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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 efektywniej, 
im mocniejsze jest środowisko spo-
łeczne wokół nich, czyli tzw. part-
nerstwo lokalne. Środowisko osied-
la, dzielnicy, wsi czy miasta – świa-
dome, że na danym terenie rozwija 
się przedsiębiorstwo społeczne 
może je istotnie wspomóc poprzez 
różnego rodzaju zakupy, zlecenia, 
szukanie płaszczyzn współpracy, 
organizację przetargów z klauzulą 
społeczną.
Warto przypomnieć, że przedsię-
biorstwo społeczne zatrudnia min. 
50% osób bezrobotnych lub 30% 
osób niepełnosprawnych, a należą 
do tej kategorii spółdzielnie socjal-
ne osób fizycznych, spółdzielnie 
socjalne osób prawnych, spółki non 
profit, a także fundacje i stowarzy-
szenia prowadzące działalność go-
spodarczą.
Wielkopolska jest regionem, gdzie 
jest najwięcej przedsiębiorstw spo-
łecznych i podmiotów reintegracyj-
nych. W aktualnej edycji projektu 
Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej, w ramach Wielkopol-
skiego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 m.in. wsparto 

powstanie i organizację nowych 
przedsiębiorstw społecznych, po-
miotów reintegracyjnych oraz zai-
nicjowano działalność gospodarczą 
organizacji obywatelskich.

Eko-Przemiana  
we Wronkach
W powiecie szamotulskim zarówno 
jego władze na czele ze starostą Jó-
zefem Kwaśniewiczem, jak i gmin 
Wronki, Pniewy, Szamotuły i Kaź-
mierz, bardzo przychylnie podcho-
dzą do tematu ekonomii społecz-
nej. We Wronkach od paru lat działa 
Spółdzielnia Socjalna Eko-Przemia-
na, nadal potrzebująca wsparcia 
partnerstwa lokalnego, specjalizu-
jąca się w wybranych usługach z 
zakresu mechaniki samochodowej 
oraz usługach opiekuńczych.

Nadzieja i Talent  
w Szamotułach
Natomiast w Szamotułach działa 
Centrum Integracji Społecznej przy 
Fundacji Nadzieja. Przez 10 lat dzia-
łalności blisko 280 osób skorzysta-
ło ze wsparcia oferowanego przez 
szamotulski CIS. Obecnie Funda-
cja, dzięki dotacji z Miasta i Gminy 
Szamotuły, oferuje udział w CIS-ie 
22 osobom z różnym bagażem do-
świadczeń. Wśród nich są samotne 
matki, osoby długotrwale bezro-
botne, nieaktywne zawodowo, z 
różnych względów mające trud-
ności w powrocie na rynek pracy. 
Uczestnicy mogą m.in. skorzystać 
z porad psychologa-terapeuty, do-
radcy zawodowego oraz poszerzyć 
swoje kwalifikacje zawodowe, bio-
rąc udział w kursie obsługi kom-
putera i j. angielskiego. Centrum 
umożliwia także zdobycie nowych 
uprawnień oferując szereg szkoleń 
zawodowych przez dostosowanie 
ich do indywidualnych potrzeb 
uczestników (opiekun osób zależ-
nych, operator wózków jezdnio-
wych, kucharz małej gastronomii 
itp.). Dzięki współpracy z Fundacją 
Pomocy Wzajemnej Barka, rea-
lizującą projekt w ramach Wiel-
kopolskiego Centrum Ekonomii 
Solidarnej, część uczestników sko-
rzystała z takich szkoleń jak: „Me-
dia społecznościowe dla każdego” 
i program „Spadochron” – wzmac-
niający umiejętność aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia. CIS 
korzysta także z oferty niedawno 

odremontowanego szamotulskiego 
Kina „Halszka”. Obecnie trwa rekru-
tacja nowych uczestników, dlatego 
zachęca się wszystkich zaintereso-
wanych do kontaktu z CIS-em lub 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Szamotułach. Bliższych informa-
cji na temat usług oraz możliwości 
współpracy uzyskać można w sie-
dzibie Fundacji Nadzieja przy ul. 3 
Maja 12 w Szamotułach lub pod nr 
tel. 61 292 20 56. 
Z kolei Spółdzielnia Socjalna osób 
prawnych „Talent” w Szamotułach 
tworzy miejsca pracy i aktywizuje 
zawodowo uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Szamotu-
łach, zajmując się wyrobem cera-
miki ozdobnej. W ofercie znajdują 
się: figurki, obrazki z wizerunkami 
świętych, kartki okolicznościowe, 
ceramiczne ozdoby świąteczne 
oraz ceramika użytkowa – kubki, 
komplety kawowe, misy itp. Po-
dejmuje także inne działania na 
rzecz środowiska lokalnego, m.in. 
7 czerwca przygotowała Piknik In-
tegracyjny. Spółdzielnię utworzyli: 
Powiat Szamotulski oraz Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi.

