korzystne, niż wystartować z jednym
pomysłem, a później gdy się nie sprawdza,
na szybko szukać planu B. Ważne jest, żeby
pomysł był aktualny i związany z przyszłością.
Oczywiście,
sprzątanie
zawsze
będzie
potrzebne, ale każdy to może robić. Jeżeli
szukamy pomysłu, to popatrzmy na przykłady
w innych, podobnych miastach, gdzie coś się
udało. Skoro tam się powiodło, to dlaczego
ma się nie udać tutaj? Po trzecie to szkolenia.
Wiedza, ale nie dla samej wiedzy, tylko trzeba
szukać i łączyć ją z własnym doświadczeniem.
To jest klucz do sukcesu.

REKLAMA
“SZANSA”

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
ŁOWACJI

OWES z wizytą na

We

wrześniu

2014

roku

S

samorząd

w Zlatych Moravcach na Słowacji,
jeden
w

z

zagranicznych

komponencie

partnerów

ponadnarodowym

projektu OWES Mazowsza Płockiego
zorganizował trzecią wizytę studyjną,
podczas której członkowie organizacji
pozarządowych, spółdzielni so-cjalnych
i przedstawiciele samorządu z Mazowsza
Płockiego

poznali

rozwiązania

stosowane przez sło-wackich Partnerów.
Słowacja tak jak Polska jest członkiem Unii Europejskiej i w ramach swojej polityki socjalnej stara
się wdrażać rozwiązania z zakresu ekonomii społecznej. Podobnie jak w Polsce przejście od
modelu pomocowego do aktywizującego różne grupy społeczne, zwłaszcza po długoletnim
doświadczeniu komunizmu i „gospodarki uspołecznionej”, nie jest prostym zadaniem. Jednak
dzięki środkom unijnym i zaangażowaniu społeczników powstają pierwsze podmioty gospodarki
społecznej.

28

DZIEŃ I
Pierwsza z prelegentek

Pierwszego dnia wizyty w Záhrada - Centrum Nezávislej Kultúry odbyło
się seminarium „Przedsiębiorczość socjalna na Słowacji” z udziałem
prof. Gabrieli Korimovej z Wydziału Ekonomicznego UMB oraz
Viery Dubacovej, założycielki Teatru z Pasażu i Animus Apertus.

zaprezentowała historyczny rozwój przedsiębiorczości socjalnej na

Słowacji. Przedstawiła także założenia modelu przedsiębiorstw socjalnych opracowanego przez jej zespół, który
jak dotąd nie doczekał się realizacji.

W drugiej części Viera
Dubacova podzieliła się swoimi

doświadczeniami w zakładaniu Teatru
z Pasażu oraz Animus Apertus, a także
w organizacji corocznego międzynarodowego
festiwalu teatralnego ARTETERAPIA. W Animus
Apertus n.o. uczestnicy zwiedzali pracownię
krawiecką, w której romskie wychowanki
domów dziecka szyją stroje teatralne.

W siedzibie Teatru
z Pasażu (Divadlo Z Pasáže)

przedstawiono kompleksową działalność
placówki, która swoją aktywność dzieli na
trzy części – profesjonalny teatr, kształcenie
aktorów oraz prowadzenie noclegowni.
Zwiedzanie siedziby połączone było
z omówieniem doświadczeń dotyczących
pracy z aktorami niepełnosprawnymi
umysłowo.
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DZIEŃ II

Drugiego dnia goście z Polski zwiedzali Wielofunkcyjne
Centrum Środowiskowe budowane przez Romów
(Zadruzenie mladych Romov), w którym mają powstać
m.in. przedsiębiorstwa socjalne, świetlice środowiskowe,

centrum wolontariatu i kształcenia. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili rekonstruowany budynek,
poznali szczegółowe założenia obecnie realizowanych projektów przez Zrzeszenie Młodych Rom
ów.

Kolejnym przystankiem był ośrodek BETONIKA
Priechod, który prowadzi dom opieki
społecznej, ośrodek wsparcia dziennego
oraz dom seniora. Osoby niepełnosprawne
przebywające w tej placówce znajdują
zatrudnienie w pobliskim zakładzie pracy
chronionej
INTEGRA,
który
produkuje
meble. Ostatnią instytucją odwiedzoną
tego dnia był ROZKVET – spółdzielnia
pracy inwalidów istniejąca od 1956 roku.
Wieczorem uczestnicy wzięli udział we
wzruszającym przedstawieniu Teatru z Pasażu
pt. „Obszar chroniony”.
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DZIEŃ III
Trzeci dzień wizyty upłynął na poznaniu zakładu pracy chronionej TERRA BONA, który poza
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych prowadzi terapię indywidualną i grupową dla swoich
podopiecznych.

