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Dlaczego warto 
być spółdzielcem?

W spółdzielni jest nas piątka 
założycieli, jedni drugich wspie-
rają. Jeśli ktoś ma słabszy dzień, 
straci trochę weny, zapału, to 
drugi motywuje go, mówi: Stary, 
dasz radę, zobaczysz, wszystko 
będzie dobrze, ułoży się. 

 str. 13

Dajemy tę pierwszą pracę

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej ma bardzo pracowitą 
końcówkę roku 2016, jednocześnie 
zapowiada się jeszcze bardziej 
pracowity 2017 rok. Za nami 
Mikołajowe Targi Aktywności 
i Biznesu Społecznego, przed nami 
wspieranie powstawania kolejnych 
podmiotów ekonomii społecznej 
i nowych miejsc pracy. O tym, 
dlaczego tak potrzebna jest eko-
nomia społeczna mówi Magdalena 
Tokarska, prezes Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum i manager 
projektu w ramach OWES. 

 str. 3

Pokazali, jak dużo robią!

Trzeba przyznać, że zainteresowa-
nie przedświąteczną imprezą było 
ogromne. Bożonarodzeniowe wy-
roby i ozdoby, oryginalne rzeczy 
pod choinkę, warsztaty, śpiewy, 
muzyka, akcje charytatywne, 
słodkości i pyszności, oferta wy-
poczynkowa, artystyczna, sporto-
wa i edukacyjna na nadchodzący 
rok, badania – to wszystkodziało 
się pod dachem jednego budyn-
ku! Zapraszamy na fotoreportaż 
z pierwszych w naszym woje-
wództwie takich targów!

 str. 6

Pani Renia poszła roznieść sałatki. Grzegorz jest „na klatach” czyli sprzątaniu. W niewielkiej, 
ale funkcjonalnej i nowocześnie wyposażonej kuchni po porannym gotowaniu sprząta pani 

Dorota. Ja rozmawiam z Justyną Kiwert, prezeską Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej, 
przy jej biurku, które, jak centrum dowodzenia, stoi pośrodku pomieszczeń spółdzielni. 

I po kilkunastu minutach gromadzą się przy nas pozostali pracownicy. Każdy chce powiedzieć, 
jak wiele znaczy dla niego to, że jest częścią tego zespołu...   str. 10

PressES
Wciąż do przodu

Gazeta wydawana jest przez 
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Społecznej w Zielonej Górze

www.owes.zgora.pl, tel. 607 041 779
mail: owes@fundacjacp.org
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Wydaje mi się, że ci, którzy 
wiedzą, czym są spółdziel-
nie, kto je zakłada, czym 

się różnią od „zwykłych” firm - wie-
dzą na ich temat bardzo dużo. Pewnie 
w jakiś sposób są z nimi związani, za-
wodowo lub prywatnie. A  ci, którym 
ta nazwa nic nie mówi – nie wiedzą 
dokładnie nic. Przeciętny mieszka-
niec mniejszego czy większego miasta 
w  lubuskim zapewne o  tego rodzaju 
spółdzielniach nie słyszał. Dlate-
go zaczynamy od początku. Przede 
wszystkim mówimy o  wartościach, 
jakie stoją za spółdzielniami społecz-
nymi i szerzej – za ekonomią społecz-
ną. Wtedy od razu staje się jaśniejsze, 
kto i  dlaczego tworzy spółdzielnie. 
I  dlaczego nie są to takie zwykłe fir-
my usługowe. 

Na początek przedstawiamy dwie 
z  nich. Każda spółdzielnia to historia 
jej twórców, którzy szukali swojego 
miejsca na rynku pracy, chcieli dzia-
łać, robić coś, być potrzebni, mieć pracę. 
Ciekawy przykład przemawia lepiej niż 
długi teoretyczny referat. Nie będę tu pi-
sać więcej – zapraszam do czytania. 

To, co jeszcze jest niezwykle ważne: 
piszemy językiem prostym, zrozumia-
łym – mam nadzieję! Jak wiele środo-
wisk i  ekonomia społeczna doczekała 
się własnego slangu, zrozumiałego tyl-
ko dla tych, którzy w niej siedzą po uszy, 
a  to naprawdę tak nie musi być. Sami 
spółdzielcy potrafi ą celnie, jasno wyja-
śnić, co w  spółdzielni jest najważniej-
sze. A tak naprawdę cała ekonomia spo-
łeczna jest dla zwykłych ludzi, choćby 
nie wiem jak chcieć to skomplikować. 

W  dyskusji publicznej czy to na 
szczeblu krajowym, czy lokalnym (tym 
drugim częściej, ale i tak za mało) roz-
mawia się o  sprawach społecznych. 
Jeśli już, to w  kategorii newsów, afer, 
awantur, a  nie codziennych wyzwań 
tych ludzi, których praca zawodowa czy 
pozazawodowa polega na pomaganiu, 
wspieraniu innych, bardziej potrzebu-
jących. I  to nie pomaganiu systemo-
wym (np. jako szpitale, czy urzędy), ale 
poza nimi. I  tu właśnie lokuje się eko-
nomia społeczna. Jest gdzieś pomiędzy, 
w działaniu dotyka każdej ze sfer: i biz-
nesu, i  samorządów i  urzędów… trochę 
jak klej sklejający różne części tej samej 
całości. O  tym, jak działa, jak klei, bę-
dziemy mówić, pisać, to pokazywać. Bo 
i potrzeba nam w społeczeństwie więcej 
kleju, zwłaszcza obecnie…

 Społeczna strona mocy
Rozpoczynamy w tym numerze temat spółdzielni socjalnych. Jest on szczególnie bliski 
Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej – ponieważ chcemy, żeby powstało ich na 
naszym terenie jeszcze około 20-30. To naprawdę sporo. Nie tylko mają powstać, 
ale sprawnie, prężnie działać. Mieć swoje miejsce nie tylko na lokalnych rynkach, 
ale i w małych ojczyznach – jako podmioty o charakterze nie tylko biznesowym, 

ale i społecznym. Dlatego trzeba je poznać. 
   Katarzyna Kochańska

Wszystkie wydania miesięcznika PressES (dotychczasowe i kolejne) dostępne na stronie 
www.owes.zgora.pl
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Na dużej fali

Zatrzymujemy się 
w Łochowicach. Podziwiamy 
równiutki dywan z trawy na 
placu koło świetlicy i kościoła. 
I to, że jest czysto, czyściutko. 
Jakby mieszkańcy czekali na 
wizytę jakiegoś ważnego gościa. 
– U nas tak jest zawsze, sołtys 
bardzo pilnuje trawnika – śmieje 
się Marta Dominikowska, preze-
ska stowarzyszenia „Łochowice 
na fali”, wchodząc z nami do 
budynku świetlicy.

 str. 16

Lokalna inicjatywa 

Podpowiada Adam Szulczewski, 
animator z Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Zielonej 
Górze. Dlaczego warto, żeby 
ludzie wiedzieli, że jest coś ta-
kiego jak inicjatywa lokalna? 
Przede wszystkim dlatego, że 
inicjatywa lokalna to wspólna 
praca mieszkańców na rzecz ich 
lokalnej społeczności. To ładnie 
brzmi, a mówiąc wprost, polega 
na tym, że mieszkańcy biorą 
sprawy w swoje ręce. 

 str. 3

Na bezdrożach 4x4

Woda leje się do auta, błoto 
chlapie, powinnam kalosze 
ubrać, a nie białe trampki! Zjaz-
dy, podjazdy, przeprawa przez 
błoto, wodę… 
– My ze sobą rywalizujemy, lu-
bimy się, ale zawsze patrzymy, 
kto będzie lepszy, to jest taka 
męska przyjaźń – mówi Marcin 
Ejsmont o drugim Marcinie, 
Izdebskim, który jedzie przed 
nami i patrzy, czy damy radę 
podjechać, przejechać, czy nie.

 str. 14

To jest dotykalne

— Poczekaj chwilę, jeszcze to załatwię i działamy… Nie wiem, kto ze mną rozmawia, 
jakaś pani ma wersalkę, muszę ją przetrasportować… SMS: „Tu jest wersalka, 

proszę dzwoń do tej pani, pilne!”  str. 8

PressES
1

nr 2

październik 2016 MIESIĘCZNIK W KLIMACIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Małymi kroczkami, 
ale do przodu
Warsztaty twórczego rozwoju 
dla maluszków, mały majsterko-
wicz i mała księżniczka, warsz-
taty krawieckie czy artystycz-
ne… takie propozycje można 
znaleźć na stronie internetowej 
stowarzyszenia Po Prostu – Pra-
cownia Rozwoju Osobistego ze 
Słubic. Na większość zajęć jest 
więcej chętnych niż miejsc.

 str. 17

Podstawą działania 
jest wspólnota
Sytuacja na rynku pracy w Lu-
buskiem nie jest ciekawa. Niska 
aktywność zawodowa, sporo 
długotrwale bezrobotnych, ubó-
stwo i wykluczenie społeczne, 
brak motywacji do podejmo-
wania zatrudnienia i utrzyma-
nia się na rynku pracy... Jak 
ekonomia społeczna, i jakie jej 
podmioty mogą zmienić tę sytu-
ację? Rozmawiamy z Witoldem 
Ekielskim. 

 str. 12

Jak to jest pracować 
w organizacji 
pozarządowej? 
Pracować. Czyli zarabiać. W or-
ganizacji społecznej. Nie nasta-
wionej przecież na zysk, a na 
pomaganie. Czujecie zgrzyt? Dla 
większości ludzi, patrzących na 
to z boku, brzmi to podejrzanie… 
Jednym tekstem na pewno nie 
rozwieję wątpliwości. Ale chcę 
pokazać, jak praca w NGO wy-
gląda od wewnątrz. Dlaczego 
jest tak potrzebna. Zaczynamy 
rozmawiać na trudne, ale bardzo 
ważne tematy. 

 str. 14

Istnieją, by przywrócić światu osoby z autyzmem i stworzyć im warunki do rozwoju 
i godnej egzystencji na każdym etapie życia. I od lat robią to niezwykle skutecznie, 

wciąż poszerzając ofertę: przedszkole, szkoła, przedsiębiorstwo społeczne 
i miejsca pracy dla podopiecznych, mieszkania…  str. 8
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się i idą… „Dalej Razem”
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PressES
Misja na święta: 

prezenty z misją!

Zachęcamy, zapraszamy 
inspirujemy  —  nasze 
prezenty różnią się od 
tych, które można kupić 
w każdym markecie. 

Po pierwsze tym,  że są niepo-
wtarzalne. Inne niż standardo-
we. Dlaczego? Najważniejszym 
powodem jest to, że zostały 
przygotowane przez podmio-
ty, dla których zajmowanie się 
biznesem nie jest celem sa-
mym w  sobie. Są to fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie 
socjalne, które, mówiąc bardzo 
ogólnie, mają misję robienia 
czegoś dobrego w  otoczeniu. 
I  ta misja jest dla nich naj-
ważniejsza. Pracują z  osobami 
niepełnosprawnymi, prowa-
dzą nietypową edukację dzieci 
i  dorosłych, zachęcają innych 
do aktywności sportowej czy 
turystycznej…  Niektóre swoje 
usługi czy produkty sprzedają 
po to, żeby mieć pieniądze na 
swoje działanie. I  to musimy 
powiedzieć wyraźnie: każdy 

zarobiony gorsz przeznaczają 
na swoje cele, na co, co jest dla 
nich najważniejsze. Kupując 
świąteczny prezent dla dzieci, 
żony, męża, babci – kogokol-
wiek – od podmiotu społecz-
nego, wspierasz realizację jego 
misji. 
Może to banalne, ale tak jest: 
Święta to doskonała okazja, 
żeby przy okazji  kupowania 
upominków dla najbliższych, 
wesprzeć te organizacje, które 
na co dzień, przez cały rok, po-
magają innym. 
Na przykład, dzięki organizacji 
przyjęcia urodzinowego w jed-
nym ze stowarzyszeń, niepełno-
sprawne dzieciaki będą miały 
bezpłatną terapię (oczywiście, 
w jakiejś części). Albo, jeśli ku-
pisz bombki przygotowane 
przez osoby niepełnosprawne, 
to latem wyjadą oni na wy-
cieczkę. Lub, kupując portret 
od jednej z  fundacji zyskasz 
niepowtarzalny prezent, a mło-
dzież będzie miała możliwość 
wzięcia udziału w bezpłatnych 

warsztatach artystycznych. Tak 
to działa. Żadna złotówka się 
nie zmarnuje. 
Prezentem może być nie tylko 
produkt, ale także bon na usłu-
gę: mycie samochodu, przyjęcie 
urodzinowe, sesja fotografi cz-
na… Zobaczcie sami, ile mamy 
dla Was propozycji!
Są jeszcze spółdzielnie socjalne, 
czyli niewielkie przedsiębior-
stwa, stworzone przez grupy 
osób, które zdecydowały, że 
chcą razem pracować, a  tak-
że zatrudniać tych, którym na 
rynku pracy jest najtrudniej. 
Oferują swoje usługi na ryn-
ku, wspierają się, a przy okazji 
pokazują, że warto działać na 
własną rękę. A  zysk również 
przeznaczają na ważną spo-
łecznie pomoc, np. osobom bez-
robotnym lub niepełnospraw-
nym. Żeby były samodzielne 
na rynku pracy.  Dlatego jeśli 
zamawiasz ciasto na święta, 
podpowiemy Ci, kto piecze naj-
lepsze, domowe. Albo jeśli nie 
wiesz, co podarować tacie, kup 

mu voucher na ręczne mycie 
samochodu, będzie zachwyco-
ny. A  pewna spółdzielnia so-
cjalna wykona to zadanie na 5 
z plusem. 
Dlatego nasze przesłanie przed 
tegorocznymi świętami jest 
proste: podejmując się wdzięcz-
nej roli Mikołaja, zastanów się 
nie tylko, co kupisz w  prezen-
cie, ale także od kogo. I dlaczego 
będzie to naprawdę wyjątkowy 
prezent.
Gazeta wydawana jest przez 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Zielonej Górze

www.spolecznelubuskie.pl 
tel. 607 041 779
mail: owes@fundacjacp.org
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Dajemy tę pierwszą pracę
Z MAGDALENĄ TOKARSKĄ, prezesem Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, 

pełniącą funkcję managera projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” 
w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

rozmawia KATARZYNA KOCHAŃSKA

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej ma bardzo pra-
cowitą końcówkę roku 2016, 

jednocześnie zapowiada się jeszcze 
bardziej pracowity 2017 rok. Za nami 
Mikołajowe Targi Aktywności i Bizne-
su Społecznego, przed nami wspieranie 
powstawania kolejnych podmiotów 

ekonomii społecznej i  nowych miejsc 
pracy. Ta pomoc, w  tym również dota-
cje, ma trafi ć głównie do tych osób nie-
pracujących, którym na rynku pracy 
jest najtrudniej. I  mocno różni się od 
tej oferowanej przez powiatowe urzędy 
pracy: na przykład tym, że OWES czeka 
raczej na grupy osób bez pracy niż na 
pojedynczych ludzi. 
Faktycznie, nasze wsparcie działa tro-
chę inaczej niż to proponowane przez 
PUP-y. Najprościej mówiąc, chcemy, 
żeby zgłaszały się do nas ekipy, które 
chcą razem coś robić, a  my im w  tym 
pomożemy. Naszą rolą jest pokazanie, 
że jest na rynku pewna, dla niektórych 
może nowa, forma prowadzenia wła-
snego biznesu – jest to właśnie obszar 
ekonomii społecznej. 

