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Siłą przedsiębiorstwa spo-
łecznego są ludzie, pełni 
dobrej woli i  osadzeni 
w  lokalnym środowisku. 
Nawet jeśli nie są profe-
sjonalistami z  kolekcją dy-
plomów dokumentujących 
prestiżowe szkolenia, to 
mają talenty, często do-
świadczenie zawodowe, 
chęć do działania, wzmac-
niane nadzieją, że coś do 
nich należy, że mają odpo-
wiedzialne zadanie – i  że 
wykonają je najlepiej jak 
potrafią. 

To szansa dla obu stron, 
nie zawsze spotykana w  dzi-
siejszym biznesie – lokalna 
społeczność dostaje pracę 
wykonaną z sercem, a przed-
siębiorstwo społeczne – lu-
dzie w  nim pracujący, nieraz 
z różnych przyczyn zagrożeni 
wykluczeniem społecznym – 
otrzymują szansę na normal-
ne funkcjonowanie i na dumę 
z własnej pracy. 

To najważniejsza i  zarazem 
najpiękniejsza strona eko-
nomii społecznej: zyskują 
wszyscy, a  do tego praca nie 
sprowadza się do wykonania 
zamówionego zadania, ode-
brania zapłaty i  puszczenia 
go w  niepamięć. Zapewne 
dlatego przedsiębiorstwa 
społeczne, mimo że nie są 
nastawione na zysk i nie pro-
wadzą walki konkurencyjnej 
jak komercyjne firmy, są waż-
nym filarem rynku pracy. I są 
przy tym doceniane przez 
odbiorców i  kooperujących 
pracodawców. 

Firmy kierujące się zasa-
dami ekonomii społecznej, 
wykorzystują atut swojego 
lokalnego charakteru. Bycie 
członkiem miejscowego spo-
łeczeństwa oznacza dla nich 
konkretną wiedzę o  jego po-
trzebach i  o  możliwościach 
jak najlepszego ich zaspoko-
jenia. Przedsiębiorstwa spo-
łeczne nie gromadzą zysku 
jak w  firmach komercyjnych, 
ale kierują go na wsparcie 
osób, które w  nim pracują, 
inwestują go w rozwój wspól-
noty lub utworzenie nowego 
miejsca pracy, szczególnie 
dla osób, które chwilowo lub 
długotrwale nie uczestniczą 
w  życiu społeczno-gospo-
darczym. Są więc szansą na 
normalne życie dla osób za-
grożonych wykluczeniem, 
które z  różnych przyczyn nie 
mogą skutecznie funkcjono-
wać na rynku pracy, uczyć 

się zawodu, utrzymać siebie 
i bliskich. I co ważne – są wy-
zwaniem dla osób z  otwar-
tym umysłem, świetnymi po-
mysłami i niespożytą energią, 
wybierających alternatywną 
ścieżkę kariery. Te osoby po-
trafią porwać za sobą i popro-
wadzić tych, którzy sami nie 
mieli szans na pełnoprawną 
pracę.

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. 

Na terenie powiatu śrem-
skiego działają takie podmio-
ty ekonomii społecznej, jak 
Fundacja Rewitalizacji Miasta 
Śrem, Wielobranżowa Spół-
dzielnia Socjalna Paumark 
i  Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej. Przyjrzyjmy im się bliżej, 
bo warto!

Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, tak samo jak i inne orga-
nizacje skupiające ludzi czy-
nu, stanęły jeszcze raz w tym 
roku przed koniecznością do-
stosowania się do reguł sani-
tarnych związanych z pande-
mią. Akurat teraz w gorącym 
przedświątecznym czasie, 
gdy wspólne spotkania, roz-
mowy, radość pracy z przyja-
ciółmi są szczególnie ważne. 
Ale – nie poddały się!

- Ponownie zostaliśmy 
rzuceni w  wir nowych zasad 
i  reguł. Zamknięto po raz ko-
lejny wiele placówek pobytu 
dziennego, w  tym Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w  Śremie zostali, dla 
ich bezpieczeństwa, popro-
szeni o powtórne pozostanie 
w  swoich domach – zajęcia 
zostały zawieszone – opowia-
dają kierownik, pracownicy 

oraz uczestnicy WTZ Śrem. 
- W  tej sytuacji trzeba zna-
leźć swoją pasję i  rozwijać ją, 
a do tego – należy być aktyw-
nym – w  domu! Aktywność 
fizyczna pomoże uporać się 
ze stresem, daje nam dużo 
energii, pozytywnie wpływa 
na nasze zdrowie. Gdy zaję-
cia w  Warsztacie są zawie-
szone, nasi uczestnicy nie 
próżnują i dbają o swoją kon-
dycję psychofizyczną, jedni 
spacerują po lesie, niektórzy 
ze swoimi pupilami, a  inni 
mimo wszystko cenią sobie 
aktywność fizyczną uprawia-
jąc Nordic Walking.

