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Ekonomia społeczna stanowi dziś 
wielobarwny i ważny zarazem frag-
ment życia gospodarczo-społeczne-
go Polski, który ma swoje korzenie 
m.in. w ruchu spółdzielczym okresu 
rozbiorów. Jest drogą rozwiązywa-
nia problemów społecznych po-
przez aktywne formy edukacyjne  
i przedsiębiorcze, tworzy przestrzeń  
dla wszystkich – zarówno chorych,  
jak i zdrowych, niepełnosprawnych  
i sprawnych, bezrobotnych i pracu-
jących, wykształconych i z niskimi 
kwali�kacjami. Jej celem jest rozwój 
potencjału tych, którzy chwilowo lub 
długotrwale nie uczestniczą w życiu 
społeczno-gospodarczym, by pomóc 
im przejść z zamkniętego kręgu wy-
kluczenia do wspólnoty lokalnej.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwa 
społeczne stanowią coraz większy 
odsetek podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, mimo  
że różnią się od �rm komercyjnych 
przeznaczeniem zysku, którego nie 
dzielą pomiędzy założycieli, lecz kie-
rują dla reintegracji członków, dla roz-
woju wspólnoty lub dla utworzenia 
nowego miejsca pracy. Oprócz przed-
siębiorstw do podmiotów ekonomii 
społecznej zaliczamy: organizacje oby-
watelskie, centra integracji społecznej 
i kluby integracji społecznej, zakłady 
aktywności zawodowej i warsztaty te-
rapii zajęciowej. Wszystkie te podmio-
ty działają tym efektywniej, im moc-
niejsze jest partnerstwo lokalne wokół 
nich. Pomocą w rozwoju przedsiębior-
czości społecznej w Polsce zajmują się 
akredytowane ośrodki wsparcia eko-
nomii społecznej.

Naszym atutem środowisko 
lokalne
Przedsiębiorstwo społeczne jest szcze-
gólnym typem przedsiębiorstwa: 
zatrudnia co najmniej 50% osób bez-
robotnych lub 30% osób niepełno-
sprawnych. Zysk nie jest przekazywa-
ny spółdzielcom czy pracownikom, 
ale przeznacza się go na wzmocnienie 
potencjału przedsiębiorstwa oraz na 
reintegrację zawodową i społeczną 
osób tworzących przedsiębiorstwo. 
Reprezentują go spółdzielnie socjalne 
osób �zycznych, spółdzielnie socjal-
ne osób prawnych, spółki non pro�t,  
a także fundacje i stowarzyszenia  
prowadzące działalność gospodarczą.

Sukces przedsiębiorstw społecznych 
czy też organizacji obywatelskich (po-
zarządowych), prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, zależy w dużej 
mierze od środowiska społecznego, 
które w ekonomii społecznej nazywa-
my partnerstwem lokalnym. Środowi-
sko osiedla, dzielnicy, wsi czy miasta 
– świadome, że na danym terenie roz-

wija się przedsiębiorstwo społeczne 
- może je istotnie wspomóc poprzez 
różnego rodzaju zakupy, zlecenia, szu-
kanie płaszczyzn współpracy, organi-
zację przetargów z klauzulą społeczną.

Wielkopolska jest regionem, gdzie jest 
najwięcej przedsiębiorstw społecz-
nych i podmiotów reintegracyjnych. 
W aktualnej edycji projektu Wielko-
polskie Centrum Ekonomii Solidarnej, 
w ramach Wielkopolskiego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
m.in. wsparto powstanie i organizację  
nowych przedsiębiorstw społecznych, 
pomiotów reintegracyjnych oraz  
zainicjowano działalność gospodarczą 
organizacji obywatelskich.

Działamy w powiecie  
śremskim…
Władze samorządowe sąsiadujących 
ze sobą powiatów śremskiego i średz-
kiego sprzyjają rozwojowi ekonomii 
społecznej na swoim terenie.