Ostoja i Horyzont  
w Pniewach
Polityka społeczna nie jest obca 
także Pniewom. Miasto prowadzi 
Centrum Integracji Społecznej w 
formie samorządowego zakładu 
budżetowego, a 20 marca gminy 
Pniewy i Kwilcz powołały Spół-
dzielnię Socjalną Horyzont. Przed-
miotem działalności spółdzielni 
będą usługi związane z pielęgnacją 
i zagospodarowaniem terenów zie-
lonych, usługi sprzątające i drobne 
prace remontowe.
Samo Centrum Integracji Społecz-
nej „Ostoja” w Pniewach działa na 
rzecz aktywizacji społeczno-zawo-
dowej, organizuje zajęcia z psycho-
logiem, z terapeutą do spraw uza-
leżnień, zajęcia z zakresu zarządza-
nia budżetem domowym w celu 
racjonalnego gospodarowania środ-
kami pieniężnymi, zajęcia z zakresu 
edukacji ekologicznej i zdrowotnej 
oraz szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Centrum pro-
wadzi działalność wytwórczą, han-
dlową i usługową w ramach reinte-
gracji zawodowej, której celem jest 
poprawa oraz podtrzymanie zdol-

ności autonomicznego świadcze-
nia pracy uczestników w czterech 
grupach warsztatowych: dwóch 
ogrodniczo-porządkowych, grupie 
stolarsko-remontowo-budowlanej, 
krawiecko-rękodzielniczo-handlo-
wej. Uczestnicy szkolą się w szero-
kim zakresie technik krawiectwa, 
technik koronczarstwa oraz cera-
miki. Rozwijają uzdolnienia manu-
alne oraz twórcze: szycie prostych 
strojów, firan, zasłon, pościeli, toreb 
ekologicznych i patchworków. 

Znajome w Kaźmierzu
W Kaźmierzu natomiast rozpoczę-
ła działalność spółdzielnia socjalna 
osób fizycznych „Znajome”, która 
planuje prowadzić regularne war-
sztaty: z nauki języka angielskiego 
(osobno dla dzieci i dorosłych, a w 
razie zapotrzebowania dla mam 
z dziećmi), warsztaty ceramiczne 
(osobno dla dzieci i dorosłych), 
warsztaty rękodzieła (w tym szycie, 
odnawianie mebli, tworzenie orygi-
nalnej biżuterii, ozdób domowych 
i wiele innych; osobno dla dzieci 
i dorosłych), porady żywieniowe 
i zdrowego stylu życia, warsztaty 
tematyczne (m.in. florystyczne) 
w okresach świątecznych, war-
sztaty dzienne dla dzieci w czasie 
przerw wakacyjnych letnich i zi-
mowych. „Znajome” pragną także 
okazjonalnie organizować zajęcia 
artystyczno-edukacyjne dla szkół i 
przedszkoli, imprezy integracyjne 
dla mieszkańców gminy, festyny, 
warsztaty i spotkania prowadzo-
ne przez zaproszonych gości, a w 
przyszłości poszerzyć działalność o 
zajęcia socjoterapeutyczne i senso-
ryczne dla dzieci, prowadzenie Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego i orga-
nizację warsztatów wyjazdowych 
dla kobiet. W planach, ponadto, 
produkcja i dystrybucja rękodzieła.

Artykuł sponsorowany w ramach 
projektu Wielkopolskie Centrum 
Ekonomii Solidarnej

Projekt Wielkopolskie Centrum 
Ekonomii Solidarnej (Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej), 
realizowany jest przez partnerów: 
Fundację Pomocy Wzajemnej Bar-
ka, Wielkopolską Radę Koordyna-
cyjną Związek Organizacji Pozarzą-
dowych oraz Związek Organizacji 
Sieć Współpracy Barka.

Artykuł sponsorowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), realizowany jest przez partnerów:  
Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Ekonomia społeczna przywraca  
społeczeństwu ludzi pewnych siebie

CIS Ostoja – integracja w poznańskiej palmiarni 

CIS w Szamotułach - zajęcia komputerowe 

CIS Ostoja – warsztat krawiecki

Piknik Integracyjny 2017 , WTZ i Spółdzielnia Talent


