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Ekonomia społeczna sta-
wiająca na celu dobro 
człowieka, który chce brać 
pełny udział w życiu społe-
czeństwa, przyciąga coraz 
więcej ludzi dobrej woli. 
A wraz z nimi skupia uwagę 
samorządów, organizacji 
i  firm, które aprobują idee 
przyświecające przedsię-
biorczości społecznej – 
i chcą je wspierać.

Przedsiębiorstwa społecz-
ne dają szansę nadspodzie-
wanie dużej grupie osób: 
tym, którzy nie radzą  sobie 
samodzielnie w  swoich śro-
dowiskach, nie mają pracy 
i  nie potrafią jej podjąć, oso-
bom niepełnosprawnym, 
które także borykają się 
z  brakiem pracy i  pewności 
siebie, osobom z  nałogami, 
bezdomnym, czy chcącym 
wrócić do pracy i  życia spo-
łecznego po odbyciu kar 
pozbawienia wolności. Ale 
jednocześnie dają szansę lu-
dziom z  drugiego bieguna: 
zdrowym, pracującym, za-
dowolonym ze swoich osiąg-
nięć, którzy mogą dzięki nim 
dostrzec, jak ważne może 
być dobro, jak wiele mogą 
zrobić dla innych i  jak wiele 
od nich się nauczyć. 

Wielkopolskie Centrum 
Ekonomii Solidarnej zostało 
powołane we wrześniu 2018 
roku przez Fundację Pomo-
cy Wzajemnej Barka i  Miasto 
Poznań. Pracuje na rzecz  
stworzenia warunków dla 
rozwoju i  wzmocnienia sek-
tora ekonomii społecznej na 
terenie miasta Poznania oraz 
powiatów obornickiego, po-
znańskiego, szamotulskiego, 
średzkiego, śremskiego, kre-
ując i  podtrzymując świado-
mość ekonomii społecznej, 
wspierając przedsiębiorstwa 
społeczne i  patronując rein-
tegracji społecznej i  zawo-
dowej osób zagrożonych 
ubóstwem i  wykluczeniem. 
Spójrzmy zatem, z  jakimi  
podmiotami z  powiatu sza-
motulskiego współpracuje 
Centrum.

Jednym z  nich, realizują-
cym założenia ekonomii spo-
łecznej, jest Spółdzielnia So-
cjalna „Horyzont”. Założona 
przez gminy Kwilcz i  Pniewy 
działa już trzeci rok. I  mimo 
trudnej sytuacji na rynku 
pracy, mocno ograniczonym 
przez przymusowe ograni-
czenia związane z  profilakty-

ką antywirusową, daje sobie 
na nim radę!

– Do tej pory prowadziliśmy 
typowe działania porządko-
we czy pielęgnujące zieleń, 
teraz nawet rozszerzamy ten 
zakres – usłyszeliśmy w Spół-
dzielni. – Dzięki wsparciu 
Fundacji Barka zwiększamy 
zatrudnienie, obecnie o dwie 
panie świadczące usługi opie-
kuńcze dla osób starszych 
i  niepełnosprawnych, a  od 
nowego roku – o  dwóch pa-
nów do prac porządkowych.

Spółdzielnia chętnie po-
dejmuje zadania związane 
z  utrzymywaniem porządku 
wewnątrz i  na zewnątrz bu-
dynków, proponując sprząta-
nie klatek schodowych, biur 
czy podjazdów. Ponadto jej 
pracownicy zajmują się pie-
lęgnacją zieleni – koszeniem, 
grabieniem, przycinaniem 
drzew i  krzewów, a  także 
pracami remontowo-wykoń-
czeniowymi. Wachlarz zadań 
uzupełnia najnowsze – wspo-
mniana usługa opiekuńcza. 

Centrum Integracji Spo-
łecznej „Ostoja”, mające 
swoją siedzibę w  Pniewach, 
również pomaga w  społecz-
nej adaptacji i  odnalezieniu 
się na rynku pracy osobom, 
które są zagrożone wyklucze-
niem społecznym: bezdom-
nym, niepełnosprawnym, 
uzależnionym od alkoholu 
czy od narkotyków, po pro-
gramie psychoterapii w  ra-
mach leczenia odwykowego, 
chorym psychicznie, bezro-
botnym, uchodźcom, a także 
osobom wychodzącym z  za-
kładów karnych, po odbyciu 
kary i  mających trudności 
w zaadaptowaniu się do życia 
społecznego. Dzięki wspólnej 
pracy, realizowaniu stawia-
nych zadań i  przebywaniu 
w przyjaznym, pomagającym 

sobie gronie te osoby coraz 
lepiej funkcjonują w  rodzi-
nach i w społeczeństwie. 

