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Ekonomia społeczna przynosi efekty 
w powiecie obornickim

Ekonomia społeczna jest sposo-
bem rozwiązywania problemów 
społecznych poprzez aktywne for-
my edukacyjne i przedsiębiorcze. 
Tworzy bowiem przestrzeń dla 
wszystkich: chorych i zdrowych, 
niepełnosprawnych i sprawnych, 
bezrobotnych i pracujących, wy-
kształconych i tych z niskimi 
kwalifikacjami. Chce wykorzystać 
potencjał tych, którzy chwilowo 
lub długotrwale nie uczestniczą w 
życiu społeczno-gospodarczym, by 
pomóc im przejść z zamkniętego 
kręgu wykluczenia do wspólnoty 
lokalnej.

Realizujące ją przedsiębiorstwa 
społeczne, organizacje obywatel-
skie, centra integracji społecznej i 
kluby integracji społecznej, zakła-
dy aktywności zawodowej i war-
sztaty terapii zajęciowej stanowią 
coraz większy odsetek podmiotów 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Różnią się od firm komer-
cyjnych przeznaczeniem zysku, 
którego nie dzielą pomiędzy zało-
życieli. Służy on reintegracji człon-
ków, może być inwestowany w 
rozwój wspólnoty lub utworzenie 
nowego miejsca pracy. Wszystkie 
te podmioty działają tym efek-
tywniej, im mocniejsze jest śro-
dowisko społeczne wokół nich, 
czyli tzw. partnerstwo lokalne. Śro-
dowisko osiedla, dzielnicy, wsi czy 
miasta – świadome, że na danym 
terenie rozwija się przedsiębior-
stwo społeczne – może je istotnie 

wspomóc poprzez różnego rodzaju 
zakupy, zlecenia, szukanie płasz-
czyzn współpracy, organizację 
przetargów z klauzulą społeczną.

Warto przypomnieć, że przed-
siębiorstwo społeczne zatrudnia 
min. 50% osób bezrobotnych lub 

30% osób niepełnosprawnych, a 
należą do tej kategorii spółdzielnie 
socjalne osób fizycznych, spół-
dzielnie socjalne osób prawnych, 
spółki non profit, a także fundacje 
i stowarzyszenia prowadzące dzia-
łalność gospodarczą.

Wielkopolska jest regionem, 
gdzie jest najwięcej przedsię-
biorstw społecznych i podmiotów 
reintegracyjnych. W aktualnej 
edycji projektu Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidarnej, w 
ramach Wielkopolskiego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, 
m.in. wsparto powstanie i orga-
nizację nowych przedsiębiorstw 
społecznych, pomiotów reintegra-
cyjnych oraz zainicjowano działal-
ność gospodarczą organizacji oby-
watelskich.

Prospołecznie  
w Obornikach…

Ekonomia społeczna w powie-
cie obornickim szczególnie dobrze 
rozwija się w Obornikach i Rogoź-
nie, dobre warunki też zaczyna 
znajdywać w gminie Ryczywół.

W Obornikach funkcjonuje 
Rada Inicjatyw Społecznych. Sku-
pia ona osoby zaangażowane w 
rozwiązywanie problemów spo-
łecznych w gminie: przedstawicie-
li Rady Miasta, przedsiębiorców i 
organizacji obywatelskich. W skali 
Wielkopolski jest to niezwykle 
wyjątkowa forma działania part-
nerstwa lokalnego. Od dłuższego 

czasu trwają tam też prace nad po-
wołaniem Centrum Integracji Spo-
łecznej. Rada ma też w planach 
utworzenie Centrum Inicjatyw 
Społecznych, ośrodka integrują-
cego czynności przeciwdziałające 
zjawisku wykluczenia społeczne-

go, a także zrzeszającego powsta-
jące na terenie Obornik spółdziel-
nie socjalne.