Czym ten obszar się wyróżnia?
Są różne sposoby zarabiania na życie, 
można je postawić na jednej skali. Są 

osoby, którym najbardziej pasuje praca 
w  administracji publicznej. Chcą mieć 
wszystko uregulowane od-do, dokładnie 
wiedzieć, co mają robić. Drugą formą 
jest twardy biznes: szef, pracownicy oraz 
nastawienie na to, że fi rma musi zara-
biać. I  jest forma, która łączy wszystko 
razem: z  jednej strony daje możliwość 
bycia szefem, zarabiania pieniędzy na 
rynku, prowadzenia działalności gospo-
darczej, a  z  drugiej strony pozwala na 
zgromadzenie w zespole ludzi o różnych 
kompetencjach i  umiejętnościach. Być 
może samodzielnie każda z  tych osób 
nie dałaby rady prowadzić działalności, 
ale w grupie jest im znacznie łatwiej. 

Taką grupą osób, które razem tworzą 
swoje miejsca pracy, prowadzą działal-
ność gospodarczą jest np. spółdzielnia 
socjalna. Wielu spółdzielców, z  który-
mi rozmawiałam podkreślało właśnie 
to, o czym wspomniałaś – że razem jest 

Magdalena Tokarska podczas konferencji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 
pn. „Usługi społeczne – programowanie i realizacja”.

Są spółdzielnie socjalne, 
które dobrze sobie radzą na 
rynku. Następne pozytywne 
historie będą efektem wtór-
nym naszej pracy z  kolejny-
mi grupami, które chcą coś 
wspólnie zrobić. 
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im łatwiej, raźniej. Bo jak ktoś ma słab-
szy dzień, to inny go pociągnie. 
No właśnie! Dlatego szukamy grup osób, 
które chcą razem ze sobą pracować. 

Ale kto to może być? Czy nie jest tak, że 
ekonomia społeczna, spółdzielnia so-
cjalna, w  pierwszym odruchu kojarzą 
się z pomocą społeczną, osobami bezro-
botnymi, wykluczonymi?
Cały czas próbujemy pokazać, na czym 
polega działalność w  ekonomii spo-
łecznej. Łączy ona zarówno cel społecz-
ny, jak i biznesowy. Jest to miejsce dla 
tych, którym trudno jest się odnaleźć 
na rynku pracy, z  różnych powodów. 
I  wcale nie trzeba tego nazywać styg-
matyzująco, że ktoś jest wykluczony. 
Tak naprawdę to, że kogoś nie ma na 
rynku pracy najczęściej jest zbiegiem 
różnych okoliczności. Często jest tak, 
że dana osoba pracuje wiele lat, nagle 
dzieje się w  jej życiu coś niedobrego, 
tak dostaje po głowie, że traci grunt 
pod nogami i często przestaje walczyć. 
Nie traci kwalifi kacji, ale jest bez pracy 
przez dłuższy okres czasu. 

Wtedy trzeba komuś takiemu pomóc 
wystartować od nowa. Ale czy kilka ta-
kich niepracujących osób będzie potra-
fi ło na tyle się zorganizować i pracować 
razem, żeby utrzymywać się na rynku?
Form, możliwości, sposobów budowa-
nia wsparcia dla nich jest dużo. Powiem 

teraz trochę od innej strony: właściwie 
ekonomia społeczna jest przestrzenią 
dla wszystkich. Konstrukcja naszego 
wsparcia zakłada, że dotacje na tworze-
nie miejsc pracy idą za tymi, którzy mają 
najtrudniej, są bez pracy, ale to nie zna-
czy, że w  tworzonych podmiotach nie 
mogą znaleźć się ludzie, którzy tę formę 
wybrali świadomie, bo tu chcą praco-
wać. Na przykład, spółdzielnię socjalną 
mogą stworzyć cztery osoby bez pracy, 
za którymi pójdzie dotacja i jedna osoba, 
która chce z nimi razem działać, ona być 
może na początku będzie liderem, pocią-
gnie ich trochę. Wydaje mi się, że takie 
grupy, gdzie jest lider, który pomaga, in-
spiruje i ciągnie mają największą szansę 
powodzenia. Lider czuje, że spełnia misję 
społeczną, będzie to dla niego przestrze-
nią do realizowania swojego społecz-
nego powołania. A pozostali nauczą się 
z czasem działania w biznesie. 

Rozumiem. Tak właśnie cel biznesowy 
łączy się ze społecznym.
To jest najważniejsze. Ale przedsiębior-
stwo społeczne mogą założyć również 
na przykład dwie organizacje pozarzą-
dowe, lub samorząd. Może to być spółka 
z.o.o. non profi t, spółdzielnia socjalna 
osób prawnych, zakład pracy chronio-
nej, a może jakaś fundacja, spełniająca 
kryteria przedsiębiorstwa społecznego. 
Celem założycieli będzie to, żeby za-
trudniać osoby, które nie pracują, będą-

ce w najtrudniejszej sytuacji i pomagać 
im wychodzić na prostą. 

Praca w takim przedsiębiorstwie może 
być w życiu tych ludzi pewnym etapem, 
po jakimś czasie mogą znaleźć gdzie in-
dziej lepszą…
…a na ich miejsce przyjdą inni. Oczywi-
ście. Właśnie o to chodzi. Może się oka-
zać, że praca w spółdzielni czy spółce bę-
dzie działała na nich reintegracyjnie na 
tyle, że wejdą w rytm i przeskoczą dalej. 

I w ekonomii społecznej ta reintegracja 
ważniejsza jest od skutecznego biznesu, 
tak?
Tak. Dlatego mówienie, że OWES daje 
dotacje na stworzenie miejsc pracy jest 
bardzo dużym uproszczeniem. Bo mo-
tywacja wyłącznie fi nansowa, bizneso-
wa, jest niewłaściwa. 

Czyli, nie chcesz, żeby ludzie postrzegali 
Was jak PUP. Chcę założyć działalność, 
wiem, że PUP daje dotacje, ale w OWE-
SIE jest większa, to pójdę tam…
Jeśli mówimy o  powstaniu spółdziel-
ni socjalnej, to dotację (ok. 25 tys. zł na 
osobę – przyp. red.) można pomnożyć 
przez pięć, na każdego z członków i ro-
bią się duże pieniądze. Ale nie są one dla 
wszystkich. 
Porównując znowu do PUP – OWES 
czeka na tych, którzy z PUP raczej by tej 
dotacji nie dostali?
Pewnie nie, ponieważ prawdopodobnie 
trudno byłoby im samodzielnie napisać 
biznesplan, który przeszedłby pozytyw-
ną ocenę. 

Myślenie przez pryzmat 
fi nansowy zaburza ideę 
wsparcia ze strony OWES-u, 
ponieważ jego zasadniczym 
jego celem jest dotarcie do 
tych osób, którym jest naj-
trudniej na rynku pracy. Oni 
bez tego wsparcia na pewno 
by sobie nie poradzili. 