Obok reintegracji zawo-
dowej i  społecznej Centrum 
zapewnia udział w  warszta-
tach: krawieckim, ogrodni-
czo-porządkowym, a  także 
remontowo-budowlanym 
i  stolarskim zarazem. Panie 
z  warsztatu krawieckiego 
przygotowały ostatnio sze-
reg niebanalnych ozdób cho-
inkowych – przesympatyczne 
skrzaty w różnych kształtach 
i  kolorach. Te dobre duszki 
świątecznego nastroju, a  do 
tego stróżów domów można 
lepiej poznać, odwiedzając 
siedzibę Centrum przy ul. 
Targowej 14 w Pniewach.

Podobne świąteczne cu-
deńka prezentuje kolejne 
przedsiębiorstwo polityki 
społecznej – Spółdzielnia So-
cjalna „Talent”  w  Szamotu-
łach, prowadząca Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Powstała 
ona w  2016 roku w  efekcie 

współpracy Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi i  powiatu szamo-
tulskiego. Wspiera osoby 
niepełnosprawne, które nie 
mogą same znaleźć miejsca 
na rynku pracy.

– Pracujemy w  pełnym wy-
miarze, zachowując reżim 
sanitarny, a  że trudno teraz 
o  wystawianie naszych wy-
robów na kiermaszach czy 
na targach – bo wszystkie 
imprezy są odwołane, to 
sprzedajemy je w  sklepiku 
warsztatowym, w  siedzibie 
Spółdzielni – ul. Lipowa 27 – 
w  godzinach jej pracy – opo-
wiada siostra Grażyna Koź-
lik. – Do tego spotykamy się 
z  zainteresowaniem naszymi 
produktami, wyrażanym 
przez osoby, które w  tym 
trudnym czasie obawiają się 
wychodzić z  domu, zatem 
realizujemy także sprzedaż 
drogą wysyłkową.

Spółdzielnia proponuje 
zatem ceramikę użytkową 

i  ozdobną, w  tym modne 
świąteczne Mikołaje, kartki 
świąteczne z  elementem ce-
ramicznym, kubki, talerze, 
tace, anioły ze szkliwa, kubki 
na zamówienie z  sentencja-
mi czy imionami osoby, dla 
której mają być prezentem 
(uwaga – autorki muszą mieć 
czas na ich przygotowanie!).  
Ceramika ta jest tak przy-
gotowana, że można ją myć 
w zmywarkach. 

W  sklepiku znajdziemy też 
efekty wcześniejszych prac 
warsztatowych wychowan-
ków spółdzielni w  postaci 
ozdobnych bałwanków, paja-
cyków czy ikonek. 

Centrum Integracji Społecz-
nej „Nadzieja” w  Szamotu-
łach jest kolejnym ważnym 
podmiotem społecznym, 
któremu wiele osób zawdzię-
cza powrót do samodziel-
ności w  pracy i  w  rodzinach. 
Ma też już duże doświad-
czenie, działa bowiem od 
2006 roku, początkowo 

będąc prowadzonym przez 
Urząd Miasta i  Gminy, a  od 
2010 roku – przez Fundację 
Niemiecko-Polską „Nadzieja”. 
Taką dosłowną nadzieję mają 
uczestnicy Centrum, biorący 
udział w reintegracji społecz-
nej i  zawodowej, która likwi-
duje grożące im wykluczenie 
społeczne. Współpracując 
z  psychologiem-terapeutą, 
doradcą zawodowym oraz 
pracownikiem socjalnym, 
odzyskują wiarę w  siebie 
i w możliwości wsparcia przy-
jaciół, a  do tego nabywają 
nieznanych wcześniej kwalifi-
kacji zawodowych. Co więcej 
– uczą się, jak założyć i popro-
wadzić własną firmę, poznają 
podstawy księgowości, pra-
cy na komputerze, uczą się 
języków obcych czy nawet 
zdobywają prawo jazdy! A jak 
na praktyczne w  działaniu 
przedsiębiorstwo społeczne 
przystało, osoby pracujące 
w ramach „Nadziei” odbywa-
ją praktyki zawodowe i  rea-
lizują zadania zlecane przez 
pracodawców. 

Grono potrzebnych firm 
społecznych zasila też Fun-
dacja na rzecz zwierząt  – 
„Animaniacy” z  siedzibą we 
Wronkach. Grupując osoby 
chcące pomagać bezdom-
nym i  skrzywdzonym przez 
ludzi zwierzętom wciąga 
do działania osoby niepeł-
nosprawne, które przez to 
znajdują cel do działania i wy-
zwalają duże pokłady dobrej 
energii. „Animaniacy” zatem 
starają się ratować i  leczyć 
zwierzęta, pomagać schro-
niskom, ale także zajmować 
się propagowaniem szacunku 
dla zwierząt jako istot wyma-
gających pomocy. 

Pamiętajmy także o „Znajo-
mych” – socjalnej spółdzielni 
założonej przez mieszkanki 
Kaźmierza koło Szamotuł 
i  przechodzącej obecnie 
w  postać stowarzyszenia. 
„Znajome” starają się zainte-
resować sztuką i rękodziełem 
osoby uzdolnione, które po-
trzebują impulsu i  praktycz-
nej pomocy, by móc dzielić 
się z  innymi owocami swojej 
pracy, osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym.

– Teraz w  czasie, gdy 
panują obostrzenia sani-
tarne, spotykamy się na 
warsztatach artystycznych 
w  ograniczonym zakresie, 
z  zachowaniem wyznaczo-
nych zasad bezpieczeństwa 

– podkreśla Marta Wodni-
czak ze spółdzielni „Znajo-
me”. – Zajmujemy się na nich 
przygotowaniem wyrobów 
plastycznych, malarskich, 
ceramiki dla dzieci i  doro-
słych. Autorzy prac mogą 
je następnie wystawić na 
sprzedaż za pośrednictwem 
naszego facebookowego 
sklepiku. Cieszę się, że od-
biorcy je doceniają, że nasza 
działalność przyjmowana 
jest życzliwie przez wszyst-
kich – od wspierających nas 
mieszkańców, w  tym właś-
ciciela wynajmującego nam 
lokal, przez kupujących na-
sze wyroby, po osoby, które 
dzięki „Znajomym” odkryły 
swoje artystyczne powoła-
nie i  wiarę w  swoje umiejęt-
ności...

Na terenie Tarnowa Pod-
górnego rozpoczyna pracę 
Spółdzielnia Socjalna Taroka 
– utworzona przez samorzą-
dy gmin Tarnowo Podgórne, 
Rokietnica i Kaźmierz, ma na 
celu przekazanie zadań do-
tyczących pielęgnacji zieleni 
i  prac porządkowych w  ręce 
mieszkańców, którzy mają 
kłopot ze zdobyciem i utrzy-
maniem pracy, zamiast szu-
kania firm zewnętrznych. 
Jak mówi Magdalena Jujecz-
ka, zainteresowanie jest spo-
re wśród chętnych do pracy, 
obecnie trwa etap rekrutacji 
– spotkania jednak odbywa-
ją się zgodnie z  przepisami 
profilaktyki antywirusowej.

Podobnie pierwsze kroki 
stawia Fundacja Nasza Arka 
z  siedzibą w  Podrzewiu: 
chce ona wspierać seniorów 
i  stworzyć usługę opiekuna 
u  podopiecznych, do tego 
szuka środków na remont 
domu, w  którym prowadzo-
na byłaby terapia zajęciowa 
dla seniorów w  określonym 
czasie: od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00 do 
16.00. Joanna Zimna, pre-
zes fundacji, planuje oprócz 
tego otwarcie całodobowe-
go Domu Pomocy Społecz-
nej. W  tej chwili personel 
fundacji szkoli się, analizuje 
bogaty wachlarz pomysłów 
i przy zachowaniu reżimu sa-
nitarnego zgrywa się: panie 
przygotowały już mikołajki 
i miniwigilię!

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

Polityka społeczna w powiecie szamotulskim  
– wspólnie pracujemy, pomagamy i rozwijamy się!

Spółdzielnia Znajome zaprasza w czasie ferii zimowych na Zimowisko artystyczne

Malowane kubki i anioły od Spółdzielni Talent


