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 Dobiegają końca dwa lata spę-
dzone wspólnie, kiedy to biu-
letyn towarzyszył animatorom 

i  pozostałym pracownikom Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Czy-
tacie właśnie ostatnie jego wydanie 
– stąd tak wiele podsumowań w  tym 
wydaniu.

Ale jest i  dobra wiadomość  - bez 
biuletynu, ale OWES będzie działał 
nadal. Przez kolejne trzy lata nadal 
z  pomocy, dotacji, wiedzy, będą mogli 
korzystać zarówno ci, którzy myślą 
o rozpoczęciu biznesu społecznego, jak 

i  ci, którzy początek mają już za sobą 
i mają apetyt na więcej.

W  podsumowaniu biuletynowej 
podróży nie może zabraknąć podzięko-
wań. Po pierwsze tym, którzy opowia-
dali nam swoje historie, inspirując nas 
również do działania. My, obie dzienni-
karki, jesteśmy „ludziolubami” i bardzo 
lubimy słuchać takich opowieści. 

Dziękujemy ekipie OWES-u za to, że 
dzieliła się z  nami swoją wiedzą, tłu-
macząc regulaminy, zasady, wytyczne 
i  zapisy ustaw, rozporządzeń… Jeste-
ście fachowcami, wciąż rozwijacie się 

i  szkolicie, tym bardziej cieszy to, że 
Wasza wiedza nadal będzie wykorzy-
stywana. 

Jako redaktor naczelny dziękuję ze-
społowi: Renacie, Tomkowi, Piotrkowi – 
za kolejne lata wspólnej pracy. Z Wami 
– to przyjemność. Nie był to nasz pierw-
szy wspólny redakcyjny projekt – i mam 
nadzieję, że nie ostatni. 

Dziękuję również czytelnikom, czyli 
tym, którzy odnaleźli nasz biuletyn na 
stronie OWES-u i poświęcili chwilę lub 
kilka chwil, żeby go czytać. Do zobacze-
nia przy innej okazji!

OWES działa dalej
To, co dobre, kończy się… i nie kończy, a zaczyna znów. Tak jest z projektem 

„Rozkręcamy społeczny biznes”, w ramach którego wydawany był 
PressES Miesięcznik w klimacie ekonomii społecznej. 

   Katarzyna Kochańska
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To, co za nami, to, co przed 
nami… Garść wspomnień 
z  różnych wydarzeń, któ-

re składają się na to, co działo się 
przez ostatnie dwa lata. Godziny 
spotkań z  setkami różnych osób. 
30 podmiotów ekonomii społecz-
nej, które powstały lub otrzymały 
dofi nansowanie i mogły rozwinąć 
swoją działalność. A 183 osoby zna-
lazły w nich pracę – przeszło szko-
lenia, założyło i  prowadziło swój 
społeczny biznes. 

Same biznesy są baaaardzo róż-
ne! To pokazuje, jak wielka jest ska-
la kreatywności tych, którzy chcą 
działać na własny rachunek. Od 
usług typowo kojarzonych ze spół-
dzielniami socjalnymi, jak sprzą-
tanie, pranie tapicerek i  dywanów 
czy opieka nad terenami zielonymi, 
przez budowlankę, stolarkę, kamie-
niarstwo, po nowoczesne, innowa-
cyjne rzeczy, np. obsługa eventów 
i  imprez, tlenoterapia, dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych, czy 
terapia wzroku. 

Tak, to wszystko potrafi ą spół-
dzielnie socjalne! Zapraszamy na 
krótką obrazkową podróż w  cza-
sie: od pierwszych szkoleń i  pierw-
szych podpisanych umów,  po ostat-
nie Winobranie, gdzie wspaniale 
– i jakże profesjonalnie – prezento-
wały się nasze społeczne fi rmy. Tak, 
to był bogaty czas, dwa lata minęły 
bardzo szybko. 

PIERWSZE SZKOLENIA

24 stycznia 2017 – tego dnia ruszyły 
pierwsze szkolenia dla grup inicja-
tywnych ubiegających się o dotacje 
na utworzenie nowych miejsc pracy 
w  przedsiębiorstwach społecznych. 
Szkolenia dotyczyły zasad zakłada-
nia, prowadzenia i rozwijania PES. 
Wszyscy byli bardzo przejęci! A po-
tem tych szkoleń było dużo więcej!