Aktywna promocja podmiotów ekonomii społecznej, M. Tokarska razem z moderato-
rem podczas Mikołajowych Targów Aktywności i Biznesu Społecznego.
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To OWES nie ocenia biznesplanów?
Ocenia. Tylko że daje szansę się tym oso-
bom dobrze do tego przygotować. I  po-
maga go stworzyć. 

Jak? Załóżmy, że pojawia się grupa…
…która chce razem stworzyć spółdziel-
nię socjalną, są już wstępnie dogadani. 
Wchodzą do nas do projektu. Otrzymu-
ją wsparcie różnego rodzaju, mające 
służyć np. podniesieniu umiejętności 
współpracy w grupie, być może również 
kompetencji zawodowych, jeśli potrze-
ba, to otrzymają także indywidualny 
coaching, który podniesie ich osobi-
ste kompetencje. Pod okiem doradców 
wspólnie tworzą biznesplan. Oceniamy 
go w całości, czyli to, czego nie spełniłby 
jeden człowiek, spełnia pięcioro. Nie jest 
to dokładnie taki plan, jaki musi złożyć 
fi rma ubiegając się o kredyt w banku. 

A czym się różni?
Patrzymy również na oddziaływanie 
społeczne tego podmiotu. Chcemy, 
żeby grupa spróbowała ocenić społecz-
ne skutki swojej działalności, każdy 
z  punktu widzenia swojej osoby, ale 
również i środowiska, w którym żyją – 
co tam się może zmienić. Zdajemy sobie 
sprawę, że być może w  cyferkach nie 
wszystko będzie się precyzyjnie zgadzać, 
ponieważ ci ludzie nie są specjalistami. 
Od tego mają nasze wsparcie.

Po powstaniu spółdzielni czy inne-
go podmiotu, też będą one pod opieką 
OWESU?

Tak, ponieważ dopiero wtedy zaczyna 
się ciężka praca. Na początku jesteśmy 
zachłyśnięci pomysłem, jesteśmy w eu-
forii; później dostajemy pieniądze i jest 
jeszcze fajniej, bo trzeba je wydać. Do-
piero potem przychodzi brutalna rze-
czywistość: trzeba zarobić na siebie i  4 
pozostałe osoby, płacić co miesiąc ra-
chunki, podatki, ZUS. I  to jest dla nas, 
jako dla realizatorów projektu, dorad-
ców, największa próba – żeby towarzy-
szyć nowym podmiotom podczas ich 
biznesowej drogi. 
Chcecie stworzyć 168 miejsc pracy na te-
renie działania naszego ośrodka…
Licząc średnio, to 30 nowych podmio-
tów ekonomii społecznej, 30 różnych 
historii, pomysłów, biznesów, ale i kło-
potów, różnego podejścia do życia. To 
jakby założyć 30 nowych fi rm i opieko-
wać się nimi… To jest spore wyzwanie.

Ale dla tych nowo powstałych podmio-
tów to, że wciąż mogą liczyć na pomoc 
i wsparcie to bardzo dobra informacja. 
Musimy zachować się trochę tak jak 
tacy zdrowi rodzice. Nie wyręczać, ale 
wspierać. W zdrowym układzie poczu-
cie tego, że mam do kogo zadzwonić, 
mam kogo się poradzić może być moto-
rem, który pomoże tak się rozkręcić, że 
za jakiś czas pomoc nie będzie już po-
trzebna. Chociaż obecnie coraz głośniej 
mówi się o tym, że podmioty ekonomii 
społecznej prowadzą na tyle specyfi cz-
ną działalność, że zawsze powinny mieć 
opiekę, zwłaszcza, że kryzys najczęściej 

przychodzi po drugim, trzecim roku 
działania. 

To musicie znać potrzeby tych podmio-
tów, czego będą potrzebowali na póź-
niejszym etapie.
Też tak myślę. Jeśli nie będziemy pod-
chodzić indywidualnie do każdego 
podmiotu, to nigdy ich nie poznamy. 
Indywidualne podejście wymaga więcej 
pracy, czasu, jest bardziej kosztochłon-
ne. Ale efekty są tego warte. 

Tylko te efekty są widoczne w dłuższym 
okresie czasu, nie od razu… Może nawet 
po roku, czy po dwóch. 
Tak, nie ma wyjścia, jeśli chcemy zoba-
czyć jakieś zmiany, musimy podjąć wy-
zwanie. 

Dziękuję za rozmowę. 

Dajemy tę pierwszą pra-
cę, która pomaga osobom 
w  najtrudniejszej sytuacji 
wyjść z  domu i  stanąć na 
nogi. Bez wsparcia to by im 
się na pewno nie udało. Na-
sze dotacje i wsparcie nie są 
po to, żeby powstała nowa 
fi rma, ale po to, żeby stwo-
rzyć miejsca pracy dla tych, 
którzy jej znaleźć nie mogą. 

Podczas targów organizacje czy spółdzielnie nie tylko się promowały, ale i zorganizo-
wały warsztaty dla chętnych, którzy chcieli samodzielnie wykonać ozdoby choinkowe.

Masz pytania?
Dzwoń, pisz! 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Zielonej Górze

Adres: ul. Gen. Dąbrowskiego 41 
D/3, 65-001 Zielona Góra

Telefon: 607 041 779

E-mail: owes@fundacjacp.org
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Targi, których organizatorem był 
Regionalny Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w Zielonej Górze 

i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 
połączone były z imprezą „Idą święta”. 

- I właśnie świąteczny motyw był tym 
przewodnim. Chcieliśmy podczas targów 
zaprezentować usługi i  wyroby lubu-
skich podmiotów ekonomii społecznej, 
a  przede wszystkim zachęcić osoby od-
wiedzające do ich nabywania, tak by mo-
gły stać się idealnym pomysłem na pre-
zent dla najbliższych - mówi Magdalena 
Tokarska, manager projektu w OWES. 

Nasz miesięcznik „PressEs” również 
miał spory wkład w targi. Numer listo-
padowy był specjalnie przygotowany 
pod promocję wystawców i  przypomi-
nał nieco „ekskluzywną” gazetkę z ofer-
tą produktów i usług. 

Trzeba przyznać, że zaintereso-
wanie przedświąteczną imprezą było 
ogromne. Bożonarodzeniowe wyroby 
i  ozdoby, oryginalne rzeczy pod cho-
inkę, warsztaty, śpiewy, muzyka, akcje 
charytatywne, słodkości i  pyszności, 
oferta wypoczynkowa, artystyczna, 
sportowa i  edukacyjna na nadchodzą-
cy rok, badania – to wszystko działo 

siępod dachem jednego budynku! Moż-
na było nawet wykonać makijaż, czy 
zastanowić się nad złożeniem zamó-
wienia na sprzątanie domu lub biura 
w specjalizującej się w takich sprawach 
Spółdzielni „Silvanus” z  Dzietrzycho-
wic. Dobrym pomysłem na prezenty dla 
dzieciaków był też zakup pięknych ma-
skotek ze Spółdzielni Socjalnej „Mięto-
wy Królik”. A ciocia i babcia ucieszyły-
by się pewnie z szerokiej oferty herbat 
oferowanych przez Sklep Zielarski Żar-
skiej Spółdzielni Socjalnej BIS. 

Na oryginalne wycieczki zaś zapra-
szali członkowie Spółdzielni Socjalnej 
„Odkrywamy Lubuskie”. To piesze i samo-
chodowe (4x4) wypady do nieodkrytych 
poniemieckich bunkrów znajdujących 
się wokół Grupy Warownej Ludendorff  
niedaleko Skwierzyny i Starego Dworka.

