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Szanowni Państwo !

Niniejsza broszura jest próbą podsu-
mowania dorobku 16 debat na rzecz eko-
nomii społecznej i rozwoju lokalnego oraz 
konferencji współorganizowanych przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy 
wraz z partnerami, w ramach projektu pn. 
„Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko – Pa-
łuckiego Centrum Ekonomii Społecznej” 
w okresie wrzesień 2011 – wrzesień 2012.

Podczas sympozjum zorganizowanego 
w dn. 17 września 2012 r. postawiono py-
tania o skuteczność i przyszłość przyjętych 
rozwiązań oraz kierunki rozwoju ekonomii 
społecznej regionu. Inicjatywa ta wpisa-
ła się w organizowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ko-
lejne, bo trzecie już Kujawsko – Pomorskie 
Forum Ekonomii Społecznej. W tym roku 

Dni z Ekonomią Społeczną zrealizowane 
zostały w terminie 14 – 22 września 2012 r.

Ekonomia społeczna – to jeden ze spo-
sobów określenia działalności gospodar-
czej, która łączy w sobie cele społeczne 
i ekonomiczne. Przedsiębiorstwo społecz-
ne wyznacza sobie cele ściśle społeczne, 
a wypracowane środki przeznacza na dzia-
łalność lub na wspólnotę. Osiąganie mak-
symalnego zysku jest tutaj potrzebą drugo-
rzędową. Powyższy rygor oferuje w zamian 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w sposób uproszczony.

Przedsiębiorczość społeczna opiera się 
na zasadzie pomocniczości i solidaryzmu 
społecznego  wobec osób wykluczonych 
bądź zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Aktywizacja społeczna i zawodowa 
skoncentrowana wokół podmiotów eko-
nomii społecznej tworzy nowy krajobraz 
gospodarczy i społeczny Europy, dodajmy 
– ze sporym wsparciem ze strony Unii Eu-
ropejskiej. Przynosi to realne efekty – aktu-
alnie w naszym województwie funkcjonuje 

14 spółdzielni socjalnych, 5 zakładów ak-
tywności zawodowej, 8 centrów integracji 
społecznej, 19 klubów integracji społecz-
nej, ponad 40 warsztatów terapii zajęcio-
wej oraz liczne organizacje pozarządowe, 
które prowadzą działalność gospodarczą.

Liczymy, że zaangażowanie i życzliwość 
wielu przychylnych ekonomii społecznej 
osób, pozwoli przekuć wzajemne deklara-
cje w realne działania. Wieloaspektowość 
i złożoność tematyki ekonomii społecznej 
skłania do współpracy oraz wypracowania 
nowych, dostosowanych do aktualnych 
potrzeb rozwiązań, a także do usprawnie-
nia modeli już funkcjonujących. Wierzymy, 
że wspólne działania zamienią wspomnia-
ną konferencję w formę stałej debaty na 
tematy ważne dla naszego regionu i kraju, 
a wypracowane rozwiązania przyczynią się 
do realizacji misji kształtowania społeczeń-
stwa obywatelskiego i popularyzacji idei 
ekonomii społecznej.

Wstęp

JACEK LISEWSKI
KIEROWNIK KPCES

MAPA WSPÓŁPRACY
KUJAWSKO-PAŁUCKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy to uniwersytet przedsiębiorczości 
realizujący ideę uczelni III generacji. Aspi-
racje akademickie uczelni mają wpływ 
nie tylko na rozwój działalności naukowo 
– dydaktycznej, ale także na jej obecność 
w otoczeniu społecznym i gospodarczym. 
Jednym z ważniejszych obszarów zaintere-
sowań Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy jest właśnie społeczeństwo i roz-
wój lokalny. 

Równolegle z utworzeniem w 2005 r. 
Wydziału Społeczno – Ekonomicznego, 
podjęto działania na rzecz społecznej ak-
tywności – powołano Inicjator Społeczny, 
którego głównym zadaniem było wspar-
cie lokalowe oraz pomoc organizacyjna 
dla grup nieformalnych i organizacji po-
dejmujących inicjatywy społeczne i kultu-
ralne. Intensywne i nieodpłatne działania 
w obszarze ekonomii społecznej zapocząt-
kował projekt pn. „Kujawsko – Pałuckie 
Centrum Ekonomii Społecznej – komplek-
sowe wsparcie sektora ekonomii społecz-
nej regionu”, w ramach którego w okresie 
październik 2009 – grudzień 2011 objęto 
wsparciem szkoleniowo – doradczym 877 
osób zainteresowanych otwarciem bądź 
prowadzeniem działalności w obszarze 
ekonomii społecznej. Kujawsko – Pałuckie 
Centrum Ekonomii Społecznej (KPCES) na 
stałe wpisało się w katalog podmiotów ani-
mujących obszar ekonomii społecznej re-
gionu. Już podczas realizacji wspomniane-
go projektu, opracowano strategię rozwoju 
Centrum, co zaowocowało pozyskaniem 
środków unijnych na jego rozwój i dalsze 
funkcjonowanie. Obecnie, działania Uczel-
ni w obszarze ekonomii społecznej skon-
centrowane są wokół KPCES, co możliwe 
jest dzięki współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Aktualnie realizo-
wany jest projekt pn. „Rozwój i funkcjo-
nowanie Kujawsko – Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej”, w ramach którego 
realizowanych jest szereg spójnych działań 
zmierzających do kompleksowego wspar-
cia sektora oraz podniesienia konkurencyj-
ności sektora ekonomii społecznej regio-
nu. Zakłada się objęcie wsparciem ponad 
1000 mieszkańców regionu.

Na gruncie działalności naukowo – dy-
daktycznej oraz inkubacji przedsięwzięć 
społecznych podjęto próbę analizy stanu 
III sektora.

PRÓBA ANALIZY STANU III SEKTORA 
– WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – 
POMORSKIE
1.  W województwie Kujawsko – Pomor-

skim funkcjonuje obecnie ok. 5600 or-
ganizacji pozarządowych.

2.  Prawie ¼ organizacji regionu jest nieak-
tywna.

3.  Część organizacji pozarządowych jest 
niezdolna do działania ze względu na 
braki w infrastrukturze lub brak środ-
ków na bieżące funkcjonowanie.

4.  Część organizacji posiada braki wiedzy 
w zakresie niezbędnym do prawidło-
wego funkcjonowania.

5.  Ponad 1/3 organizacji pozarządowych 
zajmuje się głównie sportem, turystyką 
lub hobby.

6.  ¼ organizacji pozarządowych powstała 
w okresie 2006 – 2010.

7.  Brak samodzielności finansowej.
8.  Duże znaczenie funduszy europejskich 

dla III sektora - na początku 2008 r. za-
ledwie 20% organizacji potwierdziło, że 
aplikowało o środki UE. W latach 2009 
i 2010 o fundusze UE aplikowała już po-
nad jedna czwarta NGO, z czego ponad 
połowa z sukcesem.

9.  Niski poziom przedsiębiorczości.
10. Praca w organizacjach pozarządowych 

ma najczęściej charakter nieodpłatny.
11. Niewystarczająca promocja.
12. Niska świadomość społeczna nt. eko-

nomii społecznej.

EKONOMIA SPOŁECZNA  
W UJĘCIU UCZELNI

Ekonomia Społeczna to jeden ze sposo-
bów określenia działalności gospodarczej, 
która łączy w sobie cel ekonomiczne i spo-
łeczne, w ujęciu Uczelni jest to ogół działań 
o charakterze działalności gospodarczej, 
zmierzająca do osiągnięcia obydwu celów 
– wygenerowania zysku oraz zagospodaro-
wania części wygenerowanych środków na 
działalność statutową Podmiotów Ekono-
mii Spłecznej - PES (spółdzielnie socjalne, 
CIS, ZAZ ale także organizacje pozarządo-
we prowadzące działalność gospodarczą 
lub odpłatną, które zysk lokują w działania 
statutowe w rozwój lokalny i samej organi-
zacji). Praktyka Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy uwidoczniła potrzebę dopre-
cyzowania definicji ekonomii społecznej, 
która niejednokrotnie kojarzona jest ne-
gatywnie, zwłaszcza w aspekcie skojarzeń 
z pomocą społeczną lub też kojarzona jest 
mylnie i zawężająco – w odniesieniu wy-
łącznie do spółdzielni socjalnych. W opinii 
Uczelni ekonomia społeczna, to ogół dzia-
łań podmiotów ekonomii społecznej, które 
łączą w sobie cele społeczne i ekonomicz-
ne, przy czym chęć wygenerowania nad-
wyżki finansowej nie jest tutaj potrzebą 
drugorzędową. 

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ
Podczas rozmowy  o ekonomii społecz-

nej, bezsprzecznie można wskazać funkcjo-
nujące od lat w naszym systemie prawnym 
podmioty „tradycyjne”, tj.:
-  Organizacje pozarządowe (stowarzysze-

nia i fundacje), w szczególności prowa-
dzące działalność gospodarczą lub od-
płatną działalność pożytku publicznego,

-  Spółdzielnie,
-  Grupy Producentów Rolnych, 
-  Organizacje gospodarcze i zawodowe,
-  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
-  Ochotnicze Straże Pożarne,
-  Zrzeszenia służące wzajemnej pomocy 

o charakterze ekonomicznym, admini-

O Kujawsko - Pałuckim 
Centrum Ekonomii Społecznej
słów kilka
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stracyjnym lub społecznym. 

Nowa ekonomia społeczna bazująca 
na przykładach europejskich, to także pod-
mioty o ściśle zdefiniowanej strukturze 
i statusie prawnym:
-  Spółdzielnie socjalne,
-  Centra Integracji Społecznej 
-  Zakłady Aktywności Zawodowej,
-  Kluby Integracji Społecznej.

Definiując podmioty ekonomii społecz-
nej nie powinniśmy ograniczać się do ka-
talogu zamkniętego. Przyjrzyjmy się zatem 
kryteriom, jakie spełniają nazwane pod-
mioty ekonomii społecznej:

EKONOMIA SPOŁECZNA  
- KRYTERIA EKONOMICZNE 
-  prowadzenie w sposób względnie cią-

gły, regularny działalności w oparciu 
o instrumenty ekonomiczne;

-  niezależność, suwerenność instytucji 
w stosunku do instytucji publicznych;

-  ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
-  istnienie choćby nielicznego płatnego 

personelu. 
-  wyraźna orientacja na społecznie uży-

teczny cel przedsięwzięcia;
-  oddolny, obywatelski charakter inicja-

tywy;
-  specyficzny, możliwie demokratyczny 

system zarządzania;
-  możliwie wspólnotowy charakter dzia-

łania;
-  ograniczona dystrybucja zysków.