Następnie odwiedzono Ośrodek Wsparcia Dziennego Pobytu wykorzystywany na cele kulturalne,
oświatowe, hobbystyczne oraz wsparcia społecznego przez osoby niepełnosprawne i seniorów.
Kolejnymi punktami wizyty tego dnia były: Miejska Placówka Wsparcia Opiekuńczego, Zakład
Pracy Chronionej prowadzący pralnię i magiel, a także Straż Miejska, w której stworzono stanowiska
pracy dla osób niepełnosprawnych przy obsłudze miejskiego monitoringu.
Ostatniego dnia pobytu poświęcono czas na poznanie funkcjonowania miejscowego Urzędu
Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny. Warto podkreślić fakt, że na Słowacji jedna instytucja wykonuje
pracę realizowaną przez trzy polskie: Urząd Pracy, GOPS/MOPS, PCPR. Interesujące było także, że
system wsparcia socjalnego na Słowacji nie motywuje osób trwale bezrobotnych do wejścia na
rynek pracy. Dużo uwagi poświęcono również społeczności romskiej, która w tym rejonie stanowi
około 10 % społeczeństwa.

31

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
MAZOWSZA PŁOCKIEGO
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Spółdzielnia to FUN
Spółdzielnia socjalna Fun Park działa przy Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów”
w Zaździerzu. Tworzy ją sześć osób. Poza prezesem, wszyscy członkowie nie ukończyli 26 roku życia.
Podstawową działalnością spółdzielni jest prowadzenie parku linowego, pola paintballowego
i świadczenie różnego rodzaju usług rekreacyjnych.
OWES: Skąd wziął się pomysł na spółdzielnię?
Jak to się wszystko zaczęło?
Mieczysław Kruszewski, prezes FUN PARK:
Chcieliśmy uzupełnić ofertę Ośrodka 12 Dębów,
który organizuje różnego rodzaju turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
ruchowo, umysłowo, niewidomych. Chłopaki
nie mieli pracy albo pracowali dorywczo.
Myśleli o tym, żeby otworzyć coś swojego,
ponieważ znali się prywatnie, byli przyjaciółmi.
Mieli pomysł na paintball i park linowy, tak więc
po rozmowach doszliśmy do wniosku, że warto
byłoby w to zainwestować. Poza tym chcieli
robić coś przyjemnego, coś co lubią, w czym
się na pewno odnajdą. Jeżeli robi się to, co
się lubi, to inaczej zupełnie wygląda praca.
Dlatego Beata Puda, prezes Stowarzyszenia
CISI i jednocześnie kierownik OWES, słysząc co
chcemy zrobić i widząc nasz zapał, podsunęła
nam pomysł założenia spółdzielni socjalnej. Po
krótkim namyśle zdecydowaliśmy się.
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O: Co jest takim społecznym rysem Waszej
spółdzielni?
M. K.: Jako naszą główną misję mógłbym
chyba wskazać działalność charytatywną.
Organizujemy bardzo dużo imprez dla
dzieciaków. Niekoniecznie może park linowy
czy paintball, ale mamy różnego rodzaju
animacje, zabawy, spływy kajakowe.
Organizujemy
imprezy
charytatywne,
podczas których zbieramy pieniądze dla
dzieci niepełnosprawnych. Na przykład
organizowany przez nas bieg „12 Dębów” jest
imprezą przeznaczoną dla ludzi aktywnych,
świadomych potrzeby zdrowego stylu życia,
którzy chcą się sprawdzić w zawodach
z innymi, a jednocześnie będą mogli
wesprzeć finansowo potrzebujących. Ma
to też ważny aspekt wsparcia dla rodziców
i rodzin tych dzieci, którzy dzięki temu nie
czują się pozostawieni z problemem samym
sobie.
O: Czyli można powiedzieć, że działacie na
rzecz osób niepełnosprawnych?
M. K.: Nie tylko. Bardzo często współpracujemy
z Gminą Łąck, z Klubem Gminnym.
Przyjeżdżają do nas dzieci na pikniki,
które my organizujemy i zabezpieczamy.
Nieodpłatnie oczywiście. Lubimy taką pracę
i tak jest nam z tym na razie dobrze. Jako że
spółdzielnia jest zarejestrowana w Płocku,
staramy się uczestniczyć także w imprezach
organizowanych
m.in.
przez
płockie
Centrum Organizacji Pozarządowych.
O: Jakie są długofalowe cele spółdzielni
jako przedsiębiorstwa?