Budowanie partnerstwa lokalnego  
w Śremie rozpoczęło się kilka lat temu. 
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
zebrała się grupka osób, podopiecz-
nych OPS, którzy po pewnym czasie 
zaczęli przygotowywać się do powo-
łania spółdzielni socjalnej. Równolegle  
toczył się proces budowania partner-
stwa lokalnego, spotkania z eksper-
tami praktykami, wizyta studyjna, 
podpisanie porozumienia o współ-
pracy. Tak powstała Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna Paumark, która 
zatrudnia obecnie osiem osób, plus 
stażystów i osoby w ramach progra-
mu PAI, i która w obecnym roku dba 
o utrzymanie porządku i czystości 
oraz pielęgnację terenów zielonych 
na terenie osiedla Jeziorany w Śremie 
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Śremie (obsługiwany teren to po-
wierzchnia łącznie 75.000 tys. mkw.!), 
prowadzi sprzątanie nieruchomości 
na budowie na rzecz Everest Deve-
lopment, podejmuje się też innych 
zleceń z powyższego zakresu.

Spółdzielcy prowadzą też inne inicja-
tywy: we współpracy ze Stowarzysze-
niem Animatorów Ekonomii Społecz-
nej Gospodarki Rynkowej „Szansa” 
dokonali otwarcia Klubu Mieszkań-
ców przy ul. Przemysłowej 5 w Śremie, 
przygotowują się do otwarcia małego 
klubu sportu i rekreacji (co jest za-
planowane na 1 września br.), przy-
gotowują pokazy malowania twarzy  
i czesania fryzur dla dzieci i makijażu 
dla dorosłych, wspólnie wyjeżdżają na 
mecze Lecha Poznań, seanse �lmowe 
itp.

W ramach partnerstwa powstało też 
Centrum Integracji Społecznej. Pro-

wadzi je Fundacja na rzecz Rewalory-
zacji Miasta Śrem. Fundacja prowadzi 
też schronisko dla osób bezdomnych 
i naturalną konsekwencją tego była 
konieczność znalezienia aktywnej 
formy integracji tych osób. CIS ma 
jednak znacznie szersze zadanie,  
bo OPS kieruje też do niego osoby  
z całego miasta, które mają problem  
z brakiem pracy i dłuższą nieak-
tywnością zawodową. W ramach 
warsztatów uczestnicy wykonują 
przeróżne prace, m.in: remontowo-
-wykończeniowe: wyrównywanie 
tynków, szpachlowanie, układa-
nie płytek, podłóg (panele, wykła-
dziny), malowanie, montaż białej 
armatury, podłączenia wod.-kan.  
i elektryczne, montaż drzwi i oścież-
nic, tapetowanie, prace przygotowaw-
cze, montaż ścianek i su�tów gipso-
wo-kartonowych, malowanie okien, 
drzwi wewnętrznych, grzejników, 
montaż mebli i dodatków mieszkanio-
wych, przystosowywanie budynków 
mieszkalnych i mieszkań dla osób 
niepełnosprawnych w ramach do�-
nansowania likwidacji barier architek-
tonicznych ze środków PFRON, prace 
remontowe wykonywane dla szkół: 
malowanie ścian, układanie paneli itp., 
prace stolarskie; remont używanych 
mebli, naprawa mebli, sprzątanie, 
pomoc w utrzymaniu gospodarstwa 
domowego (dla klientów indywidu-
alnych), utrzymanie czystości w po-
mieszczeniach CIS i innych organiza-
cji, koszenie trawników, przycinanie 
żywopłotów, prace porządkowe, od-
chwaszczanie ciągów pieszych, utrzy-
manie czystości na przystankach ko-
munikacji miejskiej oraz utrzymanie 
estetyki parków i skwerów miejskich 
itp. Natomiast w ramach reintegracji 
społecznej, odbywają się szkolenia  
z edukacji ogólnej, warsztaty motywa-
cyjne oraz zawodowe.

…i powiecie średzkim!
W powiecie średzkim również utwo-
rzono w ramach partnerstwa lokal-
nego Centrum Integracji Społecz-
nej, cieszące się wsparciem władz 
samorządowych. W jego ramach osoby  
z gminy Środa wykonują zlecenia  
na rzecz gminy, ZGM i współpracują 
też z �rmą Lena Lighting S.A.