EKONOMIA SPOŁECZNA  
- KRYTERIA SPOŁECZNE
-  wyraźna orientacja na społecznie uży-

teczny cel przedsięwzięcia;
-  oddolny, obywatelski charakter inicja-

tywy;
-  specyficzny, możliwie demokratyczny 

system zarządzania;
-  możliwie wspólnotowy charakter dzia-

łania;
-  ograniczona dystrybucja zysków.

ANALIZA POTRZEB  
SZKOLENIOWO – DORADCZYCH

Celem lepszego dostosowania form 
wsparcia osób zainteresowanych otwiera-
niem i prowadzeniem działalności w ob-
szarze ekonomii społecznej, uczelnia przed 
przystąpieniem do realizacji projektu, prze-
prowadziła badanie ankietowa na grupie 
prawie 100 przedstawicieli organizacji po-
zarządowych oraz administracji publicznej. 
Najważniejsze wnioski z przeprowadzone-
go badania kształtują się następująco:

1. Niemal 63% NGO, które wzięły udział 
w badaniu uważa, że bezpłatna oferta 
szkoleniowo-doradcza dostępna w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim nie 
jest wystarczająca.

2. Dla ponad 60 % wszystkich podmiotów 
niezbędne są szkolenia z zakresu zasad 
finansowania inicjatyw społecznych na 
lata 2011-2013, a dla niemal połowy 
z nich z zakresu zarządzania projekta-
mi i przedsięwzięciami społecznymi 
(49,7%). Nieco mniej wskazuje także 
konieczność podniesienia swojej wie-
dzy z zakresu księgowości komputero-
wej w NGO (45,2 %).

3. Najmniej pożądane są szkolenia z za-
kresu diagnozy strategicznej przedsię-
biorstw społecznych i podstaw marke-
tingu (15,5%) oraz fundraisingu (12,9 %) 

4. ¾ badanych podmiotów jest zainte-
resowane współpracą w zakresie re-
alizacji projektu „Rozwój i funkcjono-
wanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum 
Ekonomii Społecznej”.

5. Dla organizacji pozarządowych naj-
bardziej pożądane jest doradztwo  
z zakresu pozyskiwania funduszy struk-
turalnych (55,55%) oraz doradztwo fi-
nansowe i księgowe (54,32%).     

Ponadto, w ramach dotychczas zreali-
zowanych 40 edycji szkoleniowych, uczest-
nicy wyrażali swoje potrzeby szkoleniowo 
– doradcze w ankietach ewaluacyjnych. 
Wyniki ankiet potwierdzają, że przyjęty 
model interwencji jest skuteczny i nadal 
potrzebny. Okazuje się, że mimo nasycenia 
rynku regionalnego szkoleniami, działania 
szkoleniowo – doradcze dla sektora ekono-
mii społecznej są nadal potrzebne.

BARIERY I OCZEKIWANIA  
– WNIOSKI Z REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNYCH 
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI 
W BYDGOSZCZY

•	 Problemy lokalowe w celu utworzenia 
lokalnych punktów doradczych,

•	 Brak animatorów lokalnych – utrudnio-
ny dostęp do potencjalnych odbiorców 
na obszarach wiejskich.

•	 Nie możność diagnozowania potrzeb 
szkoleniowo – doradczych lokalnie 
(w małych gminach) z powodu braków 
kadrowych i finansowych, potrzeba 
współpracy z samorządami lokalnymi.

•	 Niewystarczająca promocja projektu 
poza głównymi miastami powiatowymi.

•	 Konkurencja ze strony innych OWES.
•	 Zapytania ofertowe i inne wytyczne re-

alizacji projektów PO KL.
•	 Krytykanctwo.

JAKIE BARIERY UCZESTNICTWA 
W PROPONOWANYCH FORMACH 
WSPARCIA ZGŁASZAJĄ  
UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU ?
BARIERY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE 
•	 utrudniony dostęp do szkoleń – niekie-

dy istnieje potrzeba dotarcia do miejsca 
szkolenia – doradztwa do 50 km,

•	 niemożność pogodzenia obowiązków 
domowych i zawodowych z uczest-
nictwem w proponowanych formach 
wsparcia,

•	 okresowa frekwencja uzależniona od 
cyklu życia na obszarach wiejskich,

•	 wstępna deklaracja, a późniejsza nie-
obecność

BARIERY PSYCHOLOGICZNE 
•	 patriarchalny system rodziny,
•	 brak motywacji społeczności lokalnej 

do podnoszenia kwalifikacji,
•	 nieufność społeczności lokalnej do nie-

odpłatnej, szerokiej oferty szkoleniowo 
– doradczej,

BARIERY MENTALNE 
•	 niska świadomość społeczności lokal-
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nych nt. korzyści ze stowarzyszania się 
(większa wiarygodność, skuteczność 
i efektywność działań),

•	 niska świadomość społeczności lokal-
nych nt. korzyści z kształcenia się przez 
całe życie,

•	 niska świadomość społeczności lokal-
nych nt. korzyści z prowadzenia działal-
ności w sektorze ES,

JAKIE OCZEKIWANIA ZGŁASZAJĄ 
UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU ?
•	 szkolenia i doradztwo dostosowane do 

potrzeb
•	 szkolenia i doradztwo niedaleko miej-

sca zamieszkania
•	 kompleksowa i praktyczna pomoc przy 

aplikowaniu o środki finansowe ze-
wnętrzne na realizację planowanych  
przedsięwzięć (na zasadzie mentorin-
gu - pomoc w przygotowaniu pomy-
słu, sporządzeniu aplikacji, „przejściu” 
przez procedurę aplikacyjną, oraz prze-
szkolenie w zakresie realizacji)

•	 organizowanie debat lokalnych z opcją 
dyskusji otwartej

•	 wsparcie w zakresie promocji inicjatyw 
społeczności lokalnych

•	 wsparcie lokalowe w małych gminach
•	 wsparcie w zakresie prowadzenia usług 

księgowych i prawnych w miejscu za-
mieszkania

KUJAWSKO – PAŁUCKIE  
CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ  
– ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY  
EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONU

KPCES jest odpowiedzią na potrzeby 
regionalnego sektora ekonomii społecznej, 
w tym także otoczenia sektora (NGO i sa-
morząd terytorialny). Proponowane formy 
wsparcia wynikają z dogłębnej diagnozy 
sektora przeprowadzoną w oparciu o dane 
zastane, dostępne wyniki badań ilościo-
wych i jakościowych, a także badania wła-
sne i konsultacje z uczestnikami projektu 
pn. „Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii 
Społecznej – kompleksowe wsparcie sekto-
ra ekonomii społecznej regionu”. Swoją mi-
sję wspierania rozwoju lokalnego w zakre-
sie es WSG w Bydgoszczy realizuje poprzez 
szereg działań o charakterze szkoleniowo 
– doradczym, inicjując współpracę lokalną 
i regionalną oraz  kampanie promocyjne.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA
Do tej pory Centrum Ekonomii Społecz-

nej nawiązało współpracę z kilkunastoma 

samorządami woj., szczególnie wspiera nas 
starostwo powiatowe w Toruniu i Bydgosz-
czy, urząd miasta w Tucholi, Żninie, Brodni-
cy oraz lokalne grupy działania funkcjonują-
ce na tym obszarze – oferujemy organizację 
lokalnych debat, na których przedstawicie-
le sektorów działających lokalnie rozważa-
ją kwestie związane z przedsiębiorczością 
społeczną i rozwojem lokalnym.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Od stycznia 2012 roku realizujemy szko-

lenia specjalistyczne dla przedstawicieli 
sektora ekonomii społecznej oraz innych 
osób, które są zainteresowane otwarciem 
lub prowadzeniem działań w obszarze eko-
nomii społecznej regionu. Do końca 2013 
roku planujemy zrealizować 114 edycji 
szkoleniowych na obszarze całego woje-
wództwa. Poprzez wsparcie osób zaintere-
sowanych otworzeniem lub prowadzeniem 
działalności w obszarze ekonomii społecz-
nej, aktywizujemy społeczności lokalne do 
działania. Wsparcie obejmujemy tak człon-
ków Podmiotów Ekonomii Społecznej, jak 
i przedstawicieli administracji publicznej.

DORADZTWO W ZAKRESIE  
OTWIERANIA I PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE ES

Interdyscyplinarny zespół trenerów, 
który przeszedł przez cykl szkoleń mery-
torycznych i trenerskich prowadzi spe-
cjalistyczne doradztwo m.in. z zakresu 
przedsiębiorczości, biznesplanu, funduszy 
strukturalnych, prawnych aspektów funk-
cjonowania NGO, księgowości i finansów, 
ale także kompetencji miękkich. Dzięki 
współpracy z samorządami lokalnymi oraz 
strategicznymi partnerami, od września 
2011 tego roku budujemy sieć lokalnych 
punktów doradczych, m.in. Żnin, Tuchola, 
Inowrocław, Brodnica, Kruszwica. W pierw-
szej kolejności objęliśmy wsparciem dorad-

czym te regiony, w których do tej pory nie 
było prowadzone nieodpłatne doradztwo. 
Zachęcamy do współpracy w zakresie two-
rzenia lokalnych punktów doradczych.

STRONY WWW DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

Umożliwiamy tworzenie wizytówek 
internetowych dla organizacji pozarządo-
wych prowadzących działalność gospodar-
czą lub odpłatną – wynika to z potrzeby 
wspierania działalności organizacji, które 
mają szansę być niezależne finansowo, 
zwłaszcza że zbliża się koniec bieżącego 
okresu finansowania z UE i nie znamy jesz-
cze ostatecznych ustaleń co do budżetu 
POKL na lata kolejne.

BIBLIOTEKA KPCES
Bezpośrednio w siedzibie bądź poprzez 

stronę WWW można wypożyczyć publika-
cje tematu, KPCES prowadzi także własną 
skromną działalność publikacyjną, wydaje-
my broszury i inne materiały promocyjno 
– informacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ  
PROMOCYJNO – INFORMACYJNA

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy podejmuje działania na rzecz promo-
cji ekonomii społecznej i zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej regionu. 
Dotychczas udało zrealizować się kilka du-
żych przedsięwzięć w tym zakresie, m.in. 
współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Po-
lityki Społecznej w zakresie organizacji 2 i 3 
Kujawsko – Pomorskiego Forum Ekonomii 
Społecznej, dwie kampanie billboardowej, 
kampania na portalach społecznościo-
wych, czy co miesięczny NEWSLETTER.

