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Przedsiębiorstwa ekonomii 
społecznej cieszą się co-
raz większą popularnością 
w  każdej gminie. Skupiają 
ludzi, którzy po prostu chcą 
pracować, uczyć się i  zdo-
bywać nowe umiejętności. 
Pracują w  nich zarówno 
osoby niedające sobie do-
tąd rady na rynku pracy, jak 
i  energiczni liderzy, świet-
nie czujący się w obszarach, 
do których nieczęsto zaglą-
dają komercyjne przedsię-
biorstwa.

Taką kuźnią dobrych przed-
siębiorstw społecznych jest 
Wielkopolskie Centrum Eko-
nomii Solidarnej, działające 
od września 2018 roku dzię-
ki porozumieniu Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka 
i  Miasta Poznań. Jego rolą 
jest stworzenie warunków 
dla rozwoju i  wzmocnienia 
sektora ekonomii społecznej 
w  subregionie poznańskim 
(czyli na terenie m. Poznania 
oraz powiatów obornickiego, 
poznańskiego, szamotulskie-
go, średzkiego, śremskiego) 
poprzez: budowanie świado-
mości i  podtrzymywanie idei 
ekonomii społecznej w  śro-
dowiskach lokalnych, inkuba-
cję nowych przedsiębiorstw 
społecznych i  wsparcie już 
istniejących, a  także przez 
reintegrację społeczną i  za-
wodową osób zagrożonych 
ubóstwem i  wykluczeniem. 
Jak to zrobić? Centrum ma 
kilka sprawdzonych działań 
realizujących te cele. Są to:

- świadczenie doradztwa 
i  organizowanie szkoleń dla 
przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej (m.in. 
w  zakresie biznesplanu, pro-
wadzenia działalności odpłat-
nej i  gospodarczej, zarządza-

nia organizacją, partnerstw 
lokalnych, komunikowania/
promocji, aspektów praw-
nych, mediacji),

- zapewnienie dla podmio-
tów ekonomii społecznej do-
stępu do usług i  doradztwa 
specjalistycznego,

- wsparcie przy zawiązywa-
niu partnerstw lokalnych,

- organizowanie wydarzeń 
sieciujących dla podmiotów 
ekonomii społecznej m.in.: 
targi, spotkania branżowe,

- wsparcie powstawania 
przedsiębiorstw społecznych 
(m.in. poprzez przyznawa-
nie środków finansowych na 
tworzenie miejsc pracy),

- zwiększanie widoczności 
ekonomii społecznej w  sub-
regionie.

Powstałe – i  wciąż powsta-
jące – firmy społeczne, speł-
niające oczekiwania Wielko-
polskiego Centrum Ekonomii 
Solidarnej są dobrym part-
nerem dla samorządów, dla 
służb państwowych, dla 
służby zdrowia i  oświaty, dla 
spółdzielni i  szeregu firm 
komercyjnych. Są przede 
wszystkim szansą dla ludzi 
zainteresowanych wejściem 
lub powrotem na rynek pra-
cy. Nienastawione na groma-
dzenie zysku, skupiają się za 
to na pracownikach – ich inte-
gracji, przygotowaniu zawo-
dowym, daniu im umiejętno-
ści, wiedzy i pewności siebie.  

W  przypadku naszej firmy 
koncepcja przedsiębiorstwa 
społecznego sprawdza się 
znakomicie – tłumaczy Bar-
tłomiej Tecław, prezes Brat 
– Bud, spółki z o.o. non profit 
w Obornikach. - Pracują u nas 
ludzie zagrożeni społecznym 
wykluczeniem, nieraz wal-
czący z  nałogami, ale chcący 
pokonać słabości, odzyskać 

wiarę w  siebie i  funkcjono-
wać normalnie na rynku 
pracy. Dobre chęci są u  nich 
podstawą, a  zaufanie całego 
zespołu do siebie daje efekty. 
To zgrana ekipa, dogadujemy 
się i dobrze mi się z nią pracu-
je. Warto im poświęcić czas 
i  później słyszeć, że ich daw-
ne problemy są już historią. 
Mamy w  planach zakładową 
wigilię, ale oczywiście z  za-
chowaniem zasad bezpie-
czeństwa antywirusowego, 
na pewno porozmawiamy 
o naszych wspólnych planach 
na przyszłość.  

Spółka działa od 2017 roku, 
na terenie Obornik i  okolicz-
nych miejscowości podej-
muje się prac remontowych 
i  układania kostki brukowej. 
Jej partnerami są samorządy, 
firmy i klienci indywidualni.

Spółdzielnia Socjalna Uciec 
Dysforii w  Obornikach rów-
nież nie poddaje się pande-
mii. We wrześniu i  paździer-

niku tego roku przystąpiła 
do Programu Wsparcia Do-
raźnego Organizacji Pozarzą-
dowych w  zakresie Przeciw-
działania Skutkom COVID-19, 
a tym samym realizowała za-
dania „COVID-19 nas nie po-
kona” oraz „Lokalnie w walce 
z  COVIDEM-19”. Program 
finansowany jest ze środków 
otrzymanych od Narodowe-
go Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego.

Spółdzielnia wraz z  pro-
wadzonym przez siebie 
Centrum Wsparcia Rabbu-
ni wykonywała maseczki 
zabezpieczające przed za-
każeniem koronawirusem. 
Osoby niepełnosprawne 
przygotowujące je z  wielkim 
zaangażowaniem miały póź-
niej wielką satysfakcję, gdy 
mogły nieodpłatnie przeka-
zać maseczki jednostkom 
służby zdrowia, policji, straży 
miejskiej, straży pożarnej, 
urzędom, ośrodkowi kultury, 
czy bibliotece.

- Jesteśmy zawsze serdecz-
nie przywitani, wszyscy nam 
bardzo dziękują i  się cieszą, 
za co jest nam ogromnie 
miło i  jesteśmy szczęśliwi, że 
możemy wesprzeć lokalne 
firmy – mówią członkowie 
Rabbuni. A  gdy słyszą takie 
słowa, że  dzięki ich postawie 
i  zaangażowaniu pracownicy 
szpitala idą do pracy z poczu-
ciem bezpieczeństwa i  wiary 
w lepsze jutro, mówią krótko 
– mega szok i radość!

A  satysfakcja z  dobrze 
wykonanej pracy i  poczu-
cie, że się jest potrzebnym 
dla innych, to ważna rzecz, 
wręcz cel dla tej spółdzielni 
socjalnej. Dysforia bowiem, 

umieszczona w  nazwie 
Spółdzielni, oznacza stan 
nastroju człowieka, który 
głównie dzięki czynnikom 
zewnętrznym, ma kłopoty 
w radzeniu sobie w otoczeniu 
– może więc być nerwowy, 
przestraszony, nie odczuwa 
przyjemności. Osoby pracu-
jące w Spółdzielni uciekają od 
dysforii skutecznie, zarażając 
życzliwością i  uśmiechem 
tych, z którymi się spotykają.

Spółdzielnia świadczy usłu-
gi fizjoterapii, masażu, usługi 
opieki dla osób niepełno-
sprawnych, starszych i  po 
urazach, a  jednocześnie daje 
pracę i  dobry start w  samo-
dzielne życie dla osób z  nie-
pełnosprawnościami i  tych, 
którzy z różnych przyczyn nie 
dawały sobie rady na rynku 

pracy. W  jej szeregach two-
rzą dobry zespół. Otworzyła 
Centrum Wsparcia Rabbu-
ni, zapraszając do niego na 
zabiegi fizjoterapeutyczne, 
kinezyterapię i terapię senso-
motoryczną. Gabinet fizjote-
rapeutyczny jest wyposażony 
w  nowoczesny specjalistycz-
ny sprzęt, ma salę do terapii 
sensorycznej z  wykorzysta-
niem nowoczesnego sprzętu, 
takiego jak smart floor, sun-
ball oraz basen z podświetla-
nymi kulkami.

Spółdzielnia Socjalna 
„Opus” w  Rogoźnie, to kolej-
ny ważny podmiot ekonomii 
społecznej. Powstała w  2016 
roku, utworzona przez gminę 
Rogoźno i  Stowarzyszenie 
Baranek. Dzięki niej osoby 
zagrożone wykluczeniem 
społecznym znajdują pra-
cę, potrzebną i  pożyteczną. 
Spółdzielnia bowiem świad-
czy pomoc z  zakresu pie-
lęgnacji zieleni, utrzymania 
czystości, zimą – odgarniania 
śniegu, a  jej fachowcy - „zło-
te rączki” także okazują się 
niezastąpieni przy pracach 
remontowo-budowlanych.   

Ramię w ramię z „Opusem” 
działa Centrum Integra-
cji Społecznej w  Rogoźnie, 
utworzone w  2016 roku, 
a skupiające osoby pracujące 
i przyuczające się do zawodu 
w  czasie warsztatów remon-
towo-budowlanego, porząd-
kowo-ogrodniczego, szwa-
czek i usług opiekuńczych.

- Na początku pandemii, 
warsztaty ze zrozumiałych 
względów musiały być za-
wieszone, ale opiekunki 

nadal chodziły do swoich 
podopiecznych, osób nie-
samodzielnych – opowiada 
Krystyna Gromanowska, 
kierownik CIS w  Rogoźnie. - 
Następnie wróciliśmy do ko-
lejnych naszych zadań, przy 
zachowaniu pełnego reżimu 
sanitarnego, czyli do ręcz-
nego oczyszczania miasta 
i  pielęgnacji zieleni. Doszły 
także zlecenia w rodzaju prac 
remontowo-budowlanych, 
czy niespotykane wcześniej 
zadanie – wykonanie dwóch 
tysięcy maseczek ochron-
nych dla szkół i przedszkoli.

CIS współpracuje przy 
tym z  „Opusem” - Krystyna 
Gromanowska żartuje, że 
obie spółdzielnie są jak dwie 
siostry, dobrze się uzupeł-
niające, jak jedna rodzina, 
i  cieszące się przychylnością 
lokalnych władz. A  warto 
dodać, że w  tym roku gmina 
Rogoźno została laureatem 
konkursu Fundacji Pomocy 
Wzajemnej Barka „Samorząd 
społecznie odpowiedzialny”.

Na liście jednostek ekonomii 
społecznej powiatu oborni-
ckiego nie mogło zabraknąć 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wiardunkach, w gminie Ry-
czywół. Choć zasady prewen-
cji antywirusowej sprawiły, że 
jego przyjaciele nie mogą spo-
tykać się razem, by korzystać 
z  działalności terapeutycznej, 
to nie zapominają o  wspólnej 
pracy. Warsztat zapewnia bo-
wiem karty pracy z zadaniami 
dopasowanymi do potrzeb 
terapeutycznych danych 
osób, a  w  miarę możliwości 
organizuje zajęcia z np. szycia 
maseczek ochronnych, dla 
wykonawców, ich rodzin, i dla 
zainteresowanych nimi lokal-
nych społeczności. Uczestni-
cy Warsztatu porządkowali 
również swój ogród.  

To pozwala choćby na 
krótko przypomnieć sobie, 
że jest się w  grupie przyja-
ciół, połączonych wspólną 
pracą i  przyjaźnią. To też 
daje nadzieję na ciepłe sło-
wa, spodziewane w  czasie 
zbliżających się świąt: skoro 
pandemia nie powstrzy-
mała w  czasie Wielkanocy 
Warsztatów od przekazania 
swoim uczestnikom życzeń 
i  świątecznych upominków, 
tak i teraz święta Bożego Na-
rodzenia są oczekiwane jako 
możliwość ponownego po-
czucia życzliwej wspólnoty.

Kontakt: Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidar-
nej, www.wces.barka.org.pl, 
tel. 61 668 23 21.

Ekonomia społeczna w powiecie obornickim
Jesteśmy potrzebni ludziom  

– cieszymy się z tego i mimo pandemii robimy swoje!

spółdzielnia Socjalna Uciec Dysforii w Obornikach przygotowała maseczki 
ochronne, które przekazano szpitalom, straży pożarnej, policji i urzędom

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie wykonuje 
m.in. zadania remontowo - budowlane

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach - występ w czasie Festiwalu Radosna 
Nutka w 2019 roku