Fotopodróż z OWES-em
Czas na podsumowanie i zapowiedź nowego! Projekt „Rozkręcamy społeczny biznes” 

kończy się wraz z końcem września. Ale to nie oznacza, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej zamyka drzwi i kończy działanie – wręcz przeciwnie. Kończy się pierwsza 

edycja, ale zaczyna druga - i pewnie będzie jeszcze lepsza!
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PODPISYWANIE UMÓW

To zawsze były ważne chwile – kilka kartek papieru, podpi-
sów, pieczątek – a jak wiele zmienia! Nowe spółdzielnie so-
cjalne powstawały „jak grzyby po deszczu”. Oto dwa zdjęcia 
z podpisania umów: Spółdzielnia Socjalna MY z Lubniewic 
oraz Spółdzielnia Socjalna Swojskie Jadło ze Słońska. Nadal 
działają i radzą sobie świetnie!

A obok panowie ze spółdzielni 360! Tak, w ramach biznesu 
społecznego można rozwijać swoje pasje i jeszcze na tym za-
rabiać!

OWES I MEDIA

Raz oni u nas, raz my u nich – współpraca z mediami trwała przez cały czas! Odwiedzaliśmy różne studia lub radio i telewizja 
gościły u nas. Cieszymy się, że mogliśmy mówić o ekonomii społecznej, i że dzięki mediom temat ten staje się coraz szerzej 
znany. Jeszcze tu wrócimy!
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TARGI, IMPREZY I PROMOCJE

A na zakończenie różne zdjęcia z różnych imprez. Nie sposób zliczyć, gdzie pojawili się nasi animatorzy (choć pewnie jest to 
gdzieś skrupulatnie policzone we wnioskach projektowych). Targi pracy i rozmowy z młodzieżą, spotkania z mieszkańcami 
wielu lubuskich miast i miasteczek w ramach różnych imprez, Winobranie, Targi Aktywności i Biznesu Społecznego – w tak 
wielu miejscach były nasze ulotki, wiatraki, balony, jabłka, lizaki… oraz my sami.  
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ANNA SERBA, KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Ktoś kiedyś powiedział, że „praca to dobro”, ale zapomniał 
dodać, że z takim zespołem to czysta przyjemność. Kiedy kil-
ka lat temu zaczynaliśmy myśleć o podjęciu się tego zadania, 
większość mówiła, że to jest niemożliwe, wskaźniki niere-
alne do osiągnięcia.  Ale praca całego zespołu pokazała, że 
można, a co ważniejsze, że było warto! Cieszą zrealizowane 
rezultaty, liczby, ale bardziej – nawiązane relacje, wspólne 
przedsięwzięcia i plany. Dziękuje naszym przedsiębiorcom, 
a od października zapraszamy po więcej!

AGATA FOGEL, ANIMATOR

Początki w OWES to przede wszystkim wyjście z ekonomią 
społeczną do ludzi, na zewnątrz i obserwacje, jak mała wciąż 
jest wiedza o  ES w  społeczeństwie. Ścieżka do stworzenia 
grupy inicjatywnej gotowej na społeczny biznes była bar-
dzo wyboista. W wielu przypadkach się udało, w kilku nie, 
w kilku sprawy potoczyły się inaczej – co z perspektywy cza-
su okazało się jednak trafi one. To przede wszystkim czas po-
znania wielu wspaniałych ludzi, wielu rozmów, wspólnych 
akcji, warsztatów itp.

ADAM SZULCZEWSKI, ANIMATOR

Największe wrażenie zrobiła na mnie Spółdzielnia Socjal-
na Nasze Zaodrze z  Nietkowic w  gminie Czerwieńsk. To 
modelowy przykład przedsiębiorstwa społecznego, które 
realizuje usługi potrzebne mieszkańcom w  swojej miej-
scowości. Dzięki spółdzielni dzieci ze szkoły mają świeże 
i ciepłe posiłki w stołówce, zamiast obiadów z dowożonego 
cateringu. Z kolei mieszkańcy Nietkowic mogą na miejscu 
korzystać z  usług pocztowych. Nie muszą w  tym celu jeź-
dzić do Sulechowa, Krosna Odrzańskiego czy Zielonej Góry. 
Co jest szczególnie uciążliwe dla osób starszych, schorowa-
nych czy niepełnosprawnych. Dzięki spółdzielni lokalna 
społeczność ma dostępne usługi na odpowiednim pozio-
mie, a  jednocześnie spółdzielnia daje pracę mieszkańcom 
Nietkowic. W ten sposób wygrywają wszyscy!

Ekonomia społeczna 
od kuchni, czyli OWES 
oczami pracowników

Swoje podsumowania – i kilka słów na koniec – napisali również niektórzy pracownicy 
OWES-u. Jak ich oczami wyglądała praca? Czego się nauczyli, dowiedzieli, kto ich inspiro-

wał? Zobaczcie sami. A co najważniejsze – to nie koniec. Czas na nowe!
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AGATA KARCHUT, SPECJALISTA DS. PROMOCJI 
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jako że jestem typem niecierpliwca... na początku chciałam 
zrozumieć od razu wszystko. A to było niemożliwe. Frustrowa-
ły mnie często trudne pojęcia. Wyjaśnienie dziennikarzom, 
czym jest ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, 
czy spółdzielnia socjalna, wydawało mi tak skomplikowane, 
że w głowie miałam często pustkę, a w gardle mi zasychało 
ze stresu. Ale, jak się okazało, nie taki diabeł straszny. Pozna-
jąc w praktyce tajniki ekonomii społecznej znalazłam własne 
defi nicje i  potrafi łam je przekazywać językiem już nie tak 
skomplikowanym, jak w  encyklopedii. Stało się to zupełnie 
dla mnie niezauważalnie, wsiąknęłam i nasiąknęłam klima-
tem naszych przedsiębiorstw społecznych. Wciągnęło mnie 
to, choć nie zawsze było łatwo. A często pod górkę. I może to 
jest w tym tak fascynujące, że nie jest podane na tacy i nie jest 
zawsze idealnie.

PAWEŁ STEFANICKI, OPIEKUN INKUBATORA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W KROŚNIE 
ODRZAŃSKIM

Podczas trwania projektu powstało ponad 30 przedsiębiorstw 
społecznych, w których wiele osób ze sfery wykluczenia spo-
łecznego znalazło pracę. Projekt dał wielu osobom szansę na 
nowy etap w życiu, bowiem wiele z tych osób miało problem 
z odnalezieniem się na rynku pracy. W czasie trwania projek-
tu odbyło się także wiele różnych spotkań i inicjatyw związa-
nych z tematyką ekonomii społecznej. Większość z nich była 
udana, jednak były i spotkania, w których na przyszłość nale-
żałoby coś zmienić, poprawić. Myślę że te zmiany i przemyśle-
nia przyniosą w kolejnym projekcje nowe rozwiązania. 

AGNIESZKA SUŁTANOWSKA, 
DORADCA KLUCZOWY, SPECJALISTA DS. WSPARCIA 
PROCESU DORADCZEGO OWES

O  OWES można pisać w  wielu górnolotnych defi nicjach, 
koncepcjach i projektach, ale schodząc do podstaw to ludzie, 
którzy tu pracują a przede wszystkim osoby, którym pomaga-
my, na co dzień. Krok po kroku udało się zbudować Partner-
stwo trzech podmiotów z różnym doświadczeniem, kulturą 
organizacyjną, pomysłem działania.  Nie było momentami 
łatwo i spokojnie,  ale udało się. Bazujemy na tym, co nas łą-
czy a różnorodność pomysłów i ich realizacji jest wartością 
dodaną tej koncepcji działania. Potwierdzają to wskaźniki, 
które udało się nam wspólnie osiągnąć.
W  codziennej pracy z  naszymi Klientami doceniam zaan-
gażowanie i  determinację w  realizacji planów i  marzeń.  
Miałam okazję obserwować narodziny kilkunastu nowych 
organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych wiem, 
że to czas wzlotów i upadków, zmiany koncepcji i zwrotów 
akcji. Dlatego też wiem jak ważny jest lider, który ma zespół,  
z  którym działa! Jeden za wszystkich wszyscy za jednego! 
Z tej perspektywy każdy plan jest do realizacji.