Fundacja Boczne Drogi oferowa-
ła podczas targów książki zmieniające 
spojrzenie na dzieci, wychowanie, edu-
kację i relacje międzyludzkie. Na stoisku 
można było zapoznać się z ofertą organi-
zacji i skosztować „zdrowych” słodkości 
oraz napić się ziołowych naparów. 

Panie z  Wielobranżowej Spółdziel-
ni Socjalnej „Eden” na co dzień zajmu-

ją się organizacją przyjęć, cateringiem 
i  sprzątaniem, ale podczas targów 
sprzedawały wykonane przez siebie 
świąteczne wieńce. 

Stowarzyszenie na rzecz Kultury, 
Sztuki i Edukacji „Stella Polaris” w Su-
lechowie prezentowało m.in. prace Ewy 
Lipnickiej, prezeski organizacji. Obraz-
ki można było kupić w cenie 40 zł. 

Fundacja „Nasz Dom” z  Lutola Mo-
krego, gm. Trzciel, zachęcała do korzy-
stania z prowadzonych przez organiza-
cję sklepów w  Zbąszyniu, Czerwonaku 
i Szprotawie. Można w nich kupić uży-
wane szwedzkie meble, odzież, wyposa-
żenie domu i ogrodu oraz elektronikę.

To tylko niektórzy z wystawców. Peł-
ną ich listę publikujemy poniżej. Wiele 
podmiotów, choć na co dzień zajmują 
się czymś innym, na targi przygotowało 
produkty specjalnie z myślą o świętach 
– pachnące suszonymi pomarańczami 
i  cytrynami wieńce, choinki, bombki, 
czy bożonarodzeniowe potrawy i  sma-
kowite ciasta i ciasteczka. I taka też była 
ta impreza – w  miejscu ze szczególną 
atmosferą, pachnąca świętami i przede 
wszystkim z  LUDŹMI działającymi 
w klimacie ekonomii społecznej. 

Na Mikołajkowych Targach Aktywności Społecznej i Biznesu Społecznego zaprezentowały się:

 Pokazali, jak dużo robią!
Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne 

zaprezentowały się podczas Mikołajkowych Targów Aktywności Społecznej i Biznesu 
Społecznego w Muzeum Etnografi cznym w Ochli pod Zieloną Górą. 

• Stowarzyszenie Stella Polaris
• Spółdzielnia Socjalna Miętowy Królik Art. Studio
• Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa 
• Spółdzielnia Socjalna Nasze Zaodrze
• Spółdzielnia socjalna Silvanus
• Odrzańska Spółdzielnia Socjalna
• Spółdzielnia Socjalna Eden
• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa 
• Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać
• Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS
• Fundacja Black Butterfl ies
• Spółdzielnia Socjalna Odkrywamy Lubuskie
• Spółdzielnia Socjalna Nasz Sukces
• Spółdzielnia Socjalna Nadruk
• Fundacja Nasz Dom
• Towarzystwo Turystyczne Chapacz

• Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne 
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

• Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Tęcza

• Fundacja Puzzle Nadziei
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarach
• Fundacja Boczne Drogi
• Spółdzielnia Socjalna SNAPZ
• Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
• Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce
• Stowarzyszenie (Klub Szachowy) - Klub Sportowy
• Fundacja od A do Z
• Fundacja Joanny Brodzik Opiekun Serca
• Lubuska Pętla Kulturalna
• Inicjatywa dla Zwierząt
• Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA
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Odrzańska Spółdzielnia Socjal-
na powstała w 2010 roku w ra-
mach projektu „Zostań Swoim 

Szefem”, realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skar-
pa” oraz Stowarzyszenie „Przystań”, 
działające w  Krośnie Odrzańskim na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Spół-
dzielnię stworzyło pięć niepełnospraw-
nych osób. Obecnie z tego składu zosta-
ły trzy: Justyna Kiwert, pełniąca cały 
czas funkcję prezesa, Grzegorz Śleboda 
i  Krzysztof Wieczorek. Do składu do-
łączają kolejne, jako stażyści, pracow-
nicy, a  później członkowie. Członków 
jest obecnie sześcioro, z  tego czworo 
pracuje w  spółdzielni, plus trzy osoby 
są dodatkowo zatrudnione. A  kolejka 
z sąsiadującego Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia „Integracja” jest długa. Jak 

podkreśla prezeska: misją spółdzielni 
jest dawanie pracy osobom niepełno-
sprawnym. 

SMACZNA ŻYŁA ZŁOTA

Spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem 
klatek schodowych, praniem dywa-
nów i  tapicerki (robią to głównie pa-
nowie, choć panie, jeśli trzeba, również 
idą „na klatki”). Maja podpisane stałe 
umowy z 30 wspólnotami mieszkanio-
wymi. Trzecią „nogą”, coraz mocniej-
szą, jest catering. To jest nowa branża, 
w  którą spółdzielnia „weszła” niedaw-
no. – Pojawiła się wśród nas pani Hele-
na Gruszczyńska, która wychowywała 
niepełnosprawną córkę, po jej śmierci 
została bez zajęcia, bez środków do ży-
cia. Przychodziła do „Integracji”, potem 
była u  nas na stażu. W  międzyczasie 

pojechaliśmy na wizytę studyjną pod 
Kraków i  zobaczyliśmy, jak tam dzia-
łają usługi cateringowe. Stwierdziły-
śmy, że to właśnie chciałybyśmy robić 
– opowiada J. Kiwert. Pani Helena miała 
styczność z  gotowaniem i  kucharze-
niem, zaczęła więc wykorzystywać swo-
je umiejętności. – A  dla mnie kuchnia 
to moje nowe hobby, ja pomagam pani 
Helenie i wspieram ją w gotowaniu, od-
kryłam w sobie nową pasję i nowe zdol-
ności – dodaje z  uśmiechem prezeska. 
Spółdzielcy są w  stanie przygotować 
profesjonalny catering na konferencje, 
szkolenia, spotkania biznesowe. Z  po-
mocą rodziny i przyjaciół obsłużyli go-
ści Mikołajowych Targów Aktywności 
Społecznej i  Biznesu, które odbyły się 
w  Ochli 9 grudnia. Wydawali pierogi, 
bigos, sałatkę jarzynową. Ale ich spe-
cjalnością są również ciasta – zwłaszcza 
sernik. Na ciasta w  okresie przedświą-
tecznym jest duży popyt. Choć rozma-
wiamy 13 grudnia, lista zamówień jest 
już zamknięta. Na co dzień spółdzielcy 
szykują głównie sałatki „pod zamówie-
nie klienta”, np. brokułową, gyros, zielo-
ną, kuskus, z ryżem i kurczakiem, wio-
senną… Są one dostarczane do klientów. 
Są nimi głównie osoby zatrudnione 
w  pobliskich urzędach, sądzie. Dosta-

Wciąż do przodu
Pani Renia poszła roznieść sałatki. Grzegorz jest „na klatach”, czyli sprzątaniu. 

W niewielkiej, ale funkcjonalnej i nowocześnie wyposażonej kuchni po porannym gotowaniu 
sprząta pani Dorota. Ja rozmawiam z Justyną Kiwert, prezeską Odrzańskiej Spółdzielni 
Socjalnej, przy jej biurku, które, jak centrum dowodzenia, stoi pośrodku pomieszczeń 

spółdzielni. I po kilkunastu minutach gromadzą się przy nas pozostali pracownicy. Każdy 
chce powiedzieć, jak wiele znaczy dla niego to, że jest częścią tego zespołu.