Na terenie gminy działa Spół-
dzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, 
która swoją ofertę kieruje szcze-
gólnie do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności i tych, które 
wracają na rynek pracy, które nie 
chcą być narzędziem do zarabia-
nia pieniędzy, ale chcą być częścią 
zespołu. Słowo „dysforia” służy do 
określenia nastroju człowieka, któ-
ry na skutek różnych czynników, 
w dużej mierze zewnętrznych, ma 
trudność z radzeniem sobie z ota-
czającą go rzeczywistością. Konse-
kwencją tego jest skłonność do zło-
ści, rozżalenia, drażliwości, agresji 
i wybuchów nieadekwatnych do 
sytuacji, a także niemożność od-
czuwania przyjemności.

Spółdzielnia świadczy usługi 
opiekuńcze, takie jak: przygoto-
wanie i dostarczanie posiłków, 
pomoc w załatwianiu spraw u le-
karzy, w urzędach, realizacja recept 
lekarskich, pomoc w kontakcie z 
otoczeniem w celu normalnego 
funkcjonowania, wychodzenie z 
podopiecznymi na spacery i wyda-
rzenia kulturalne. Prowadzi zajęcia 
aktywizacyjne, reintegracyjne i 
edukacyjne dla osób objętych usłu-
gami opiekuńczymi, zajęcia specja-
listyczne: nauka języka migowego, 
kursy komputerowe, zajęcia dedy-
kowane osobom niepełnospraw-
nym i osobom pracującym z oso-
bami niepełnosprawnymi, zajęcia 
integracyjne dla dzieci oraz senio-
rów, wypożycza sprzęt rehabilita-
cyjny dla chorych i niepełnospraw-
nych oraz usługi rehabilitacyjne.

…i w Rogoźnie
Z kolei Centrum Integracji Spo-

łecznej w Rogoźnie organizuje dla 
swoich uczestników warsztaty i 
szkolenia, zajęcia wzmacniające, 
wspierające, szkolenia bhp i ppoż. 
Prowadzi warsztaty: remontowo-
-budowlany, porządkowo-ogrod-
niczy, krawiecki, a także warsztat 
usług opiekuńczych. Ponadto w 
formie wolontariatu swoje usługi 
świadczy doradca zawodowy. Na 
bieżąco uczestników wspiera rów-
nież psychoterapeuta. Istotną rolę 
w Centrum odgrywa też integracja 
wszystkich grup warsztatowych, 
dlatego organizowane są różnego 
typu spotkania i wydarzenia, np. 
spotkanie świętomarcińskie, bo-
żonarodzeniowe, z okazji Dnia Ko-
biet, wielkanocne, wyjazd do kina, 
wycieczka do Torunia itp.

W Rogoźnie funkcjonuje także 
Spółdzielnia Socjalna Opus, któ-
rej celem jest wykonywanie usług 
komunalnych: pielęgnacja zieleni, 
utrzymanie czystości na placach, 
chodnikach oraz parkingach, zi-
mowe odśnieżanie chodników, 
placów, parkingów, drobne usługi 
budowlane oraz usługi sprzątające. 
Głównym klientem spółdzielni jest 
miasto Rogoźno i jego jednostki 
organizacyjne. Dzięki działalności 
spółdzielni budynki należące do 
miasta i gminy Rogoźno odzyskują 
świeżość i zyskują nowy blask – 
pracy i nowych zadań, póki co, nie 
brakuje.

Spółdzielnia, jak każde przed-
siębiorstwo społeczne, ma przed 
sobą dwa podstawowe cele: dać 
zatrudnienie i godziwe możliwości 

zarobkowania osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, ale też 
osiągnięcie zysku społecznego; stąd 
prowadzone są działania w zakresie 
reintegracji społecznej i zawodowej, 
organizowane są spotkania integra-
cyjne dla spółdzielców i ich rodzin.

Dodajmy, że Spółdzielnia Socjal-
na Opus wzięła udział w tegorocz-

nej edycji programu „Decydujesz 
– Pomagamy”, organizowanego 
przez Sieć Marketów Tesco, a jej 
projekt uzyskał najwyższą liczbę 
punktów w swoim mikroregionie. 
Spółdzielnia otrzymała grant fi-
nansowy w wysokości 5 tysięcy 
złotych na zorganizowanie Dnia 
Dziecka.
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Uciec Dyforii prowadzi szkolenie dla opiekunek