Więcej informacji nt. działań Kujawsko 
– Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej 
znajdą Państwo na stronie internetowej: MARTYNA MILECKA 

TRENER I DORADCA KPCES
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WPROWADZENIE
Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii 

Społecznej (KPCES) w Bydgoszczy jest pod-
miotem wspierającym ekonomię społecz-
ną w regionie województwa kujawsko-po-
morskiego. Działa ono w ramach projektu 
pn. „Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-
-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecz-
nej” (nr WND-POKL.07.02.02-04-018/10), 
realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospo-
darki w Bydgoszczy w partnerstwie z fun-
dacją „Gaudeamus”. Realizacja projektu 
rozpoczęła się 1 stycznia 2011 r., potrwa do 
31 grudnia 2013 r., a jest kontynuacją pro-
jektu uruchamiającego ww. podmiot jako 
ośrodek wspierania ekonomii społecznej1. 

Podstawowym celem KPCES jest 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
na obszarze naszego województwa po-
przez stałe wspieranie rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej (stymulowanie dzia-
łań uruchamiających przedsiębiorczość 
społeczną), a także wsparcie funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
już istniejących. 

Tak określony cel nadrzędny realizowa-
ny jest w drodze różnorodnych, wzajemnie 
uzupełniających się form aktywności:
•	 Szkoleń dla beneficjentów projektu 

(mających ułatwić odnalezienie się na 
rynku pracy oraz stymulować do samo-
zatrudnienia z wykorzystaniem instru-
mentów ekonomii społecznej),

•	 Doradztwa – realizowanego w oparciu 
o zespół ekspertów i trenerów, skupio-
nych przy KPCES; tematyka doradztwa 
jest podobna do treści szkoleń i obej-
muje m.in. prawne podstawy funkcjo-
nowania podmiotów ekonomii spo-
łecznej, zasady finansowania inicjatyw 
społecznych, księgowość komputero-
wą, opracowanie biznesplanu, podsta-
wy marketingu, podstawy PR i komuni-
kacji społecznej, itp.,

	Działań promujących ekonomię spo-
łeczną w regionie – m.in. poprzez wi-
trynę internetową KPCES (www.kpces.
byd.pl); uruchomiony tam newsletter, 
czy działalność publikacyjną. 

Z tym ostatnim obszarem aktywności 
wiąże się jeszcze jedno ważne zadanie, ja-

1     „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecz-
nej – kompleksowe wsparcie dla ekonomii społecz-
nej regionu” – projekt realizowany w okresie od  
1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

kie stoi przed KPCES. Są to fora plenarne, 
realizowane we współpracy z lokalnymi 
stowarzyszeniami i organizacjami społecz-
nymi. Na użytek naszego projektu przyjęły 
one nazwę Lokalnych Debat nad Ekono-
mią Społeczną – docelowo (w całym okre-
sie trwania projektu) ma być zorganizowa-
nych 30 takich debat w różnych miejscach 
naszego województwa. 

W te chwili jesteśmy w połowie reali-
zacji tego zadania – dotychczas zrealizo-
wanych zostało 16 takich Debat, w których 
uczestniczyło blisko 400 osób z różnych 
grup społeczno-zawodowych. Miały one 
bądź charakter spotkań skupiających róż-
nych przedstawicieli danej społeczności lo-
kalnej, bądź też spotkań tematycznych, zo-
rientowanych na jakiś konkretny problem 
społeczny.

Pojawiła się więc naturalna okazja, by 
spojrzeć na te debaty z pewnego dystansu 
i zastanowić się nad ich kondycją. Konfe-
rencja pn. „Ekonomia społeczna – warto 
rozmawiać(?)” odbyła się 17 września 2012 
r. w sali A-1 Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy (ul. Garbary 2, budynek A). 
Jej cel był dwojaki: z jednej strony była ona 
planowym przedsięwzięciem projektu pn. 
„Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuc-
kiego Centrum Ekonomii Społecznej” (nr 
WND-POKL.07.02.02-04-018/10), realizo-
wanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy w partnerstwie z fundacją 
„Gaudeamus”; z drugiej – stała się jednym 
z wydarzeń otwierających tegoroczną edy-
cję III Kujawsko-Pomorskiego Forum Eko-
nomii Społecznej (17-23 września br.). 

PRZEBIEG KONFERENCJI
Celem konferencji było podsumowanie 

dotychczasowych efektów jednej z naszych 
inicjatyw projektowych – debat lokalnych 
nad ekonomią społeczną. W ciągu ośmiu 
miesięcy zrealizowaliśmy, wspólnie z na-
szymi Partnerami, szesnaście debat w róż-
nych miejscach naszego województwa. Po-
jawiła się więc dobra okazja, by zapoznać 
się z ich charakterystyką oraz zastanowić 
się nad istotnym, wydaje się, pytaniem: 
Czy aranżowane przez nas spotkania, sku-
piające lokalne siły społeczne, dostarczają 
wymiernych korzyści dla regionu.

W konferencji udział wzięli – obok 
naszych partnerów debat lokalnych – 
przedstawiciele władz samorządowych, 

podmiotów ekonomii społecznej, organi-
zacji pozarządowych, instytucji pomocy 
społecznej, instytucji rynku pracy. Honory 
gospodarza pełnił Krzysztof Sikora – Pre-
zydent Wyższej Szkoły Gospodarki, który 
otworzył nasze spotkanie. Powitał on za-
proszonych gości oraz podniósł kwestię 
wagi zagadnień, jakie miały być przed-
miotem konferencji. Zaapelował przy tym 
o szerszą współpracę między wszystkimi 
podmiotami ekonomii społecznej, funkcjo-
nującymi w regionie, deklarując przy tym 
otwarcie się Uczelni na propozycje wszel-
kich wspólnych działań w tym zakresie. 

Nad przebiegiem forum czuwał Jacek 
Lisewski, kierownik projektu, udzielając 
głosu kolejnym prelegentom oraz na bieżą-
co komentując i opatrując komentarzami 
poszczególne wystąpienia.

Na pierwszą część forum zaplanowane 
zostały trzy wystąpienia. Najpierw wystą-
pił Maciej Andrzejewski, Dziekan Wydzia-
łu Zarządzania i Nauk Społecznych WSG 
w Inowrocławiu, z referatem pt. „Ekono-
mia społeczna – pojęcie, statystyka, za-
kres oddziaływania”. Było to teoretyczne 
wprowadzenie w zagadnienia ekonomii 
społecznej z jednoczesną próbą diagnozy 
stanu funkcjonowania podmiotów przed-
siębiorczości społecznej w Polsce i regio-
nie. Przedstawiając definicyjne własności 
przedsiębiorstwa społecznego prelegent 
podniósł kwestię czytelności kryteriów 
wyróżniania podmiotów ekonomii spo-
łecznej w obszarze tzw. trzeciego sektora. 
Jak stwierdził autor „wyznaczenie obszaru 
ekonomii społecznej w Polsce nie może 
polegać na prostym zakwalifikowaniu do 
niej z góry określonych form prawnych, 
lecz wymaga analizy działalności podmio-
tów w tej formie występujących w ob-
rocie gospodarczym, z punktu widzenia 
przyjętych cech ekonomii społecznej”. 
To każe podzielić „obszar” podmiotów 
przedsiębiorczości społecznej na dwie 
części: podmioty „stare” i „nowe”, przede 
wszystkim w tych drugich odnajdując te 
„definicyjne”. Przedstawiając dostęp-
ne dane statystyczne M. Andrzejewski 

Ekonomia społeczna 
- warto rozmawiać (?)
podsumowanie konferencji
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zwrócił uwagę na nadal stosunkowo niski 
udział sektora ekonomii społecznej na 
naszym rynku krajowym2. Wskazał przy 
tym na nadal znikomy odsetek organizacji  
III sektora, podejmujących działalność 
gospodarczą oraz na specyficzną struk-
turę, jeśli chodzi o sfery tej działalności 
– dominację działań o charakterze usłu-
gowym i niewielkie zaangażowanie pracę 
produkcyjną.

Kolejne wystąpienie miało stanowić 
uzupełnienie dla rozważań teoretyczno-
-metodologicznych. Zofia Ziemba, prezes 
Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni”, przed-
stawiła temat „Spółdzielczość socjalna 
oczami praktyka”. Jej prawie trzyletnie 
doświadczenie w prowadzeniu takie-
go przedsięwzięcia dostarczyło cennych 
uwag i refleksji dotyczących funkcjono-
wania spółdzielni socjalnej, problemów 
i ich rozwiązań. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że reprezentowana przez naszą pre-
legentkę spółdzielnia jest przykładem do-
brze funkcjonującego podmiotu ekonomii 
społecznej, czego dowodem jest m. in. 
ciągle rosnący stan liczbowy jego członków 
(sięgający 50 osób). Poza tym Spółdzielnia 
„Kreatywni” to dobry przykład podmiotu 
ekonomii społecznej zrzeszającego oso-
by niepełnosprawne, które – jak pokazują 
dotychczasowe doświadczenia tej instytu-
cji – mogą z powodzeniem radzić sobie na 
rynku pracy. 

Trzecie wystąpienie (Pani Małgorzaty 
Szponki) skierowało uwagę słuchaczy – 
wśród których mieliśmy wielu przedsta-
wicieli podmiotów ekonomii społecznej 
(spółdzielni socjalnych, warsztatów tera-
pii zajęciowej, stowarzyszeń i organizacji 

2   W uzupełnieniu warto dodać, że obecnie w kraju 
zarejestrowanych jest ok. 600 spółdzielni socjal-
nych (według danych Ogólnopolskiego Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Socjalnych jest ich 557 – stan 
na 20 sierpnia br. – przyp. P.S.)

pozarządowych) – na problemy wsparcia 
finansowego, jakiego dostarcza Kujaw-
sko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (tytuł 
wystąpienia – „Co nowego dla PES? Po-
rozmawiajmy o zwrotnych instrumentach 
finansowych”). Istotnym zagadnieniem 
dla funkcjonowania podmiotów ekono-
mii społecznej jest możliwość zaciągnię-
cia pożyczki nie tylko na uruchomienie 
swojej działalności, ale także na dalsze 
ich funkcjonowanie. Z takiego rodzaju 
zwrotnego finansowania zewnętrznego 
mogą także skorzystać organizacje po-
zarządowe, nieprowadzące działalności 
gospodarczej, co wydaje się być istotnym 
uzupełnieniem zwiększającym stabilność 
tych podmiotów i szanse na skuteczniej-
sze działanie.