Katarzyna Kochańska

Zgrany zespół Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Justyna Kiwert
Grzegorz Ślebioda
Krzysztof Wieczorek 
Helena Gruszczyńska
Dorota Żak
Ewa Sulik
Paweł Pękala
Renata Lasota

Zespół OSS tworzą:
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ją świeże, zdrowe śniadanie z  dostawą 
prosto na biurko. 

Kolejną usługą, która cieszy się co-
raz większą popularnością, są przyjęcia 
urodzinowe dla dzieci. Rodzice zosta-
wiają pociechy pod opieką animatora 
na 2 godziny. Dzieci bawią się, rysują, 
uczą tańczyć, mają wiele ciekawych 
gier i zabaw. – Ostatnio mieliśmy takich 
małych gości, którzy wcale nie chcieli 
iść do domu. Była 19.00, a oni jeszcze bie-
gali po sali i uciekali rodzicom – mówi 
J. Kiwert. Bycie animatorem to również 
nowa umiejętność, której nauczyła się 
w  spółdzielni. – Rozwijam się razem 
ze spółdzielnią – śmieje się. I dodaje od 
razu, że może na razie tych nowych pa-
sji jej wystarczy. 

ZGRANI JAK SPÓŁDZIELCY

Ale nie zawsze było tak dobrze. Jak to 
w  biznesie, wciąż trzeba trzymać rękę 
na pulsie i  spełniać życzenia klientów. 
J. Kiwert wspomina, że spółdzielcy mają 

za sobą również ciężkie czasy, kiedy bra-
kowało na ZUS, a pierwsze wypłaty były 
niewielkie. – Tak naprawdę na początku 
nie wiedzieliśmy, co będziemy robić, po-
jawił się pomysł sprzątania i to robimy 
do dzisiaj – wspomina Grzegorz Śleboda. 
I dodaje, że to klienci podpowiadają, cze-
go potrzebują. – Wiedziała pani, że moż-
na prać poduszki czy walizki? Klienci 
o to proszą, a my robimy – mówi. Tego 
się o biznesie nauczyli, że trzeba się do-
pasować do klienta. – Dzisiaj zadzwonił 
pan i prosił, żebyśmy mu jeszcze przed 
świętami umyli okna. Obiecałam, że 
coś wykombinujemy, znajdziemy czas – 
wyjaśnia Justyna Kiwert. Wspomina, że 
spółdzielnia próbowała świadczyć także 
inne usługi, ale one „nie wypaliły”. Był 
to mały sklepik z materiałami biurowy-
mi, masaże, mała poligrafi a. A  biznes 
wymaga ciągłego działania. – Już teraz, 
po tylu latach czuję się dobrze w  tym 
biznesie – mówi. I dodaje, że jako lider, 
prezes, nadal jest częścią zespołu, na 

który może liczyć. – Jak trzeba iść sprzą-
tać, to przebieram się i  idę z  nimi, jak 
gotować, to gotuję. A jak siedzieć w pa-
pierkach – to siedzę i  liczę. Zespół wie, 
że moja odpowiedzialność jest większa, 
starają się mnie aż tak mocno nie an-
gażować, ale jak trzeba, to idziemy ra-
zem – wyjaśnia. Bo siłą spółdzielni jest 
właśnie zespół. I  tej pracy zespołowej, 
wzajemnego zaufania, uczą tych, którzy 
przychodzą do nich na staże, praktyki, 
a później do pracy. 

WZOROWI LODOŁAMACZE

Spółdzielcy są już rozpoznawalni 
w  Krośnie Odrzańskim, mieszkańcy 
znają skrót OSS. I  wiedzą, czym się 
zajmują. Choć „przyzwyczajenie” ich 
do tego, że klatki schodowe czy dy-
wany myją niepełnosprawni, zajęło 
im kilka dobrych lat. Czasami jesz-
cze słychać niemiłe komentarze. Ale 
J. Kiwert zaznacza, że nie przejmują 
się nimi. Działają. 

Zostali docenieni również w  tego-
rocznej edycji konkursu „Lodołamacze” 
w kategorii: otwarty rynek pracy, orga-
nizowaną przez Ogólnopolską Fundację 
POPON. Zajęli drugie miejsce, zauważe-
ni i wyróżnieni przez kapitułę Konkur-
su Regionu Wielkopolsko-Lubuskiego. 
Laureaci tego konkursu to fi rmy, insty-
tucje i organizacje przełamujące stereo-
typy i  uprzedzenia, otwarte na zatrud-
nianie osób z  niepełnosprawnością, 
zaangażowane i  tworzące sprzyjające 
warunki do pracy dla niepełnospraw-
nych pracowników. Jako laureaci eta-
pu regionalnego pod koniec września 
krośnieńscy spółdzielcy wzięli udział 
w uroczystej Gali Finałowej na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Kolejne wyróżnienie otrzyma-
li w  konkursie lokalnym: „Lubuski 

Catering podczas Mikołajowych Targów Aktywności i Biznesu Społecznego. 
Było smacznie, szybko i dużo.

Pyszne, zdrowe sałatki.
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Włącznik – Lider Biznesu Społeczne-
go” organizowanego przez ROPS w Zie-
lonej Górze. OSS została doceniona, 
uzyskała wyróżnienie i nagrodę – bon 
do wykorzystania na cele promocyjno 
– marketingowe.

- Oprócz prowadzenia działalności 
usługowej, działamy również w  roż-
nych projektach dla osób niepełno-
sprawnych i  przekazujemy to, czego 
się tu nauczyliśmy – mówi Justyna 
Kiwert. Wyjaśnia, że ona w  projekcie 
realizowanym przez PCPR prowadzi 
sekcję przedsiębiorczości. – Nie zajmu-
jemy się tylko biznesem, zarabianiem, 
ale również wspieramy innych – pod-
kreśla. Dlatego też organizują staże 

czy treningi zawodowe. Bo misja jest 
najważniejsza. A  pracownicy to doce-
niają. Z dumą noszą fi rmowe koszulki. 
– Nie wiem, co bym robiła bez tej pracy. 
12 lat byłam w domu. Praca jest mi po-
trzebna, wycisza mnie. Siedzę głównie 
w kuchni, bo to lubię – mówi z uśmie-
chem Dorota Żak i  dodaje: – Znowu 
dokupimy sobie sprzęt. Renata Lasota 
jej wtóruje: – Już dawno powinniście 
mnie byli kupić – mówi. To właśnie 
ona zostanie niedługo nowym człon-
kiem i  pracownikiem spółdzielni. Już 
nie może się doczekać. 

NAJTRUDNIEJSZY 
PIERWSZY KROK…

- Kiedyś było nam trudno posprzątać 
„tramwaj”. A  teraz dwie godziny i  go-
towe – wspomina Grzegorz. Tramwaj 
to najdłuższy blok w  Krośnie. Kiedy 
zaczynali, nie byli w stanie wyobrazić 
sobie, jak będzie im się wiodło za kil-
ka lat. Ale teraz zgodnie stwierdzają, że 
było warto. – Tato mówi mi, żebym się 

przeprowadził do spółdzielni – mówi 
G. Śleboda.