Pracownicy Warsztatu po-
stanowili wesprzeć swoich 
podopiecznych, tworząc 
teczki zawierające zadania 
związane z  pracą wykonywa-
ną w  warsztacie. Znalazły się 
w niej gotowe „przepisy” z za-
kresu aktywności fizycznej, 
rekreacji ruchowej, aktywności 
intelektualnej czy zajęć tech-
nicznych. Te zadania opatrzo-
ne zrozumiałymi instrukcjami 
pomagają wypełnić czas, za-
chować zdrowie i dobre samo-
poczucie oraz kontynuować 
proces terapii i  rehabilitacji 
w warunkach domowych.

W  ten sposób powstała 
teczka aktywności uczest-
nika warsztatu, tzw. „Tecz-
ka Terapii Zajęciowej”. Aby 
przygotowane dla naszych 
podopiecznych formy spę-
dzania czasu wolnego były 
atrakcyjne, wartościowe, da-
wały poczucie zadowolenia 
i  satysfakcji stworzono zada-
nia, które uczą oraz przyno-
szą elementarną regenerację 
organizmu. Zadania są dosto-
sowane do możliwości uczest-
ników, uwzględniają przede 
wszystkim ich zainteresowa-

nia, upodobania i  potrzeby, 
aktywność i  samodzielność. 
Wśród materiałów znajdują 
się zadania z zakresu pracow-
ni krawieckiej, rękodzielniczej, 
artystycznej, ogrodniczej, 
multimedialnej, kulinarnej 
i  stolarskiej. Nie zapomniano 
także o  części z  preorientacji 
zawodowej, wsparciu psycho-
logicznym oraz aktywności 
fizycznej. Terapeuci zadbali 
również o  to, by w  „Teczkach 
terapii zajęciowej” pojawiły 
się elementy dekoracyjne, 
dzięki którym każdy uczestnik 
może sam wykonać ozdoby 
bożonarodzeniowe w  domu. 
Teczki dla uczestników roz-
wożone są z  pomocą firmy 
Broniarz- Transport, przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego. 

Dodatkowo terapeuci wraz 
z  uczestnikami spotykają się 
na komunikatorze Messen-
ger, dzięki temu mogą się 
zobaczyć, porozmawiać na 
różne tematy i  omówić za-
dania z  teczki aktywności. 
Dyżuruje także pani psycho-
log, która udziela wsparcia 
psychologicznego i  pomaga 
uczestnikom poradzić sobie 
z  lękami związanymi z sytua-
cją epidemii.

- Na razie priorytetem jest 
bezpieczeństwo i  zdrowie 
naszych uczestników – sły-
szymy w  WTZ Śrem. - Dzięki 
telefonom i  komunikatorom 
internetowym widzimy się 
i  słyszymy, jednak zarówno 
dla nas pracowników, jak 
i  uczestników to nie wszyst-
ko. Czekamy na chwile kiedy 
będziemy mogli usiąść blisko, 
porozmawiać ze sobą, popra-
cować przy wspólnym stole, 
przytulić się na powitanie.

Misję ekonomii społecznej 
realizuje także Fundacja Re-

witalizacji Miasta Śrem pro-
wadząca Centrum Integracji 
Społecznej, zajmująca się 
śremskimi zabytkami, eduka-
cją osób dorosłych, pomocą 
osobom bezdomnym, a  tak-
że niepełnosprawnym dzie-
ciom i młodzieży. W zajęciach 
Centrum uczestniczą osoby 
bezdomne oraz długotrwale 
bezrobotne, które samo-
dzielnie nie potrafią zaistnieć 
na rynku pracy – obecnie 14 
osób. W  ramach reintegracji 
zawodowej odbywają prak-
tyczną naukę zawodu, pra-
cując w  dwóch warsztatach 
- stolarsko – budowlanym 
(podejmując się tym samym 
prac stolarskich, naprawy 
mebli, malowania okien, 
drzwi oraz prac remontowo-
-wykończeniowych) i  po-
rządkowym (realizując sprzą-