Druga część konferencji (po przerwie) 
poświęcona została w całości kluczowe-
mu zagadnieniu tego spotkania. Do głosu 
zaproszeni zostali bowiem moderatorzy 
i współorganizatorzy Lokalnych Debat 
nad Ekonomią Społeczną. Przy konferen-
cyjnym stole zasiadło osiem osób: Magda 
Waloch, Ryszard Ulatowski, Zofia Ziemba, 
Violetta Archacka, Karol Gutsze, Przemy-
sław Gorzelak, Bogusław Błaszkiewicz, Ar-
nika Kimber-Kubiak oraz Paweł Sobierajski 
(koordynator ds. debat lokalnych z zespołu 
projektowego).

Moderatorzy (bądź przedstawicie-
le współorganizatorów debat) po kolei 
dzielili się z pozostałymi uczestnikami 
konferencji informacjami na temat prze-
biegu poszczególnych spotkań lokalnych, 
a także swoją refleksją odnośnie sensu 
prowadzenia takiego rodzaju działalno-
ści w obszarze przedsiębiorczości spo-
łecznej. Spośród wszystkich głosów, jakie 
pojawiły się w trakcie tych prezentacji 
chciałbym zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre z nich. 

Magdalena Waloch (moderatorka 
dwóch debat – w Aleksandrowie Kujaw-
skim i Inowrocławiu) odniosła się do swo-
ich doświadczeń związanych z przepro-
wadzeniem pierwszej Debaty Lokalnej. 
Opowiedziała o trudnościach, z jakimi 
przyszło nam (organizatorom i współor-
ganizatorom debaty) się zmierzyć, jakich 
to dostarczyło przemyśleń na kolejne 
spotkania. Poddała też pod dyskusję po-
mysł, by równolegle z takimi lokalnymi 
spotkaniami dyskusyjnymi organizować 
inne formy wsparcia, mając tutaj na myśli 
przede wszystkim doradztwo dla zainte-
resowanych uszczegółowieniem informa-
cji pozyskanych w trakcie debaty.

Ryszard Ulatowski (również mode-
rator dwóch debat, które miały miejsce 
Bożejewiczkach k. Żnina) zdecydowanie 
opowiedział się za sensownością organi-
zowania forów lokalnych, podejmujących 
zagadnienia ekonomii społecznej, poka-
zując – na przykładzie „swoich” debat, 
rzeczywiste i w pewien sposób mierzalne 
korzyści. Przede wszystkim zwrócił uwa-
gę na „ożywczy” charakter debat, które 
spowodowały większe zainteresowanie 
mieszkańców sprawami swojej społecz-
ności, czego mierzalnym wskaźnikiem 
może być zaangażowanie się do współ-
pracy (przy organizowaniu samej deba-
ty, jak i później) lokalnej stacji radiowej. 
Poza tym moderator przypomniał, że to 
właśnie w efekcie jednej z debat pojawiła 
się inicjatywa utworzenia spółdzielni so-
cjalnej.

Zofia Ziemba (moderatorka jednej 
z debat bydgoskich, poświęconych me-
rytorycznie spółdzielczości socjalnej), 
również pozytywnie oceniając społecz-
ną dyskusję nad problemami lokalnymi, 
zwróciła uwagę na – istotny wydaje się – 
czynnik „sukcesu debatowego”, jakim jest 
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zaangażowanie władz samorządowych 
i w realizację naszych forów, i w sprawy 
przedsiębiorczości społecznej. Na tę oko-
liczność Z. Ziemba przytoczyła przykład 
swojego przedmówcy, Ryszarda Ulatow-
skiego, który występuje w dwojakiej roli: 
urzędnika samorządowego oraz przed-
stawiciela jednej z organizacji III sektora 
(Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Pałuki-Wspólna Sprawa” w Żninie). Tym 
samym zwrócono uwagę na konieczność 
uruchamiania – używając języka H. Ra-
dlińskiej – jawnych sił społecznych, odpo-
wiednio je stymulując i wspierając.

Ciekawą refleksją podzielił się Karol 
Gutsze (moderator debaty w Trzebie-
goszczu k. Lipna i Bysławie k. Tucholi), 
mówiąc: „jedno spotkanie, debata sama 
w sobie niewiele zmienia, jednak kiedyś 
musi być to pierwsze, by mogły być ko-
lejne...”. Tym samym nawiązał do jednej 
z prowadzonych przez siebie debat, któ-
ra stała się przyczynkiem do powołania 
roboczego zespołu, zorientowanego na 
realizację dostrzeżonych w trakcie tego 
„pierwszego” spotkania potrzeb i zadań. 
To ważna refleksja, wkomponowująca się 
w głosy za podejmowaniem rozmów na 
tematy społeczności lokalnych, ich pro-
blemów, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów osób wykluczonych społecz-
nie lub zagrożonych takim wykluczeniem. 
Jak się okazuje, rozmowy takie mogą da-
wać zaczyn czegoś „prawdziwego”, czegoś 
„realnego”, przestając tym samym być 
bytem wirtualnym, czy ewentualnym za-
pisem słów w pamięci uczestników takich 
forów.

Na korzyści, płynące ze wspólnie zre-
alizowanej z Kujawsko-Pałuckim Centrum 
Ekonomi Społecznej debaty, zwrócił uwa-
gę Przemysław Gorzelak – wolontariusz 
Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” 
Oddział Kujawsko-Pomorski (z siedzibą 

w Bydgoszczy). Odniósł się do przeprowa-
dzonego w marcu 2012 roku forum, które 
w szczególny sposób uwypukliło proble-
my jednej z grup wykluczonych społecz-
nie – więźniów opuszczających zakłady 
karne3. P. Gorzelak zwrócił uwagę na spe-
cyfikę tego spotkania – w odróżnieniu od 
wielu innych debat poświęconych eko-
nomii społecznej, ta właśnie wychodziła 
od diagnozy potrzeb i losów określonej 
grupy społecznej, by w konsekwencji do-
strzec, a raczej pokazać, możliwości dla 
readaptacji społeczno-zawodowej byłych 
skazanych, tkwiące w instrumentach eko-
nomii społecznej. Namacalnym „śladem”, 
jaki pozostawiła po sobie ta debata, było 
utworzenie ciała w rodzaju konsylium pe-
nitencjarnego, skupiającego osoby i pod-
mioty zaangażowane w pomoc więźniom, 
którego celem ma być skuteczniejsze 
(i szybsze) działanie na rzecz usprawnia-
nia funkcjonowania społecznego swoich 
podopiecznych. Ponieważ debata wywo-
łała duże zainteresowanie ekonomią spo-
łeczną, a w szczególności spółdzielczością 
socjalną, w jej efekcie doszło do wizyty 
studyjnej ww. ruchu osób w Spółdzielni 
Socjalnej „Kreatywni”.

W ostatniej części konferencji „Eko-
nomia społeczna – warto rozmawiać(?)” 
miały miejsce jeszcze dwa wystąpienia. 
W pierwszym z nich Maria Rosołek, Kie-
rownik Działu Współpracy i Szkoleń w Re-
gionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Toruniu, zaprezentowała stan prac nad 
„Kujawsko-Pomorskim Programem na 
Rzecz Ekonomii Społecznej”. 

„Kujawsko-Pomorski Program na 
Rzecz Ekonomii Społecznej” to inicjatywa 

3   Mjr Przemysław Gorzelak, wystąpił wówczas jako 
pracownik Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z pre-
lekcją pn. „Psychologiczne aspekty adaptacji więź-
niów w środowisku lokalnym”.

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, który uchwałą z dnia 21 marca 
2012 r. powołał do życia Wojewódzki Ze-
spół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej. 
Zespół ów liczy ponad 20 osób i skupia 
przedstawicieli różnych instytucji, pod-
miotów i środowisk, zainteresowanych 
rozwojem idei przedsiębiorczości spo-
łecznej w naszym województwie. Jego 
celem jest przeprowadzenie diagnozy 
stanu ekonomii społecznej w regionie 
i na tej bazie określenie strategicznych 
celów jej rozwoju, nadając temu formu-
łę programu do wdrożenia w ramach 
w wsparcia Unii Europejskiej w latach 
2014-2020.

Nieco odmienna w swoim charakte-
rze była ostatnia prelekcja konferencyjna. 
Głos zabrała Małgorzata Dysarz-Lewiń-
ska – kierownik projektu „Nic o nas bez 
nas”. Jest to program realizowany przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, 
we współpracy z estońskim partnerem 
Kuriteoennetuse Sihtasutus (Fundacja 
Zapobiegania Przestępczości), zoriento-
wany na tzw. wczesną interwencję so-
cjalną i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży. Projekt 
opiera się na wdrażaniu idei mentoringu 
rówieśniczego – przekazywania nabytych 
doświadczeń i umiejętności kolejnym 
osobom, aktywizując tym samym kolejne 
grupy młodych  ludzi, pobudzając ich do 
działania zgodnego z ogólnymi zasadami 
współżycia społecznego.

Skąd pomysł na uwzględnienie takie-
go wystąpienia w programie konferencji? 
Można zwrócić uwagę na przynajmniej 
dwa powody. Pierwszy (choć wcale nie 
ważniejszy)  to cel promocyjny – chęć 
zainteresowania uczestników naszego fo-
rum nowatorskimi rozwiązaniami działań 
na rzecz wykluczenia społecznego. I tu 
ujawnia się drugi powód obecności naszej 

Karol Gutsze (z prawej) 
i Przemysław Gorzelak (z lewej)

Małgorzata Dysarz-Lewińska
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prelegentki na sali konferencyjnej. Idea 
projektu „Nic o nas bez nas” silnie łączy 
się z  priorytetami, celami i nadrzędnymi 
wartościami ekonomii społecznej. Zasa-
dza się bowiem na uruchamianiu inicja-
tyw oddolnych i pobudzaniu idei solidary-
zmu społecznego. 

Małgorzata Dysarz-Lewińska, nieza-
leżnie od prezentacji kierowanego przez 
siebie projektu, włączyła się ze swoim 
głosem do dyskusji nad ekonomią spo-
łeczną i do rozmowy nad sensem podej-
mowania debat społecznych. W jej opinii 
takie debaty niewątpliwie dostarczają 
wiedzy „co należy zrobić?”, jednak nie 
mniej ważnym elementem staje się wie-
dza „jak należy to zrobić?”. Przytaczając 
przykłady z realizacji „swojego” projektu 
starała się pokazać ważny czynnik sukce-
su projektowego, jakim jest szacunek dla 
beneficjentów naszych działań. Szacunek, 
który przekłada się na podejmowanie 
działań: nie „byle jakich”, a zaangażowa-
nych, autentycznych. 

REFLEKSJE POKONFERENCYJNE
Nie ukrywam, że organizacji tej konfe-

rencji z tak sformułowanym jej tytułem, 
towarzyszył pewien niepokój. Można 
bowiem powiedzieć, że stawiając pyta-
nie: „Czy warto rozmawiać o ekonomii 
społecznej?” narażaliśmy się na to, że 
usłyszymy słowa, które wcale nie będą 
wzmacniały w przekonaniu o słuszności 
podjętej inicjatywy. I takie słowa podczas 
tej konferencji również padły. Opinie na 
temat tego co się nie udało (lub udało się 
mniej), co należałoby poprawić. Ale obok 
tych głosów w zdecydowanej przewadze 
usłyszeliśmy refleksje, zwracające uwagę 

na walory forów lokalnych na temat eko-
nomii społecznej. Czas więc na podsumo-
wanie i na próbę syntetycznej odpowie-
dzi na postawione w tytule konferencji 
pytanie. 

W ramach naszego projektu przepro-
wadziliśmy szesnaście debat4, co spro-
wadza się od ok. 130 godzin rozmów 
w różnych społecznościach lokalnych, 
z  przedstawicielami różnych grup spo-
łecznych i zawodowych. Debaty te miały 
miejsce w 13 różnych miejscowościach 
naszego województwa – w dużych mia-
stach, ale też i w małych wioskach. Wzię-
ło w nich udział blisko 400 osób. Jaką 
wiedzę i efekty przyniosły (patrząc ocza-
mi organizatorów oraz podpierając się 
refleksjami naszych współorganizatorów 
oraz innych uczestników konferencji)? 

•	 Debaty lokalne pokazują ciągły brak 
lub niedostatek wiedzy na temat eko-
nomii społecznej, w szczególności 
w mniejszych miejscowościach. Nie-
jednokrotnie sam byłem świadkiem 
takich głosów, płynących od uczestni-
ków naszych spotkań. 

•	 Debaty lokalne pokazują, że ekono-
mia społeczna to nie tylko „twarda 
wiedza” o tym, jak podejmować dzia-
łalność gospodarczą w tym obszarze, 
ale także wiedza o tym jak łączyć swo-
je siły, jak się odnajdować w społecz-
ności lokalnej. 

•	 Debaty lokalne dały szansę na spo-
tkanie się lokalnych sił społecznych, 
na poznanie siebie, na zapoznanie się 

4    W dzień po naszej konferencji, 18 września 2012 
roku, odbyła się kolejna debata – tym razem w Fo-
jutowie (gm. Tuchola). Informacja o niej – w kolej-
nym artykule.

z działaniami innych. 

•	 Debaty lokalne stały się inspiracją 
do podjęcia różnego rodzaju działań 
na rynku lokalnym, które mogą być 
podwaliną rozwoju lokalnego, jed-
nocześnie stając się dobrą bazą do 
podejmowania działań stricte eko-
nomiczno-społecznych (zakładanie 
spółdzielni socjalnych, organizacji 
społecznych, stowarzyszeń, fundacji).

Obok tych kilku refleksji, które po-
zwalają z umiarkowanym przynajmniej 
optymizmem podejmować kolejne inicja-
tywy z tego zakresu, pojawiają się wnio-
ski, które warto rozważyć przy organizacji 
kolejnych debat – zaznaczę tutaj dwa:

•	 Potrzeba lepszej, silniejszej, skutecz-
niejszej promocji debat – tak, by obok 
tych osób, które de facto już „działa-
ją” na rynku lokalnym pojawiali się ci, 
którzy nie znają możliwości projek-
tów unijnych (takich jak KPCES) oraz 
możliwości tkwiących w ekonomii 
społecznej jako instrumentu  działa-
jącego na rzecz grup defaworyzowa-
nych.

•	 Potrzeba uruchamiania wspólnych za-
dań (działań) projektowych, tzn. obok 
debaty (lub bezpośrednio po niej) 
warto zorganizować dyżur doradczy 
dla osób, chcących poszerzyć swoją 
wiedzę na interesujące je tematy lub 
chcących podjąć już określone kroki 
w kierunku uruchomienia działalno-
ści w obszarze ekonomii społecznej.

PAWEŁ SOBIERAJSKI 
KPCES
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Prezentacja założeń projektu innowacyjnego 
„NIC O NAS BEZ NAS”
IDEA MENTORINGU

Mentoring rówieśniczy - to part-
nerska relacja zorientowana na  pomoc 
w odkrywaniu  i rozwijaniu potencjału 
osoby objętej opieką mentora. Men-
toring opiera się na zaufaniu,  inspiracji 
i stymulacji świadomości. Mentor wska-
zuje drogę.

Od 1 listopada 2011 idee mentoringu 
są wdrażane również w naszym woje-
wództwie, bo ich wykorzystaniu do dzia-
łań zapobiegających wykluczeniu spo-
łecznemu poświęcony jest projekt NIC 
O NAS BEZ NAS, realizowany  przez Wyż-
szą Szkołę Gospodarki we współpracy 
z estońskim partnerem Crime Prevention 
Foundationi i współfinansowany z prio-

rytetu VII EFS, działanie 7.4: promocja 
integracji społecznej. Beneficjentami są 
młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. 
Projekt  obejmuje różne obszary życia 
społecznego i różne formy aktywności. 
Projekt potrwa do końca 2013 r., szcze-
góły dotyczące jego realizacji oraz rekru-
tacji znajdują się nas tronie internetowej 
www.nicbeznas.byd.pl

GENEZA PROJEKTU

Skuteczność rozwiązań propono-
wanych z góry czy też narzucanych, jest 
dużo niższa od działań, które zostały wy-
generowane przez osoby w nich uczest-
niczące.

Tworzenie projektów przeznaczonych 
dla jednorodnych grup może skutkować 
tworzeniem getta projektowego.

Dlatego nasz projekt trafia do róż-
nych osób obejmuje różne obszary życia 
społecznego i różne formy aktywności, 
ukierunkowane  na rozbudzenie reflek-
syjności nad  sobą i swoimi rówieśnikami, 
nad ich wyborami i konsekwencjami tych 
wyborów.

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU

1. Tytuł: Nic o nas bez nas  
(Nothing about us without us)

2. Okres realizacji:  
01.11.2011r. – 31.12.2013r.

3. Obszar realizacji:  
woj. kujawsko-pomorskie

4. Wartość: 1 300 591 zł

IDEA PROJEKTU

Wykorzystanie idei partycypacji od-
dolnej oraz mentoringu rówieśniczego 
jako metod wczesnej interwencji socjal-
nej z uwagi na zdiagnozowaną potrzebę 
unikania działań  o charakterze odgór-
nym.

Projekt przewiduje komplekso-
we szkolenia przygotowujące do pracy 
w charakterze mentora z wykorzysta-
niem elementów rozwiązania fundacji 
estońskiej.

GRUPA DOCELOWA

Odbiorcy: 

•	 mieszkańcy woj. kujawsko-pomor-
skiego w wieku od 18 lat, posiada-
jący kompetencje w obszarze psy-
chologii, pedagogiki, prowadzenia 
autodiagnozy, zainteresowani działa-
niem w obszarze mentoringu na rzecz 
rówieśników zagrożonych wyklucze-
niem społecznym;

•	 jednostki niezwiązane z konkretną 
instytucją i pracownicy/kadra zarzą-
dzająca instytucji (fundacji, stowarzy-
szeń, innych organizacji) działających 
na rzecz młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym

http://www.nicbeznas.byd.pl
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MARTYNA MILECKA 
TRENER I DORADCA KPCES

Użytkownicy: 

•	 młodzież zagrożona wykluczeniem 
społecznym w wieku 18-24 lata, za-
mieszkująca na obszarze woj. kujaw-
sko-pomorskiego 

CEL PROJEKTU

Wzrost o 30% inicjatyw wykorzystu-
jących ideę mentoringu i/lub oddolnej 
partycypacji beneficjentów, a podejmo-
wanych na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym w woj. kujaw-
sko-pomorskim do XII.2013r.

WYBRANE ELEMENTY STRATEGII  
– DIAGNOZA – PRZESŁANKI

1)  makrospołeczne  i gospodarcze:
 Bezrobocie - podważa autorytet ro-

dziców.
 Nieobecność rodziców spowodowa-

na wykonywaniem przez nich pracy 
w nadgodzinach lub na więcej niż 
jednym etacie.

2)  przekaz kulturowy - wzorzec kon-
sumpcji: natychmiastowa gratyfika-
cja, zamiast inwestowania w przyszłe 
korzyści - a tego przecież wymaga 
rezygnacja z bieżących przyjemności 
i poświęcenie czasu chociażby nauce;

3)  przemiany technologiczne

4)  rynek edukacyjny - postrzeganie 
kształcenia się jako niechcianej kon-
sumpcji, za którą płaci się czasem 
(obowiązkowa obecność)

5)  rynek pracy - praca labilna - niskopłat-
na, krótkotrwała, nierozwijająca

6)  oferta zagospodarowania wolnego 
czasu, skierowana do młodych ludzi 
-  dostarczanie silnych przeżyć lub za-
pomnienia, z którymi szkoła czy praca 
nie mogą konkurować 

WYBRANE ELEMENTY STRATEGII  
- DIAGNOZA

przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu jako kształtowanie:
- kompetencji ogólnych – samodziel-

ności, odpowiedzialności
- kompetencji specyficznych, przydat-

nych w kształceniu się i na rynku pracy 
(językowych, rozwoju zainteresowań)

- nowych schematów zagospodarowa-
nia czasu wolnego

- wyższej samooceny

WYBRANE ELEMENTY STRATEGII  
- INNOWACJA

	 wielokryterialność

	 oddolność

	 mentoring rówieśniczy

WIELOKRYTERIALNOŚĆ

Beneficjenci - młodzi ludzie zagrożeni 
wykluczeniem społecznym m.in.: 

• Dochód w rodzinie na członka  
rodziny spełniający kryterium 
dochodowe wynikające z ustawy 
o mocy społecznej

• Sieroctwo lub wychowywanie się 
w rodzinie niepełnej

• Wychowywanie się w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuńczo 
wychowawczej

• Usamodzielnianie się z rodziny 
zastępczej lub placówki opiekuńczo-
wychowawczej

• Doświadczenie przemocy w rodzinie

• Wychowanie w rodzinie 
wielodzietnej

• Niepełnosprawność (orzeczenie 
o niepełnosprawności)

• Zwolnienie z zakładu karnego lub 
zakładu wychowawczego

• Uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych (potwierdzenie 
przebytej terapii)

• Zamieszkiwanie w bardzo trudnych 
warunkach mieszkaniowych

• Zamieszkiwanie na terenach 
popegeerowskich

• Zamieszkiwanie na terenie wiejskim

• Zamieszkiwanie w małym mieście 
(do 25 tyś. mieszkańców)

ODDOLNOŚĆ

• Założenie (rozbudzonej) 
refleksyjności

• Wyposażenie w narzędzia 
autodiagnozy

MENTORING RÓWIEŚNICZY

• więcej niż przyjaciel

• nie nauczyciel

• narzędzia, zaplecze, ale zachowana 
empatia

PRODUKT FINALNY

• Wprowadzenie: przegląd praktyk 
i metodologii mentoringu

• Procedury rekrutacji – opis 
zastosowanych zasad formalnych 
i merytorycznych

• Szkolenia – podstawowe 
i poszerzone

• Zasady „parowania” mentor-
podopieczny - opis użytej metody 
i karty wyboru

• Narzędzia monitorowania pracy 
mentor-podopieczny - kontrakt 
i karta pracy

• „Klub Oddolnej Demokracji” – obszar 
partycypacji (przykładowy regulamin 
funkcjonowania klubu oddolnej 
demokracji i ścieżka (metodyka) jego 
wypracowania)

• Ścieżki indywidualnego rozwoju: opis 
warsztatów z dziedzin sztuki i nauki

• Autodiagnozy środowiskowe - 
uzasadnienie zastosowania narzędzia 
i schemat postępowania. 

PRODUKT FINALNY 

• oparty na doświadczeniach partnera 
- Kuriteoennetuse Sihtasutus Crime 
Prevention Foundation 

• współtworzony przez uczestników 
projektu

• forma: podręcznik – skrzynka 
narzędziowa, z opisami procedur, 
metod i narzędzi wykorzystywanych 
w procesie

Więcej informacji na stronie interneto-
wej projektu: 

www.nicbeznas.byd.pl
lub bezpośrednio w Biurze Projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 28

http://www.nicbeznas.byd.pl
http://www.nicbeznas.byd.pl/index.php?id=136&submenu=119
http://www.nicbeznas.byd.pl/index.php?id=136&submenu=119
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Co nowego dla podmiotów ekonomii społecznej ?  
– Porozmawiajmy o instrumentach zwrotnych
KUJAWSKO – POMORSKI  
FUNDUSZ POŻYCZKOWY  
- CEL PROJEKTU

Wzmocnienie trwałości funkcjono-
wania Podmiotów Ekonomii Społecznej 
poprzez poszerzenie możliwości korzy-
stania PES ze zwrotnego finansowania ze-
wnętrznego w województwie kujawsko-
-pomorskim.

DLA KOGO POŻYCZKA  
Z PORĘCZENIEM ?

Podmioty Ekonomii Społecznej po-
siadające na obszarze WK-P siedzibę oraz 
działające na tym terenie.
•	 prowadzące działalność gospodarczą,
•	 prowadzące działalność statutową od-

płatną,
•	 prowadzące działalność statutową nie-

odpłatną,

NA JAKIE CELE  
MOŻNA PRZEZNACZYĆ  
POŻYCZKĘ Z PORĘCZENIEM ?
•	 cele inwestycyjne
•	 cele obrotowe
•	 cele inwestycyjno-obrotowe

POŻYCZKA Z PORĘCZENIEM  
– CZYLI CO (?)
•	 produkt szyty na miarę,
•	 zakres działań, na które PES będą mo-

gły otrzymać wsparcie jest szerszy i nie 
stanowi katalogu zamkniętego, 

•	 kilkakrotne skrócenie czasu oczekiwa-
nia na uzyskanie informacji o udzie-
leniu wsparcia (10 dni roboczych od 

złożenia kompletu dokumentów przez 
PES do wydania ostatecznej decyzji 
o udzieleniu pożyczki), 

ELEMENTY INNOWACJI  
STANOWIĄCE UDOGODNIENIA  
DLA PODMIOTÓW EKONOMII  
SPOŁECZNEJ
•	 przygotowanie jednego wniosku o udzie- 

lenie pożyczki wraz z poręczeniem,
•	 zastosowanie jednego miejsca składa-

nia dokumentów,
•	 decyzja o poręczeniu będzie po-

dejmowana jednocześnie z decyzją  
o przyznaniu finansowania przez Fun-
dusz Pożyczkowy,

•	 obniżenie kosztów dostępu do finan-
sowania poprzez rezygnację z prowizji 
przez Fundusz Pożyczkowy, 

•	 rozłożenie prowizji poręczenia w skali 
roku na co miesięczne raty. 

•	 ułatwienie obsługi pożyczki przez 
dłużnika, który w ramach zaciągnię-
tego zobowiązania będzie wykonywał 
jeden przelew bankowy miesięcznie 
kumulujący koszty obsługi pożyczki  
i poręczenia,

•	 obniżenie kosztów obsługi pożyczki 
przez pożyczkobiorcę poprzez zastoso-
wanie jednego przelewu bankowego 
miesięcznie.

•	 ustalenie korzystnej dla pożyczkobiorcy 
kolejności księgowania odzyskiwanych 
zaległości (koszty sądowe i egzekucyj-
ne, prowizja za poręczenie, kapitał, 
odsetki),

•	 ograniczenie ewentualnych dolegli-
wości dla PES w przypadku windykacji 
poprzez wprowadzenie zasady prze-
prowadzania jej przez tylko jednego 

wierzyciela, dzięki czemu zmniejszą się 
koszty przedsądowe (wezwania, mo-
nity, ponaglenia), koszty sądowe oraz 
koszty związane z dochodzeniem rosz-
czenia w postępowaniu komorniczym.

WYMAGANE DOKUMENTY  
– CZYLI CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
•	 Wniosek o udzielenie pożyczki z porę-

czeniem, 
•	 Informacja  na  temat  realizowanego  

przedsięwzięcia, 
•	 Osobisty  kwestionariusz  poręczyciela. 

Oświadczenie  majątkowe, 
•	 Odpis z właściwego rejestru (np. KRS), 
•	 Kopia potwierdzenia nadania numeru 

identyfikacji podatkowej NIP, 
•	 Kopia zaświadczenia o numerze identy-

fikacyjnym REGON, 
•	 Kopia dokumentu tożsamości osób re-

prezentujących wnioskodawcę, 
•	 Aktualne zaświadczenia z właściwego or-

ganu podatkowego i właściwego oddziału 
ZUS o nie zaleganiu z należnościami, 

•	 poświadczenia oceny sytuacji finanso-
wej wnioskodawcy (bilans za ostatnie 
dwa lata poprzedzające rok składania 
wniosku wraz z deklaracją CIT; jeżeli 
działa krócej - to za okres działalności). 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ w Punkcie 
Informacyjno-Konsultacyjnym dla PES
CISTOR  
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń 
tel. 56 654 92 79 

MARTYNA MILECKA 
TRENER I DORADCA KPCES
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W ramach Kujawsko-Pałuckiego Cen-
trum Ekonomii Społecznej organizowane 
są również szkolenia tematyczne. Projekt 
zakłada zrealizowanie 120 edycji szkole-
niowych,  które odbywają się od stycznia 
2012 roku do grudnia 2013. Każde ze szko-
leń zostanie przeprowadzone w wymiarze 
16h, zajęcia prowadzone są w grupach 
15-osobowych z wykorzystaniem narzędzi 
multimedialnych i materiałów dydaktycz-
nych. Dla uczestników szkolenia w ramach 
projektu zapewnione jest zakwaterowanie, 
pełne wyżywienie, serwis kawowy oraz za-
świadczenie uczestnictwa.

Tematyka szkoleń obejmuje takie zagad-
nienia jak:

•	 Prawne uregulowanie w PES, 

•	 Zasady finansowania inicjatyw 
społecznych, 

•	 Księgowość komputerowa,

•	 Rachunkowość i finanse w PES, 

•	 Zarządzanie kapitałem ludzkim 
w PES,

•	 Fundraising,

•	 Biznesplan,

•	 Zarządzanie projektami i przed-
sięwzięciami społecznymi,

•	 Międzysektorowa współpraca na 
rzecz rozwoju PES, 

•	 Lider podmiotu ES i przedsię-
wzięć społecznych, 

•	 Diagnoza strategiczna przedsię-
biorstw społecznych i podstawy 
marketingu, 

•	 Kultura organizacyjna PES,

•	 PR i komunikacja

Oferta szkoleń skierowana jest do:

•	 osób fizycznych, które z własnej 
inicjatywy zainteresowane są 
usługami szkoleniowo – dorad-
czymi z zakresu tworzenia i funk-
cjonowania działalności w sekto-
rze ekonomii społecznej,

•	 przedstawicieli samorządów,

•	 członków organizacji pozarządo-
wych,

•	 pracowników i przedsiębiorstw 
ekonomii społecznej.

•	 zamieszkujących (zameldowani 
lub przebywający z zamiarem 
stałego pobytu)  lub działający 
(np. zatrudnieni, uczący się) na 
terenie województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.

Każda osoba w ramach projektu może 
wziąć udział w maksymalnie dwóch róż-
nych szkoleniach. Uczestnikami powyż-
szych szkoleń mogą zostać przedstawiciele 
podmiotów ekonomii społecznej, osoby 
fizyczne zamierzające utworzyć lub sku-

tecznie prowadzić organizację pozarządo-
wą, a także wszystkie inne osoby, które są 
zainteresowane działalnością w obszarze 
ekonomii społecznej. 

Szkolenia prowadzone są przez do-
świadczoną kadrę trenerów, którzy zostali 
wyłonieni w ramach prowadzonej w pierw-
szym etapie projektu rekrutacji. Kadra 
trenerska składająca się z 18 osób przed 
przystąpieniem do prowadzenia warszta-
tów przeszła cykl szkoleń o łącznej liczbie 
320 godzin, których celem było poniesie-
nie kompetencji trenerskich i poszerzenie 
wiedzy jej członków  na temat Ekonomii 
Społecznej. 

Tematyka szkoleń dla kadry trenerskiej 
była następująca:

•	 Prawne aspekty Podmiotów Eko-
nomii Społecznej

•	 Zasady finansowania inicjatyw 
społecznych

•	 Rachunkowość i finanse w PES

•	 Motywacja

•	 Monitoring i ewaluacja

•	 Wyrównywanie szans

•	 Polityka równości

•	 Zarządzanie

•	 Metodyka rozmowy doradczej

•	 Poradnictwo 

•	 Kurs trenerski z wykorzystaniem 
wideo treningu

Szkolenia w ramach Kujawsko-Pałuc-
kiego Centrum Ekonomii Społecznej cieszą 
się bardzo dużym zainteresowaniem, do tej 
pory zrekrutowano 653 osoby, w tym 541 
osób wzięło udział w szkoleniach. Uczest-
nikami szkoleń są zarówno pojedynczo 
zgłaszające się osoby, jak również człon-
kowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 
socjalnych, urzędnicy oraz członkowie LGD. 
Świadczy to o dużej potrzebie podnosze-
nia wiedzy z zakresu Ekonomii Społecznej 
zarówno osób już pracujących w tym ob-
szarze, jak również osób, które chciałyby 
lub planują rozpocząć działalność w tym 
zakresie. 

DOMINIKA HELLER
TRENER I DORADCA KPCES

Szkolenie w ramach  
Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej
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KAMILA LITWIC - KAMIŃSKA
TRENER I DORADCA KPCES

Współpraca w ramach  
Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej

Jednym z zadań Kujawsko-Pałuckiego 
Centrum Ekonomii Społecznej jest ini-
cjowanie rozwoju partnerstw w obszarze 
ekonomii społecznej regionu. Dlatego 
też nawiązywana jest współpraca z wie-
loma stowarzyszeniami, organizacjami, 
fundacjami i innymi podmiotami działa-
jącymi w obszarze Ekonomii Społecznej. 
Największy jednak nacisk kładziony jest 
na nawiązywanie porozumień z urzędami 
miast, gmin i starostwami powiatowymi, 
ponieważ umożliwia to dostęp do więk-
szej ilości organizacji pozarządowych, któ-
re potrzebują wsparcia jakie daje KPCES. 
Ponadto dzięki temu pomagamy również 
nawiązać współpracę różnym organiza-
cjom z urzędem miasta czy gminy. Do tej 
pory podpisaliśmy porozumienia o współ-
pracę z następującymi urzędami:

•	 Urząd Gminy 
w Skrwilnie,

•	 Urząd Gminy Żnin, 

•	 Urząd Gminy 
w Radziejowie, 

•	 Urząd Miejski 
w Koronowie, 

•	 Starostwo 
Powiatowe 
w Toruniu, 

•	 Gmina Miasta 
Brodnicy,

•	 Starostwo 
Powiatowe 
w Tucholi, 

•	 Gmina Miasto 
Kowal, 

W ramach każdej współpracy gwaran-
tujemy:

•	 wyznaczenie doradców, którzy będą 
prowadzili doradztwo indywidualne 
i zbiorowe na potrzeby danego urzę-
du, gminy czy starostwa oraz jego 
mieszkańców. 

•	 przeprowadzenie szkoleń w obszarze 
Ekonomii Społecznej oraz zakładanie 
firmy w obszarze ES dla pracowników 
urzędu, gminy czy starostwa i/lub dla 
jej mieszkańców. 

•	 organizowania Lokalnych debat nad 
Ekonomią Społeczną w razie wystą-

pienia takie potrzeby.

Każdy urząd wykorzystuje wsparcie 
KPCES w innej formie. Do tej pory dzięki 
takiej współpracy udało się utworzyć kil-
ka lokalnych punktów doradczych w:

•	 Brodnicy

•	 Toruniu

•	 Inowrocławiu

•	 Bydgoszczy

•	 Żninie

•	 Tucholi

Są to stałe punkty i miejsca, w których 
odbywają się dyżury doradców KPCES. 
Jednak organizujemy również doradztwo 
zamawiane, które nie ma charakteru sta-

łego a jedynie doraźnej pomocy na kon-
kretne zapotrzebowanie. Tego typu do-
radztwo organizowane było niemalże na 
terenie całego województwa Kujawsko-
-Pomorskiego np. w Skrwilnie, Mogilnie, 
Kruszwicy czy Radziejowie.

Członkowie większości instytucji, 
z którymi współpracujemy brali też udział 
w szkoleniach realizowanych w ramach 
KPCES. Podczas takiego szkolenia dla gru-
py z jednej instytucji jest możliwość indy-
widualnego podejścia trenera do danego 
problemu czy obszaru zainteresowań 
grupy. 

Wiele instytucji, z którymi współpra-
cuje Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekono-

mii Społecznej skorzystało też z Lokalnych 
debat nad ES co wielokrotnie przyczyniło 
się do nawiązania lub zacieśnienia współ-
pracy między danym podmiotem ekono-
mii społecznej a urzędem. Podczas tego 
typu debat często urzędnicy dowiadują 
się o problemach organizacji z ich re-
gionu, natomiast członkowie organizacji 
mają możliwość zrozumieć punkt widze-
nia urzędników, co często jest pierwszym 
krokiem do podjęcia współpracy. 

Jak widać powyżej Kujawsko-Pałuckie 
Centrum Ekonomii Społecznej zarówno 
samo nawiązuje współpracę z różnymi 
instytucjami jak również pomaga innym 
nawiązać współpracę między sobą.

Dlaczego jest to takie ważne? Nawią-
zana przez KPCES współpraca z wymie-

nionymi wcześniej 
urzędami, gminami, 
starostwami powia-
towymi przyniosła 
obopólną znacz-
ną korzyść. Przede 
wszystkim poprzez 
urzędy udało się do-
trzeć do osób/insty-
tucji potrzebujących 
wsparcia jakie oferu-
je KPCES co wpływa 
na szybszy rozwój 
Ekonomii Społecznej 
w danym regionie. 
Ponadto dzięki bez-
płatnej ofercie szko-
leniowo doradczej 
KPCES zwiększa się 
świadomość i wiedza 
urzędników na temat 
Ekonomii Społecz-

nej jej aspektów prawnych, możliwości 
i zagrożeń. Tworzy się i zacieśnia współ-
praca między urzędami a organizacjami 
działającymi w obszarze Ekonomii Spo-
łecznej. 

Podsumowując to krótko, taka współ-
praca wszystkim się opłaca.
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Współpraca firm i przedsiębiorstw  
z podmiotami ekonomii społecznej

Powyższe stwierdzenie „Współpraca 
się opłaca” może również dotyczyć part-
nerstwa Podmiotów Ekonomii Społecz-
nej z różnymi firmami czy też prywatnymi 
przedsiębiorcami. Bardzo dobrym przy-
kładem takiej współpracy jest działalność 
firmy Heller Company z Bydgoszczy, która 
zajmuje się organizowaniem targów, im-
prez oraz eventów, w której udział biorą 
Fundacje, Stowarzyszenia oraz inne Pod-
mioty Ekonomii Społecznej. 

Podczas Targów Rodzinnych organizo-
wanych przez firmę Heller Company jako 
wystawcy, obok licznych firm i przedsię-
biorstw wystąpili również przedstawiciele 
trzeciego sektora:

•	 Fundacja Kreatywnej Edukacji

•	 Fundacja Wiatrak

•	 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy 
Dzieciom I Ich Rodzinom Przystań

•	 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa 
Dziecka

•	 „Jaskółka” Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na 
Celiakię „Przekreślony Kłos”

•	 Stowarzyszenie „Medar”

•	 Fundacja Aequitas – Centrum mediacji

•	 Fundacja „Nowe Pokolenie” W Hołdzie 
Janowi Pawłowi II

Podczas trwania takich targów, każdy 
z powyższych Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej mógł zaprezentować i opowiedzieć 
o swojej działalności, nie tylko przy stoisku, 
ale także na scenie. Jest to bardzo dobra 
forma reklamy dla wszystkich, gdyż licz-
nie przybyli odwiedzający z wielką uwagą 
słuchali czym zajmuje się dany Podmiot. 
Natomiast jaką korzyść miała z tego fir-
ma organizująca takie targi? Mianowicie 
taką, iż warunkiem udziału w imprezie było 
przygotowanie przez wystawców jakiejś 
atrakcji, czy to dla dzieci, czy też dla doro-
słych, co niewątpliwie bardzo urozmaiciło 
całe przedsięwzięcie i sprawiło, że nie były 
to zwykłe targi, tylko przyjemna rodzinna 
impreza. Obfitowała ona w liczne konkursy 
i gry dla całych rodzin, dzieci mogły ma-
lować, lepić z masy solnej kolorować itp. 
Co jeszcze zyskała firma Heller Company 
organizująca takie targi, a co Podmioty 
Ekonomii Społecznej? Zainteresowane tym 
wydarzeniem były media lokalne. Imprezę 
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odwiedziła telewizja, która krótką relację 
wyemitowała w wieczornych wiadomo-
ściach – dla organizatora jest to świetna 
reklama. Podczas reportażu wypowiadały 
się również różne osoby z Fundacji czy też 
Stowarzyszeń, co jest reklamą samą w so-
bie. Bardzo ważnym aspektem tych targów 
było nawiązywanie znajomości, współpra-
cy wystawcami. Przez pewien czas przed-
stawiciele Podmiotów odwiedzali inne 
stoiska rozmawiając i prezentując swoją 
Fundację, czy też Stowarzyszenie. Podczas 
konwersacji wymieniano informację, po-
glądy, spostrzeżenia, a także cenne uwagi, 
które z pewnością pomogły rozwiązać wie-
le problemów i jest wartością dodaną.

Zorganizowanie przez firmę Heller 
Company takich targów było prawdziwym 
„strzałem w dziesiątkę” i dowodem na to, 
że współpraca prywatnych firm i przed-
siębiorców z Podmiotami Ekonomii Spo-
łecznej może przynieść obopólne korzyści. 
Pokazało również, iż jest potrzeba organi-
zowania takich przedsięwzięć częściej, aby 
zacieśnić i poszerzać współpracę Podmio-
tów Ekonomii Społecznej zarówno z firma-
mi, a także między sobą. 