jesienne są dla nas nawet bardziej pracowite
niż letnie, zaczynają się przecież „zielone szkoły”,
konferencje, szkolenia. A ci goście, którzy
przyjadą do Ośrodka, siłą rzeczy będą korzystać
z oferty rekreacyjnej Fun Parku.
O: Co było najtrudniejsze w początkowej fazie
waszej działalności?
M. K.: Na początku, pewnie tak jak zawsze,
papierki. Chłopcy nie mieli wcześniej styczności
z taką ilością formularzy, dokumentów,
oświadczeń, pism, deklaracji, wniosków, itd.,
no i z ich wypełnianiem. Biznes biznesem, ale
formalnie też musi wszystko grać. Całe szczęście
dzięki szkoleniom OWES-u wszystko się udało,
oczywiście nie bez problemów. Naprawdę
pomoc OWES Mazowsza Płockiego była tu nie
do przecenienia, chyba bez tego wsparcia, to
by było nierealne, żebyśmy dali sobie sami z tym
radę.
O: Czy status spółdzielni socjalnej przeszkadza
czy pomaga w kontaktach? Jak jesteście
postrzegani?
M. K.: Nie przeszkadza, chociaż na tym terenie
to jest nowość. Większość osób nie kojarzy,
czym jest spółdzielnia socjalna, zwłaszcza
przedsiębiorcy, zwykli ludzie, ale w momencie
gdy się zapoznają z ofertą i dokładamy do niej
ofertę „12 Dębów”, który jest już znany w okolicy,
to wtedy już rozmawia się inaczej.
O: Czyli zaletą Fun Parku jest pomysł na synergię
i zazębianie się oferty spółdzielni i Ośrodka „12
Dębów”?

M.K.: Chłopacy są młodzi, z dużą inwencją,
z pomysłami. Trudno jest teraz powiedzieć,
jak to się rozwinie, jesteśmy na początku
drogi. Zdobywamy pierwsze kontakty
i doświadczenia. To dopiero początki
i musimy skupić się raczej na tym co
jest, co zaplanowaliśmy. Najważniejsze,
że zarabiamy na siebie, nie prosimy
nikogo o dotacje. Oczywiście plany są,
ale w pierwszej kolejności ciężka praca
z tym, co już zostało zrobione. Z pewnością
planujemy poszerzenie oferty. Zaczynamy
myśleć o zimie, jak zagospodarować ten
czas, chociaż mamy w zasadzie ofertę
całoroczną. Skończą się kajaki, zaczną się
bryczki, rowery, ogniska, kuligi, paintball
można uprawiać cały rok. Miesiące

33

M. K.: Na tym bazowaliśmy, nasze oferty się
uzupełniają. Korzystają na tym obie strony.
Sam Ośrodek skorzystał, bo otworzył się
na działania lokalne, mieszkańcy z okolicy
zaczęli przyjeżdżać i spędzać tu aktywnie
czas. Mieszkańcy też korzystają na tym,
że Ośrodek jest otwarty. Mamy tu basen
i jezioro i park linowy. Każdy znajdzie coś
dla siebie. Poza tym dużo osób w okolicy
ma domki letniskowe, więc przyjeżdżają tu
na weekend, a przez to że działa także Fun
Park, miejsce to staje się atrakcyjniejsze.

brać udział w przetargach, śledzić imprezy
samorządowe. Zresztą chcemy też dla siebie
znaleźć niszę, bo przecież nie zależy nam na tym,
żeby padały inne firmy. Myślimy o młodzieży, bo
dla tej grupy raczej podobnej oferty na rynku
nie ma. Firmy komercyjne zajmują się głównie
biznesem, dużymi imprezami, my natomiast
musimy szukać swojej szansy tam, gdzie może
być sukces i mniejsza konkurencja.