tanie, koszenie trawników, 
przycinanie żywopłotów, 
czy inne prace porządkowe). 
Obecnie warsztaty nie mogą 
się odbywać z  przyczyn 
prewencji sanitarnej zwią-
zanej z  COVID-19, ale osoby 
zdobywające umiejętności 
zawodowe na rynku pracy, 
nie marnują czasu – pojedyn-
czo, by nie narażać zdrowia 
w  grupach, pracują u  współ-
pracujących z  Fundacją pra-
codawców. 

Fundacja świętuje w  tym 
roku jubileusz 30-lecia i  ot-
worzyła właśnie teraz, 10 
grudnia, Schronisko dla Osób 
Bezdomnych w  Nochowie! 
Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali burmistrz Śremu 
Adam Lewandowski i  prezes 
Fundacji, Hieronim Bartko-
wiak.

To odważny, lecz koniecz-
ny krok – stary budynek 
schroniska dla mężczyzn 
w  Nochowie był już w  bar-
dzo złym stanie technicznym 
i  zagrażał mieszkańcom. Ci 
ostatni zostali przeniesieni 
czasowo do schroniska dla 
kobiet w Śremie, które nabra-
ło koedukacyjnego charakte-
ru. Fundacja podjęła decyzję 
o  wzięciu kredytu bankowe-
go, by postawić nowe schro-
nisko. Budowa zatem została 
przeprowadzona dzięki do-
tacji z  Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie oraz 
z  kredytu udzielonego przez 
Spółdzielczy Bank Ludowy 
w  Śremie, a  schronisko wy-
posażono częściowo dzięki 

dotacji z  Fundacji Castorama 
i  z  Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

- Teraz w  nowym schroni-
sku znajdzie swoje miejsce 
do sześćdziesięciu osób 
w  trudnej sytuacji życiowej 
– mówi Julia Biernacka, pra-
cownik Fundacji. - Cieszymy 
się, że zdążyliśmy z  budową, 
i  że święta Bożego Narodze-
nia odbędą się już w  nowym 
schronisku.

Jednym ze świętych Mi-
kołajów będzie jak co roku 
pan Tomasz Kocemba, który 
zadba, by podopieczni Fun-
dacji mieli świąteczne posiłki 
na wigilijnym stole. Inni do-
broczyńcy również będą mile 
widziani, bo nowe schronisko 
wciąż potrzebuje wsparcia, 
by stało się prawdziwym do-
mem dla bezdomnych. 

Pamiętajmy również o  Wie-
lobranżowej Spółdzielni 
Socjalnej Paumark. W  jej 
przypadku pandemia rów-
nież stała się poważnym 
ograniczeniem możliwości 
działalności dla dobra osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Mimo to spół-
dzielnia stara się funkcjono-
wać na rynku pracy i zapewnia 
współpracującym podmiotom 
- pracowników z  pasją wyko-
nujących swe zadania. 

- Obecnie pracujemy jako 
podwykonawca dla sieci Bie-
dronka, prowadząc sprząta-
nie nocne sklepów i  dbając 
o  higienę urządzeń, w  któ-
rych musi być zachowana 
bezwzględna czystość, czyli 
np. lodówek – mówi Dariusz 
Krauze, wiceprezes Spół-
dzielni. - Zapraszamy przy 
tym także inne podmioty za-
interesowane naszą pomocą 
w  zakresie utrzymania tere-
nów zielonych, koszenia tra-
wy, grabienia liści, czy sprzą-
tania w  budynkach i  w  ich 
sąsiedztwie. Mycie klatek 
schodowych, czy utrzymanie 
w  czystości chodników i  ale-
jek osiedlowych – jesteśmy 
gotowi do działania. 

Wielkopolskie Centrum 
Ekonomii Solidarnej, Funda-
cja Rewitalizacji Miasta Śrem, 
Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Paumark i  Warszta-
ty Terapii Zajęciowej życzą 
Państwu dużo zdrowia i  spo-
kojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia!

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

Podmioty ekonomii społecznej w powiecie śremskim: 
nie poddajemy się pandemii i przygotowujemy się do świąt!

Zdjęcie z Fundacji Rewitalizacji Miasta Śrem

Zdjęcie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie


