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Zapraszamy na II Bieg na rzecz Ekonomii  
Społecznej i na dużo, dużo więcej…
a Przedsiębiorstwa społeczne stanowią coraz większy odsetek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Różnią się od firm komercyj-
nych przeznaczeniem zysku, którego nie dzielą pomiędzy założycieli. Służy on reintegracji członków, może być inwestowany w rozwój wspólnoty 
lokalnej lub utworzenie nowego miejsca pracy.

Do niedawna spółdzielnie so-
cjalne kojarzyły się przede wszyst-
kim z usługami gastronomicz-
nymi, komunalnymi, opieką nad 
terenami zielonymi – generalnie 
z pracą niewymagającą wysokich 
kwalifikacji. Jednak poziom profe-
sjonalizmu i oferta współczesnych 
przedsiębiorstw społecznych bu-
dzą entuzjazm i szczere uznanie, 
gdyż odpowiadają na bardzo róż-
ne potrzeby klientów. A działania 
przedsiębiorcze prowadzone są nie 
tylko w ramach spółdzielni socjal-
nych, ale także spółek non profit i 
organizacji pozarządowych.

Już jutro, 30 września, będzie-
my mogli spotkać niektóre z nich 
podczas II Biegu na rzecz Ekono-
mii Społecznej, jednej z imprez 
promujących przedsiębiorczość 
społeczną. Poznajmy je bliżej!

Kawiarnię Ciacho przy ul. Górna 
Wilda 70 prowadzi Spółdzielnia 
Socjalna Turbo. Wypieki oferowa-
ne przez Kawiarnię Ciacho są przy-
gotowywane z jak najlepszych, 
najmniej przetworzonych składni-
ków, mówi Joanna Nowak, prezes 
Spółdzielni. Latem korzystamy z 
bogactwa sezonowych, świeżych 
owoców i warzyw, a zimą z konfi-
tur i przetworów naszej produkcji. 
Wykorzystujemy głównie rodzinne 
przepisy, czyli te sprawdzone do-
mowe, przekazywane z pokolenia 
na pokolenia. W ofercie są tarty na 
słodko i wytrawne, tarty bezowe, 
drożdżówki vege, ciasta dietetyczne 
(bezglutenowe, bez laktozy, serniki 
szarlotki, muffinki).

Spółdzielnia Socjalna Kropka 
powstała w listopadzie 2016 roku. 
Aktualnie zatrudnienie w Kropce 
znajduje siedem osób, z czego trzy 
z umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności i trzy osoby bezro-
botne z określonym III profilem po-
mocy. W kawiarni na osiedlu Armii 
Krajowej 101 Kropka proponuje wy-
śmienitą kawę oraz naturalne ciasta 
wypiekane bez sztucznych dodat-
ków, za to z ogromem serca i zapału. 
Naszą specjalnością jest delikatny, 
puszysty sernik, zdecydowanie naj-
lepszy po prawej stronie Warty – z 
uśmiechem mówi Elwira Bowers, 
prezes Spółdzielni. Nasi pracownicy 
wyspecjalizowali się w wypiekaniu 
wspaniałych kokosanek oraz ow-
sianych, energetyzujących ciastek. 

Codziennie w Kropce można się 
uraczyć również ciastami specjal-
nymi – bez glutenu, bez cukru czy 
bez laktozy. Tutaj organizowane są 
różne uroczystości, jak jubileusze, 
chrzciny, komunie. Odbywają się 
warsztaty cukiernicze i artystyczne 
oraz tematyczne urodzinki. W pra-
cowni Kropki powstają wspaniałe, 
oryginalne, naturalne torty zdobio-
ne owocami i kwiatami, przygoto-
wywane są cateringi na szkolenia i 
konferencje.

Beatit – powstało pięć lat temu 
jako portal traktujący o perkusji i 
wszystkim, co jest z nią związane. 
Jego założycielami są czynni per-
kusiści, ludzie z pasją i chęcią prze-
kazywania jej dalej. A teraz pisze się 
odmienny rozdział w historii Beatit 
(obecnie spółka non profit), w któ-
rym dajemy się poznać także jako 
ludzie z misją, a nawet misją spo-
łeczną – mówi perkusista i pedagog 
Jan Pudłowski. Chcemy nie tylko 
pisać o bębnach, chcemy umożliwić 
poznanie ich w sposób namacalny. 
Chcemy nauczać rytmiki z ele-
mentami perkusji, gry na perkusji 
i instrumentach pokrewnych, gi-
tarze basowej, w sekcji rytmicznej 
(perkusja i bas) oraz turntablizmu. 
Ważne jest dla nas dotarcie z pro-
wadzonymi przez nas zajęciami 
rytmicznymi do rodziców dzieci 
dotkniętych autyzmem, zespołem 
Downa lub innymi schorzeniami 
psychiczno-fizycznymi, a także za-
interesowanie grą na perkusji osób 
o różnym stopniu niepełnospraw-
ności, młodzieży uważanej za „trud-
ną” oraz osób starszych. Dodatkowo 
będziemy produkować na zlecenie 
materiały audiowizualne związa-
ne z nauczaniem gry na perkusji i 

instrumentach perkusyjnych. Na-
szym celem jest to, aby nasza wie-
dza i pasja przynosiły radość, przy-
jemność i korzyść innym…

Interesująco zapowiada się dzia-
łalność powstającej spółdzielni z 
Suchego Lasu, która oferować bę-
dzie naukę jazdy konnej, półkolo-
nie, warsztaty hippiczne, a także… 
hipoterapię. Terapia ta najlepiej się 
sprawdza w przypadku: dziecięce-
go porażenia mózgowego, różnego 
typu niedowładów, autyzmu i jego 
spectrum, zespołu Downa i in. Ca-
łość działań opierać się będzie o 
współpracę z pięknymi końmi Fior-
dami, znanymi też jako Norwegian 
Fjord Horse. To najstarsza rasa, któ-
ra z Europy Środkowej na teren Nor-
wegii i Półwyspu Skandynawskiego 
przybyła ponad 4000 lat temu. Ze 
względu na swoją niezwykłą moc-
ną, zwartą, silną budowę i bardzo 
spokojny, uległy charakter, fiordy 
to konie idealne do hipoterapii. Jak 
mówi inicjatorka przedsięwzięcia 
Marta Palimąka, to wyjątkowa rasa 
koni, która wyróżnia się spośród in-
nych ras niesamowitą łagodnością, 
chęcią współpracy z człowiekiem. 
Ze względu na swoją uległość i to-
warzyskość są idealnymi końmi dla 
dzieci.

Restauracja Wspólny Stół przy 
ul. Śródka 6 działa zaledwie dwa 
lata, a już zanotowała olbrzymi 
postęp zarówno pod względem 
społecznym (zaczynając od pięciu 
pracowników na umowę o pracę – 
dzisiaj spółdzielnia zatrudnia dzie-
sięć osób, a dodatkowo trzy osoby 
na umowę-zlecenie), jak i bizne-
sowym. Oprócz prowadzenia re-
stauracji, spółdzielnia dostaje w tej 
chwili bardzo dużo zleceń na orga-
nizację cateringów, m.in z urzędów, 
instytucji publicznych, korporacji, 
fundacji/stowarzyszeń.

– Właśnie we wrześniu, dzię-
ki tym zleceniom mogliśmy za-
trudnić kolejne dwie osoby, Ewę i 
Andrzeja – zauważa Jacek Ferenc, 
prezes Spółdzielni Wspólny Stół. 
– Przedsiębiorstwo jest też na-
gradzane: w 2016 roku ASHOKA 
(która wspiera innowatorów spo-
łecznych na całym świecie) oraz 
Bank Pekao S.A., w ramach Spo-
łecznego Startupu, wyróżnili dzie-
sięć przedsiębiorstw społecznych 
z Polski, w tym Wspólny Stół „jako 

jedno z najlepiej zapowiadających 
się przedsiębiorstw roku 2016”. W 
2017 roku natomiast wybierano z 
całej dziesiątki przedsiębiorstwo, 
które zaliczyło największy progres 
(nagroda: Progress Awards) – i… 
wybrano Wspólny Stół. W grudniu 
2016 r. restauracja została uhono-
rowana certyfikatem „Zakup pro-
społeczny”, a w konkursie Głosu 
Wielkopolskiego zajęła 6. miejsce 
w Poznaniu.

II Bieg na rzecz Ekonomii 
Społecznej Śródka Zawady  
w Poznaniu,  
sobota, 30 września 2017 r.

Co w programie?
a  bieg dla 100 osób (start o 9.00, 

zapisy: http://zapisy.mara-
tonczykpomiarczasu.pl/bieg-
-srodka-zawady),

a  bieg dla 40 dzieci (start o 
10.00, zapisy: http://zapisy.
maratonczykpomiarczasu.pl/
bieg-srodka-zawady),

a  zajęcia i pokazy na trampoli-
nach (Jump Spalarnia)

a  panel dyskusyjny Nowa Edu-
kacja (Kuźnia Sportu, Fundacja 
Amatorzy Pióra, Fundacja Linka, 
Spółdzielnia Socjalna FURIA),

a  warsztaty perkusyjne dla 
dzieci i dorosłych (Beat It 
Productions),

a  jazda konna dla dzieci (FIORD 
Team),

a  zajęcia fitness ze smovey (Spół-
dzielnia Socjalna Pomagajmy 
Razem),

a muzyka (Łukasz Kaniewski),
a  degustacje bez, tart, ciastek, 

muffinek i wytrawnych przeką-
sek (Kropka Cukiernia-Kawiar-
nia, Ciacho, Wspólny Stół, Bystro 
– bistro catering, Smakosze),

a  strefa zakupów – ceramika, 
rękodzieło, decoupage, obraz-
ki, poduszki (Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Spółdzielnia Socjal-
na „Talent” w Szamotułach, 
Pogotowie Społeczne),

a  strefa relaksu (o ile pogoda 
dopisze – tereny nadwarciańskie 
zapraszają),

a  strefa dziecka (Świetlica Ana-
naski)

Start i meta:  
ul. św. Wincentego 6/9

Wstęp wolny.
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