O: W jaki sposób spółdzielnia jest
zarządzana? Rządzi prezes czy członkowie?

M. K.: Na pewno. Przynajmniej na początku
działalności byłoby to bardzo pomocne, tym
bardziej, że my nie podchodzimy do naszej pracy
tylko biznesowo, że tylko kasa i nic więcej. Wręcz

M. K.: Staramy się podejmować decyzje
wspólnie, ale rzeczywiście są sytuacje, kiedy
trzeba reagować szybko i wtedy ciężar
odpowiedzialności spada na prezesa.
Dotyczy to też załatwiania drobnych
spraw. Pomimo wygody jednoosobowego
decydowania, rozmowa jest ważna. Zajmuje
może dużo czasu, dyskutowania, każdy
się wypowiada, każdy ma swoje zdanie,
ale decyzje tak podjęte mają akceptację
wszystkich, no i pewnie są najlepsze. Nie
każdy ma predyspozycje do pewnych prac,
dlatego rozmawiamy i staramy się znaleźć
sposób na rozwiązanie problemów.
O: A jak wyglądają finanse spółdzielni
w porównaniu z planami, które mieliście przy
uruchamianiu działalności?
M. K.: Nie mamy kokosów po kilku
miesiącach pracy. Dopiero teraz zaczynają
nas zauważać. Na terenie Płocka istnieje
firma komercyjna, która oferuje podobne
lub takie same usługi. Działa tutaj od
wielu lat, ma kontakty, doświadczenie, no
i potencjał, żeby obsługiwać najlepsze
kontrakty. Często mają popodpisywane
umowy wcześniej, więc ta branża jest
przez nich dosyć dobrze opanowana. Nie
mieliśmy szans, żeby mocniej wejść na rynek.
O: Czy ten biznes to wasza największa
konkurencja?
M. K.: To jest po prostu konkurencja. Nie
boimy się jej, nie o to chodzi. Nie możemy się
porównywać do firm, które funkcjonują na
rynku kilka czy kilkanaście lat. To normalne,
wystartowaliśmy w tym roku i część
kontraktów siłą rzeczy nam przepadła, ale
zamierzamy w przyszłym i kolejnych latach
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O: Czy pomogłoby wam to, gdyby w przetargach
zawierane byłyby tzw. klauzule społeczne?

przeciwnie, bardziej działamy społecznie,
nawet bym powiedział charytatywnie
i może moglibyśmy zarobić więcej, no ale
to miejsce, ten Ośrodek jest powołany do
pracy na rzecz drugiego człowieka.
O: Czy spółdzielnia socjalna to jest dobry
pomysł na życie dla młodych ludzi, którzy
szukają swojej szansy na rynku pracy?
Kacper Trafas, członek spółdzielni: To jest
bardzo dobry pomysł. Można naprawdę
dużo się nauczyć.
M. K.: To prawda. Dzięki spółdzielni chłopacy
zdobyli nowe kwalifikacje i to przez krótki
okres czasu. Cały czas inwestujemy w siebie.
Szkolimy się, robimy kursy, uprawnienia. Przez
te 4 miesiące ci młodzi spółdzielcy zrobili
kursy ratowników I i II stopnia, niedługo idą
na szkolenie dla sterników motorowodnych.
Dawid weźmie udział w kursie akustyki, a
2 naszych członków w kursie rehabilitacji
w wodzie, który może jest i drogi, ale dzięki
niemu będą mieli bardzo dobry zawód.
Myślimy też o wyjazdach narciarskich.
Mamy wśród nas instruktora narciarskiego.
Bez spółdzielni nie byłoby takich możliwości.
Najbardziej baliśmy się, że organizacyjnie
nie uda nam się tego zrobić, bo to sezon
i potrzeba wszystkich rąk do pracy. Ale się
udało.
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O: A jak zdobywacie klientów?
M. K.: Staramy się docierać do nich
bezpośrednio. Ośrodek na pewno jest
miejscem, które przyciąga klientów i dobrze,
że nam się fajnie współpracuje. Dużo osób
przyjeżdża na rehabilitację i siłą rzeczy korzysta
z usług spółdzielni, ale musimy wychodzić
poza Ośrodek, co czasami przy dużym
zainteresowaniu naszymi atrakcjami bywa
trudne. Ale promujemy się, reklamujemy.
O: Czy zamierzacie w przyszłości zatrudnić
dodatkowe osoby?
M.K.: Na razie pracujemy sami. Owszem,
zatrudniamy dodatkowe osoby dorywczo,
ale wydaje nam się, że musimy jeszcze wiele
spraw poukładać. Pracujemy dużo, ale też
dużo inwestujemy. Dodatkowe osoby to
też koszty, ale już widzimy, że sami sobie nie
poradzimy i konieczne będzie powiększenie
spółdzielni. Uzyskaliśmy właśnie pozwolenie
na budowę pomostu i zabierzemy się za to
w zimę, bo właśnie wtedy robi się takie rzeczy,
więc pojawi się też konieczność zatrudnienia
dodatkowych osób. Gmina Łąck zresztą
bardzo nam pomaga, bo wie, że nie ma
takiego drugiego miejsca nad jeziorami,
które byłoby tak zagospodarowane. Widzi
zatem lepsze perspektywy na rozwój, na
więcej podatków, dodatkowe zatrudnienie
i integrację mieszkańców.
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O: Czy możecie wymienić trzy najbardziej
sprzyjające warunki do rozwoju Waszej
spółdzielni socjalnej?
K. T.: Myślę, że musimy skupić się na osobach
niepełnosprawnych. Fajnie, gdyby powstała
trasa w parku linowym dostosowana dla nich
i dla małych dzieci. Czegoś takiego brakuje,
więc to mogłoby przyciągnąć właśnie
takich klientów. Ośrodek jest położony
w lesie i dobrze też byłoby zakupić gokartyczterokołowce, tak aby mogła do niego
wsiąść osoba niepełnosprawna z opiekunem.
Jestem przekonany, że to by sprawiło takim
osobom niezłą frajdę, gdyby mogły pojeździć
po lesie.
O: Ale potrzebujecie kapitału na zakup tego
sprzętu?
K.T.: Tak, ponieważ wszystko co zarobimy,
inwestujemy w reklamę i promocję spółdzielni.
Bez reklamy ciężko jest przyciągnąć klientów.
M. K.: Ale nie chcemy darowizn i dotacji
też raczej nie. Chcielibyśmy zarabiać jak
normalna firma. Za pieniądze dawać wysoką
jakość usług i dobry produkt. Owszem,
byłoby miło, gdyby samorządy uwzględniały
w zamówieniach takie podmioty jak nasz
poprzez zastosowanie klauzul społecznych,
bo każda impreza to rozwój, doświadczenie
i środki na inwestycje.

FUN PARK

SPACER NA LINIE NIE TYLKO DLA KAWALERÓW

ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH
GRY SCENARIUSZOWE
SZKOŁA PRZETRWANIA

PAINTBALL, KAJAKI, ŚCIANKA WSPINACZKOWA,
PARK LINOWY

tel: 690 646 321
tel: 690 646 005

AKTYWNIE, BEZPIECZNIE, KREATYWNIE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FUN PARK, OŚRODEK 12 DĘBÓW W ZAŻDZIERZU

www.funparkplock.com.pl
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“OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO”

LIDER PROJEKTU
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego –
organizacja pozarządowa działająca od 2004 roku. Jej
główne aktywności koncentrują się na integracji środowisk
lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów
społecznych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej
na Mazowszu Płockim. Wspiera tworzenie i zarządzanie
NGO poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie
aspektów finansowo-księgowych, marketingowych oraz
prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu i realizacji
wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.

PARTNERZY PROJEKTU
Miasto Płock – jednostka samorządu terytorialnego, aktywnie
uczestnicząca w wielu przedsięwzięciach i projektach społecznych.
Poprzez Centrum do spraw Organizacji Pozarządowych wspiera
i promuje Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej na terenie miasta
i powiatu płockiego.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – stowarzyszenie
założone w 2000 roku w Warszawie. Jego misją jest odkrywanie
i wspieranie potencjału społeczności lokalnej w celu rozwijania
idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem
jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego
obywatela.

Powiat Sierpc – jednostka samorządu terytorialnego,
zaangażowana w promocję przedsiębiorczości społecznej na
terenie powiatu sierpeckiego i posiadająca doświadczenie w
realizacji projektów służących rozwojowi społeczności lokalnych.
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