W ostatnich dniach w partnerstwie 
powstała też spółdzielnia socjalna 
osób prawnych „Bar Mleczny MIŚ” 
- świadczyć ona będzie usługi caterin-
gowe oraz prowadzić bar mleczny. Bar 
jednak będzie niezwykły, bo utrzyma-
ny w klimacie i stylu �lmów Stanisła-
wa Barei – obowiązkowo ze sztućcami 
na łańcuchu.

Ze Środy Wlkp. wywodzą się też dwie 
organizacje nastawione na rozwijanie 

przedsiębiorczości społecznej: Sto-
warzyszenie na rzecz inicjatyw lokal-
nych „SILS” – ŚRODA WIELKOPOLSKA  
i Fundacja Linka.

Stowarzyszenie działa na polu edu-
kacji i aktywności społecznej wśród 
młodzieży na terenach wiejskich  
i wiejsko-miejskich. Przy współpra-
cy z lokalnymi szkołami, jednost-
kami samorządu terytorialnego  
i innymi organizacjami tworzy i reali-
zuje programy edukacji pozaformalnej  
i pozalekcyjnej, na których pracuje 
z młodzieżą nad ich komunikacją, 
przedsiębiorczością i umiejętnościa-
mi społecznymi. Od 2010 roku, dzięki 
realizacji przedsięwzięć w programie 
Erasmus+ SILS organizuje międzyna-
rodowe wymiany młodzieżowe i daje 
możliwość udziału w wydarzeniach, 
dzięki którym młodzież może dosko-
nalić swoje umiejętności językowe, 
poznawać kulturę i zwyczaje innych 
narodów. Wymiany trwają około ty-
godnia i odbywają się w całej Europie. 
Stowarzyszenie prowadzi również 
szkołę językową, w której kształci się 
młodzież oraz dorośli. Przewodnią 
usługą są szkolenia językowe nasta-
wione na przełamywanie bariery  
w mówieniu i posługiwaniu się ję-
zykiem obcym. W ofercie znajdują 
się języki: angielski, niemiecki, rosyj-
ski, hiszpański, chiński oraz arabski. 
Organizacja ma również możliwość 
przeprowadzania certy�kacji języko-
wej (EPA - ETS Preferred Associate) i 
prowadzi egzaminy: TOEIC® Listening 
Reading, TOEIC® Speaking Writing, 
TOEIC BridgeTM, WIDAF, TFITM (Test 
de Français International), TOEFL® ITP 
(PBT), TOEFL® Junior.

Z kolei Fundacja Linka wspiera osoby 
wykluczone społecznie, współpracu-
je z organizacjami pozarządowymi,  
łączy ludzi, tworzy partnerstwa. Aktu-
alnie realizuje m.in. projekt pod nazwą 
„Dobrze mi w biznesie”. To spotkania 
dla kobiet, które już mają swoją �rmę 
lub mają taki zamiar. Na spotkaniach 
z przedsiębiorczością poruszane są 
techniczne aspekty biznesu, tematy 
związane z prowadzeniem �rmy, jak: 
rodzaje działalności gospodarczej, for-
my opodatkowania, do�nansowanie, 
sprzedaż, marketing, zarządzanie per-
sonelem itp. Praktycy biznesu przeka-
zują swoją wiedzę, aby panie mogły 
wznieść się z własną �rmą na wyższy 
poziom.

Obecnie prowadzone są też działania 
przy aktywnym udziale Starostwa 
Średzkiego, skierowane na rozsze-
rzenie partnerstwa o kolejne gminy  
z powiatu.

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 - pracujemy, by pomagać!

CIS w Śremie spotkanie informacyjne

Ekipa CISu w Jarosławcu

Paumark - dbałość o sprzęt to podstawa  
profesjonalizmu

Spotkanie założycielskie Spółdzielni Bar Mleczny 
Miś w ŚrodzieWlkp.

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną Paumark