 J. Kiwert zachęca wszystkich, którzy 
się wahają, czy zakładać spółdzielnię, 
czy nie – żeby próbowali, bo warto. – Je-
śli ktoś chce coś robić, być potrzebny, 
może też zauważony, to warto zacząć 
coś robić, żeby mieć zajęcie, a  później 
wszystko potoczy się dalej – przekonuje. 
Zwłaszcza, że teraz możliwości wspar-
cia są o wiele większe, niż OSS miała na 
początku. – Takie spółdzielnie to dobre 
wyjście dla tych, którzy nie mogą się od-
naleźć w życiu, nie wiedzą do końca co 
chcą robić, bo mogą zostać pokierowani 
– mówi prezeska. Co jest najważniejsze 
na początku? – Trzeba zgrać ekipę, któ-
ra chce razem pracować – odpowiada 
J. Kiwert szybko. Potem wszystkie dzia-
łania powoli nabierają rozmachu. – 
I nie można się poddawać – podkreśla. 
To jest druga najważniejsza rzecz. 

W nowym roku spółdzielcom z Kro-
sna życzymy kolejnych sukcesów, satys-
fakcji i zysków z ciężkiej pracy!

Profesjonalny catering konferencyjny .

Spółdzielcy dysponują profesjonalnym 
sprzętem. Na fotografi i Grzegorz Ślebioda. 

A może kanapkę?

Odrzańska 
Spółdzielnia Socjalna 

ul. Piastów 10 e

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. biuro 695-574-841 

email: biuro.spoldzielni@wp.pl

godziny otwarcia

9:00-15:00

od poniedziałku do piątku
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Jak doszło do powstania Silvanusa?
Dwa lata temu, w 2014 roku akurat stra-
ciłem pracę, szukałem nowej, ale było 
ciężko coś na rynku znaleźć. Nasza spół-
dzielnia jest rodzinnym przedsięwzię-
ciem, bo oprócz mnie są w  niej moja 
siostra i szwagier. Działamy razem. 

To pewnie łatwiej jest się Wam dogadać?
Może nie do końca łatwiej, ale jest mię-
dzy nami porozumienie co do najważ-
niejszych spraw. Dogadujemy się. Są 
czasami różnice zdań, jak to w biznesie, 
ale wszystko kończy się dobrze, umiemy 
się dogadać. 

Czym się zajmujecie?
Działamy w kilku branżach. Po pierw-
sze, zajmujemy się szeroko pojętym 
sprzątaniem, od mieszkań prywat-
nych, przez biura, po likwidowanie 
dzikich wysypisk śmieci. Naszą drugą 
działalnością jest utrzymanie tere-
nów zielonych, zakładanie ogrodów, 
ich konserwacja i pielęgnacja. A trze-
cią mycie parowe, bardzo dokładne, 
z dezynfekcją. Dojeżdżamy do klienta 
i  pierzemy tapicerki samochodowe, 
przy temperaturze powyżej 10 st. C są 
one suche już po ok. 1,5 h, czyli bardzo 
szybko. 

Dlaczego taką właśnie działalność zde-
cydowaliście się prowadzić?
Rozglądaliśmy się na naszym lokal-
nym rynku. Na początku zakładali-
śmy, że naszą podstawową działalno-
ścią będzie myjnia parowa, ale później 
zdecydowaliśmy o  poszerzeniu usług 
o tereny zielone i sprzątanie. Kierowa-
liśmy się tym, co jest potrzebne u nas, 
czego u nas nie ma. 

Na początku Waszej działalności dosta-
liście dotacje, które umożliwiły Wam 
m.in. zakup porządnego sprzętu. 
Tak. Jako osób bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku nie byłoby nas stać na zakup 
sprzętu za 100 tys. zł. Dotacja umożliwi-
ła nam wystartowanie z  własną dzia-
łalnością z  profesjonalnym sprzętem, 
którym można wiele zdziałać. A  to, 
czym się pracuje jest bardzo ważne. Nie 
oszukujmy się, kiedy ktoś wybiera wy-
konawcę usługi dla siebie czy swojej fi r-
my, patrzy, czym będzie ona wykonana, 
czy sprzęt jest odpowiedni. Klient oce-
nia, czy usługa będzie profesjonalnie 
wykonana. Bez dotacji nie udałoby nam 
się otworzyć takiej działalności. 

A  co teraz przynosi Wam największy 
dochód? 
Najwięcej zyskujemy na opiece nad te-
renami zielonymi, ogrodami. Na tym 
robimy największy biznes. 

Czy macie jakieś zlecenia z  gminy, np. 
na opiekę nad gminnymi terenami zie-
lonymi?
Nie, niestety, nasza gmina z  nami nie 
współpracuje. Współpracujemy z Urzę-
dem Miasta w Żaganiu, Urzędem Gmi-
ny w  Żaganiu, z  Pałacem Książęcym 
Sp. z o.o. w Żaganiu, z TBSem i ze Staro-
stwem Powiatowym w Żaganiu. 

Dlaczego warto być 
spółdzielcem?

Mówi DAMIAN SIP, prezes Spółdzielni Socjalnej Silvanus z Dzietrzychowic pod Żaganiem. 
Rozmawia KATARZYNA KOCHAŃSKA. 

(Od lewej) Damian Sip i Marcin Czerniecki odbierają wyróżnienie w konkursie "Lubu-
ski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego".
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Działacie od dwóch lat, czy czujecie się 
już pewniej w prowadzeniu biznesu?
Cały czas się uczymy. Choć jesteśmy już 
na pewno bogaci w wiele doświadczeń. 
Cały czas jednak walczymy o klientów, 
o to, żeby ich utrzymać. Działamy ostro. 

Czy ciężko jest prowadzić swój biznes?
Jeżeli ma się wsparcie, to nie jest tak cięż-
ko. W spółdzielni jest nas piątka założy-
cieli, jedni drugich wspierają. Jeśli ktoś 
ma słabszy dzień, straci trochę weny, za-
pału, to drugi motywuje go, mówi: Stary, 
dasz radę, zobaczysz, wszystko będzie 
dobrze, ułoży się. Gdyby tak człowiek 
musiał sam w tym siedzieć, to przypusz-
czam, że byłoby bardzo ciężko.

Czyli docenia Pan to, że jest preze-
sem spółdzielni, a  nie własnej spółki, 
w której pozostali byliby Pana pracow-
nikami?
Tak, doceniam naszą spółdzielnię. Gdy-
by to była spółka, na pewno byłoby zu-
pełnie inaczej. Mi byłoby o wiele ciężej. 
I  nie odnieślibyśmy takich sukcesów, 
jakie mamy. 

Otrzymaliście wyróżnienie w  konkur-
sie „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu 

Społecznego”. Za co dokładnie zostali-
ście nagrodzeni?
Za pomoc, jaką oferujemy innym. 
W statucie spółdzielni mamy zapisaną 
integrację z  lokalnym środowiskiem, 
staramy się z tego dobrze wywiązywać. 
Pomagamy przy organizacji festynów, 
wspomagamy naszą lokalną społecz-
ność, osoby uboższe czy drzewem, czy 
pomocą niematerialną. Właśnie za to 
zostaliśmy docenieni. 

Jak miło to słyszeć. Nie skupiacie się tyl-
ko na biznesie, na tym, żeby jak najwię-
cej zarobić, ale też pomagacie innym. 
Przeznaczamy część zarobionych pie-
niędzy np. na nagrody dla dzieciaków 
na festynach z  okazji dnia dziecka, 
przygotowujemy poczęstunki, także nie 
jesteśmy typowymi biznesmenami sku-
pionymi tylko na zyskach. Nasz zysk 
częściowo przeznaczamy na pomoc na-
szej lokalnej społeczności. 