ANNA RZEPECKA, 
DORADCA KLUCZOWY 
OWES

OWES oznacza dla mnie: 
Odpowiedzialność, Współ-
pracę, Energię, Spełnienie. 
Cieszę się, że mogę być czę-
ścią tego przedsięwzięcia 
i każdego dnia spotykać lu-
dzi, dla których te zwroty są 
wyznacznikiem ich zawo-
dowych działań.  Podczas 
mojej pracy jako doradcy 
kluczowego poznałam wiele wspaniałych osób, którym to 
miejsce dało możliwość zrealizowania się zawodowo, pomo-
gło zmienić ich życie i uwierzyć w niemożliwe. Z niecierpli-
wością czekam  na nowe rozdanie, a  moim podopiecznym, 
którym to miejsce pomogło wypłynąć na szerokie wody 
dziękuję, że „mogłam stać się towarzyszem ich podróży do 
wyznaczonego celu”.
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 Forum ekonomii 
społecznej

28 września 2018 roku w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum 
– Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej.

W Forum wzięli udział przed-
stawiciele podmiotów 
ekonomii społecznej, or-

ganizacji pozarządowych, instytucji 
wspierających ten sektor, urzędnicy – 
od szczebla rządowego po lokalny, a tak-
że naukowcy i biznesmeni. 

Spotkanie otworzyła marszałek wo-
jewództwa lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak, a o ekonomii społecznej jako od-
powiedzi na faktyczne potrzeby wspól-
noty opowiadał Jakub Piosik z  Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w  Zielonej Górze. Rolę Europejskiego 
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego 
opisała jego przedstawicielka Karoli-
na Dreszer-Smalec, która reprezento-
wała równocześnie Fundację na rzecz 
Collegium Polonicum ze Słubic. Swoje 
wystąpienia mieli również: Grzegorz 
Drozd z  Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, 
Przemysłu i  Przedsiębiorczości i  MŚP, 
Jean-Marc Roirant, Lucas Valek, Ma-
riusz Wojtowicz porównywał ekono-

mię społeczną w Polsce i we Włoszech, 
Linda Croce opowiadała o  funkcjono-
waniu jednej z  włoskich spółdzielni 
socjalnych. 

Kolejna część spotkania poświęcona 
była działalności w  Polsce i  regionie. 
Otworzyło ją wystąpienie Cezarego Mi-
żejewskiego z  Ogólnopolskiego Związ-
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ku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. 
Mariusz Kwiatkowski z  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i  Sebastian Cycuła 
z Dalej razem sp. z o.o.  poruszyli temat 
przedsiębiorczości społecznej a spójno-
ści lokalnej. Natomiast Daniel Fąferko 
z Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WIN-
DA i  Joanna Szymańska ze Spółdzielni 
Socjalnej PANI SOWA skupili się na 
przepisie na sukces w  województwie 
lubuskim. Do tego odbyły się warsztaty 
sieciujące. 

Forum miało na celu wymianę do-
świadczeń, przedstawienie dobrych 
praktyk, popularyzację działań doty-
czących gospodarki ekonomicznej oraz 
łączenie środowisk, które zajmują się 
tą tematyką. To były także rozmowy 
na temat tworzenia porządku prawne-
go i  społecznego dotyczącego przedsię-
biorczości społecznej w Polsce, regionie 
i  Unii Europejskiej oraz sieciowania 
podmiotów.

Organizatorem Forum był Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielo-
nej Górze. Partnerami: Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej w  Zielonej 

Górze, Lubuski Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w  Gorzowie Wlkp., 
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział 
Pedagogiki, Psychologii i  Socjologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regio-

nalny Komitet Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej, także regionalne media: Radio 
Zachód, Radio Zielona Góra, Telewizja 
Polska, oddział w Gorzowie.
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Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

w Zielonej Górze

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 D/3

65-001 Zielona Góra

telefon: 607 041 779

e-mail: owes@fundacjacp.org

owes.zgora.pl

Zapraszamy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej lub do kontaktu z naszymi 

pracownikami.
Posiadamy zespół doświadczonych, 

otwartych na potrzeby specjalistów, którzy 
chętnie podzielą się swoim doświadczeniem 

teoretycznym i praktycznym.

10 polecamy