Tego mogą się od Was uczyć więksi i bo-
gatsi biznesmeni. A jak ludzie reagują, 
kiedy słyszą, że jesteście spółdzielnią 
socjalną? Czy ten przymiotnik działa 
na Waszą korzyść czy niekorzyść?
Na niekorzyść niestety. Ludziom ten 

przymiotnik nic nie mówi, a  niezbyt 
dobrze się kojarzy. Dlatego staramy się 
naszą nazwę skracać: Silvanus i już. 

A co oznacza ta nazwa?
- Silvanus to w mitologii rzymskiej bóg 
lasów i  dzikiej przyrody, także trochę 
powiązany z naszą profesją.
 
A co jest Pana ulubioną branżą? Czym 
Pan zajmuje się w spółdzielni?
Ogrodami właśnie. To moja pasja, to 
najbardziej lubię.
 
Tak myślałam. Dziękuję bardzo za roz-
mowę. 

Damian Sip i Marcin Czerniecki - reprezentacja Silvanusa.

Spółdzielnia Socjalna 
Silvanus 
Dzietrzychowice 
68-100 Żagań
tel. 534 558 455
silvanus.s@wp.pl
www.silvanus.com.pl
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BRAK PODEJŚCIA BIZNESOWEGO
Dużym problemem jest niestosowa-
nie narzędzi biznesowych, takich jak 
np. biznesplan. Spółdzielcy zbyt szybko 
zapominają, po co przygotowali doku-
ment. Traktowany jest jako dodatkowy 
element, który trzeba stworzyć przy ubie-
ganiu się o dotację, a nie jako narzędzie 
do pracy, porządkujące koncepcję spół-
dzielni. Do tworzenia biznesplanu warto 
podejść z najwyższą starannością, tak, by 
mógł nam służyć na bieżąco: powinien 
zawierać cele, obowiązki, strategię dzia-
łania spółdzielni, określać odbiorców. 

KONFLIKTY

Trudności we współpracy w  grupie to 
duży problem. Pamiętajmy, że pracu-
jemy zespołowo. Ważna jest integracja 
z  grupą, ponieważ wszyscy gramy do 
jednej bramki. Zdarza się natomiast, że 
członkowie donoszą jeden na drugiego 
do organów nadzorujących spółdzielnie 
zapominając, że w gruncie rzeczy dono-
szą również na siebie. Nieporozumienia 
często powstają z  braku przejrzystości 
panujących w  spółdzielni zasad. Waż-
ne jest, aby zakresy obowiązków, odpo-
wiedzialność i  zasady wynagradzania 
poszczególnych osób były jasno zdefi -
niowane. Brak przepływu informacji 
pomiędzy członkami również przyczy-
nia się do konfl iktów. 

NIEZROZUMIENIE STATUSU 
CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

Z racji tego, że w spółdzielni występuje-
my w dwóch rolach jednocześnie, czyli 
członka (założyciela/właściciela) spół-
dzielni i  pracownika, często mamy do 
czynienia z dwojaką postawą spółdziel-
ców. Jedni wychodzą z  założenia, że 
skoro jestem członkiem, to co miesiąc 
należy mi się odpowiednio wysokie wy-

nagrodzenie i nie obchodzi mnie, skąd 
je wziąć. Inni natomiast stawiają siebie 
tylko w roli pracownika, któremu nale-
ży zapewnić zajęcie. Nie interesują się, 
jak działa spółdzielnia i czy są odbiorcy. 
Musimy pamiętać, że na wynagrodze-
nie trzeba sobie zapracować i  nie jest 
tak, że to jedynie zarząd ma dbać o na-
sze zlecenia i o zapewnienie klientów. 

NIEZROZUMIENIE ROLI ZARZĄDU 

Zarząd powinien reprezentować spół-
dzielnię na zewnątrz i  odpowiadać 
za bieżące zarządzanie przedsiębior-
stwem. Zostawia jednak wszystkim 
członkom decyzje zastrzeżone w prawie 
spółdzielczym dla walnego zgroma-
dzenia. Tymczasem zdarza się tak, że 
w spółdzielniach zarząd występuje tyl-
ko na papierze, tzn. wszyscy członkowie 
chcą podejmować wszystkie decyzje, 
a  zarząd jedynie podpisuje się pod do-
kumentami. Efektem tego jest rozmy-
cie odpowiedzialności w  spółdzielni. 
Jest to ryzykowna sytuacja dla człon-
ków zarządu, którzy ponoszą odpowie-
dzialność za funkcjonowanie przedsię-
biorstwa, mimo że realnie mają na to 
niewielki wpływ. Zdarzają się również 
sytuacje, w  których zarząd występuje 
w  spółdzielni „jako pan i  władca”. Bie-
rze na siebie wszystkie decyzje, nawet te, 
które zastrzeżone są dla walnego zgro-
madzenia.

BRAK DOBREJ ZNAJOMOŚCI 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Bardzo często pojawiają się problemy 
w spółdzielniach założonych przez ludzi, 
którzy dopiero co się poznali. Z uwagi na 
chęć otrzymania dotacji poszukujemy 
osób, które będą spełniały odpowiednie 
kryteria projektowe, i którym, tak samo 
jak nam, brakuje odpowiedniej liczby 

osób do założenia spółdzielni. W efekcie 
postanawiamy wspólnie otworzyć biz-
nes. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
społecznego złożonego z osób dopiero co 
poznanych jest możliwe, ale na pewno 
w  początkowym okresie może okazać 
się problemowe. 

BIERNE CZEKANIE NA KLIENTA 
I BIERNA POSTAWA

Trzeba cały czas poszukiwać odbiorców 
na różne sposoby, rozdawanie ulotek 
nie wystarczy. Skoro jeden sposób pro-
mocji nie zadziałał, to trzeba znaleźć 
inny i  wyjść do ludzi, walczyć o  utrzy-
manie na rynku. Czasami bierna po-
stawa spółdzielców bierze się ze złud-
nego poczucia bezpieczeństwa, które 
zapewnia nam wsparcie pomostowe. 
A tymczasem właśnie przez ten pierw-
szy rok trzeba dać z siebie wszystko, by 
móc utrzymać spółdzielnię w kolejnych 
miesiącach i latach jej funkcjonowania. 

Trudne obszary 
w spółdzielniach socjalnych

Agata Czerwińska, doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Zielonej Górze wskazuje najczęściej pojawiające się problemy w spółdzielniach socjalnych. 

    Spisała Renata Wcisło
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ŁATWIEJ W ŻYCIU

Współpraca, wzajemne zrozumienie, umiejętność dogadania się, partnerstwo. To podstawa dobrych relacji 
w rodzinie, w przyjaźni, szkole, pracy. Właściwie wszędzie. Choć tyle się o tym mówi, pisze, w praktyce 
wciąż wypadamy słabo. Zwłaszcza wtedy, kiedy targają nami emocje. W ekonomii społecznej porozumie-

nie i współdziałanie są szczególnie ważne. Mówi o tym w naszej gazecie Magdalena Tokarska, szefowa naszego OWE-
Su. Natomiast doradca kluczowy Agata Czerwińska konfl ikty i brak współpracy wymienia wśród najczęściej popeł-
nianych błędów w spółdzielniach socjalnych. 

Dlatego wciąż warto kłaść nacisk na dobrą komunikację. Często nasze wyobrażenia o ludziach czy danej sytuacji 
mijają się z prawdą. Rozmawiajmy szczerze, otwarcie, bez uprzedzeń. Unikniemy niedomówień. Będzie nam lżej na 
sercu, łatwiej w życiu. I w Nowym Roku. Czego Państwu serdecznie życzę,

Renata Wcisło 