Innym przykładem wydarzenia, w któ-
rym pokazana jest współpraca Podmiotów 
Ekonomii Społecznej z firmą Heller Com-
pany jest zorganizowanie imprezy rodzin-
nej pod hasłem Inowrocław Łączy, która 
odbyła się w przy Tężni Solankowej w Ino-
wrocławiu. To przedsięwzięcie obfitowało 
w mnóstwo atrakcji, której głównym punk-
tem było po raz pierwszy w Polsce Nordic 
Walking Na Koronie Tężni. Chociaż w tym 
przypadku lepszym przykładem współpra-
cy pomiędzy firmą a Podmiotem Ekonomii 
Społecznej była loteria fantowa przepro-
wadzana podczas festynu, której dochód 
zgodnie z prawem musiał zostać przekaza-
ny na cel charytatywny. 

Z wyborem Podmiotu, na który przeka-

zana była kwota z loterii nie było proble-
mu, gdyż od 10 lat w Inowrocławiu prężnie 
działa Komitet Społeczny Akcja Dobroczyn-
na Dać Dzieciom Radość, której przewod-
niczy Grzegorz Kaczmarek. Warto też do-
dać, że nagrody do tej loterii ufundowali 
prywatni przedsiębiorcy, co również jest 
przykładem współpracy firm z Podmiotem 
Ekonomii Społecznej. Jakie korzyści przy-
niosło zorganizowanie takiej loterii? Dla 
firmy Heller Company przede wszystkim 
była to pomoc w promocji i organizacji 
imprezy. Dzięki wsparciu wolontariuszy Ko-
mitetu Społecznego zostały rozniesione po 
całym Inowrocławiu ulotki i plakaty infor-
mujące o wydarzeniu, co bardzo obniżyło 
koszty organizacji całego przedsięwzięcia. 
Natomiast Podmiot Ekonomii Społecznej 
oprócz całego dochodu z loterii fantowej, 
podczas imprezy miał również swoje stano-
wisko, gdzie mógł sprzedawać cegiełki oraz 
informować o swojej działalności także na 
scenie. Wielokrotnie wymienienie nazwy 
Komitetu Społecznego wśród 40 tysięcy 
osób odwiedzających festyn familijny była 
znakomitą reklamą, co skutkowało sprze-
dażą cegiełek oraz wydawaniem ulotek in-
formujących o możliwości wsparcia finan-
sowego Podmiotu. 

Dzięki pomocy w promocji imprezy, 
między innymi przez Komitet Społeczny Ak-
cja Dobroczynna Dać Dzieciom Radość licz-
nie przybyłe osoby wykupiły wszystkie losy. 
Natomiast firma Heller Company oprócz 
obniżenia kosztów związanych z kolporta-
żem ulotek, zyskała bardzo dużo w oczach 
wszystkich ludzi, umiejętnie budując Public 
Relations swojej firmy, dzięki takiemu dzia-
łaniu, ponadto stała się także sprzymie-
rzeńcem Komitetu, przez co logo firmy jako 
wartość dodana zostało umieszczone na 
stronie internetowej Akcji Dobroczynnej. 

Innym Podmiotem Ekonomii Społecz-
nej zaangażowanym w inowrocławskie 
przedsięwzięcie było Stowarzyszenie Wza-
jemnej Pomocy „Flandria”, które istnieje 

od ponad 17 lat i powstało jako pierwszy 
w Polsce powojennej ruch społeczny wza-
jemnej pomocy, a  ponieważ podczas im-
prezy było bardzo dużo atrakcji, bezcenną 
pomocą dla firmy Heller Company było 
wsparcie wolontariuszy ze Stowarzyszenia 
Flandria. Pomagali oni w organizacji zawo-
dów Nordic Walking poprzez prowadzenie 
biura zawodów, w którym trwały zapi-
sy do udziału w marszu z kijkami, a także 
oznaczali trasę i pilnowali bezpieczeństwa 
podczas samego marszu. Oczywiście dzię-
ki takiej pomocy ze strony Podmiotu or-
ganizator obniżył koszty wynajęcia osób 
do prowadzenia biura zawodów, a także 
ochrony, która dbałaby o bezpieczeństwo 
podczas zawodów Nordic Walking. W za-
mian Stowarzyszenie Flandria otrzymała 
stoisko podczas imprezy, dzięki czemu 
mogło zaprezentować swoją działalność 
wśród bardzo dużej liczby odwiedzających 
festyn. 

Reasumując, na powyższych przykła-
dach można jednoznacznie wywniosko-
wać, że współpraca firmy w tym przypad-
ku Heller Company oraz wszystkich wyżej 
wymienionych Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej bardzo się opłaca. Zdecydowana 
większość partnerów współpracuje z firmą 
lub ma nadzieję na kontynuację współpra-
cy i współdziałanie. Firma dzięki zaangażo-
waniu Podmiotów nie tylko obniżyła koszty 
organizacji imprez, ale także zyskała no-
wych sojuszników i partnerów do realizo-
wania kolejnych przedsięwzięć, zbudowała 
swój Public Relations, urozmaiciła swoje 
imprezy oraz przede wszystkim zyskała za-
ufanie wśród wielu ludzi. Podmioty Ekono-
mii Społecznej natomiast oprócz korzyści 
materialnych, pokazały swoją działalność 
wśród wielu ludzi, nawiązały współpracę 
między sobą oraz zyskały wielu sprzymie-
rzeńców pośród zwykłych ludzi.

KAMILA LITWIC - KAMIŃSKA 
TRENER I DORADCA KPCES
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Turystyka jest jedną z ważnych gałę-
zi polskiej gospodarki.  Według danych 
Ministerstwa Sportu i Turystyki udział 
sektora turystycznego w tworzeniu PKB 
polski wynosił w 2009 roku 6%, generu-
jąc ok 260 tys. miejsc pracy1. Przy czym 
dane te dotyczą osób zatrudnionych bez-
pośrednio w branży. Przy uwzględnieniu 
również pośredniego wpływu na go-
spodarkę wskaźniki te są znacznie wyż-
sze. Jest to dziedzina działalności, która 
opierając się na lokalnych zasobach jest 
w stanie w znacznym stopniu wpłynąć na 
rozwój gospodarczy regionów. Angażuje 
ona zarówno sektor prywatny, rządowy, 
pozarządowy jaki i funkcjonującą na ich 
styku ekonomię społeczną. 

Zaangażowanie podmiotów ES w tu-
rystykę w Polsce można obserwować 
przede wszystkim na przykładzie orga-
nizacji pozarządowych, które w zakresie 
swojej działalności wskazują „turysty-
kę i krajoznawstwo”. Takich organizacji 
w całym kraju jest prawie 6,5 tys., nato-
miast w województwie kujawsko – po-
morskim 3302. Brak jest danych wska-
zujących ile z nich prowadzi działalność 
gospodarczą lub odpłatną działalność 
pożytku publicznego, ale średnia dla 
wszystkich organizacji w Polsce wynosi 
kilka procent. Znacznie mniej operu-
jących w sferze gospodarki turystycz-
nej jest podmiotów tzw. nowej ekono-
mii społecznej, czyli przede wszystkim 
przedsiębiorstw społecznych. Według 
dostępnych danych obecnie w Polsce 
funkcjonuje 25 spółdzielni socjalnych za-
angażowanych w ten sektor3. 

Ważnym elementem gospodarki spo-
łecznej są Zakłady Aktywności Zawodo-
wej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 65 
ZAZ-ów4. Brakuje danych ogólnopolskich 
informacji dotyczących zaangażowania 
tych jednostek w sektorze turystycznym. 
Natomiast według danych Kujawsko-Po-
morskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
z funkcjonujących w 2011 roku 6 ZAZ-ów, 
2 zajmowały się świadczeniem usług ho-
telarsko-gastronomicznych.

Poniżej przedstawiono w skrócie 
przykłady dobrych praktyk w zakresie 
zaangażowania w turystykę podmiotów 
ekonomii społecznej.

1    Dane Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl)
2    Za bazy.ngo.pl
3    Za spoldzielniesocjalne.pl
4    Za bazy.ngo.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„AUSTERIA KROKUS”  

Spółdzielnia funkcjonuje od 2007 
roku na bazie gospodarstwa agrotury-
stycznego zlokalizowanego w Górach 
Sowich. Została ona powołana przez 
Grzegorza i Barbarę Szwaja wraz z trze-
ma innymi osobami bezrobotnymi. Jak 
podkreślają założyciele, spółdzielnię od 
początku wspiera lokalny samorząd.

Spółdzielnia dzierżawi gospodarstwo 
agroturystyczne dysponujące dwunasto-
ma pokojami 2- i 3-osobowymi. Oprócz 
oferowania noclegów i wyżywienia, or-
ganizowane są tam różnorodne impre-
zy (np. kuligi, zawody w grzybobraniu, 
ogniska). Dwie sale szkoleniowe pozwa-
lają na organizację szkoleń czy prezen-
tacji. Spółdzielnia dysponuje również 
zapleczem pozwalającym na organizację 
wyjazdowych imprez plenerowych. Spół-
dzielcy prowadzą również galerię sztuki 
lokalnych twórców ludowych w Walim-
skim Ośrodku Kultury.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
„GRÓD”

Ta istniejąca od roku 2009 spółdziel-
nia, jest jednym z najlepszych przykła-
dów turystycznego przedsiębiorstwa 
społecznego w Polsce. Spółdzielnia po-
siada 7 członków, a zatrudnia kolejne 6 
osób. Od początku funkcjonowanie jej 
działalność skupia się wokół drewnia-

nego obiektu stylizowanego na średnio-
wieczny gród  Obiekt ten należy do gminy 
Byczyna, a powstał w latach 2006 – 2007 
przy udziale środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG  III  
A  Czechy  –  Polska. Spółdzielnia dzierża-
wi Karczmę oraz Hotel, a także odpowia-
da za utrzymanie całego obiektu.

W ramach swojej podstawowej dzia-
łalność spółdzielnia oferuje różnorodne 
usługi turystyczne związane z grodem. 
Oprócz noclegów i wyżywienia oferto-
wane są również usługi szkoleniowo-
-konferencyjne oraz różnorodne formy 
rekreacji (np. kąpiele w bali, przejażdż-
ki bryczką, nauka jazdy konnej itp.). 
W ofercie znajduje się blisko 40 różnych 
warsztatów i zajęć. Oprócz działalności 
turystycznej spółdzielnia zajmuje się też 
produkcją wyrobów z drewna (np. bali 
szwedzkich i kramów), a także pracami 
ogólnobudowlanymi.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„SZKLANY ŚWIAT”

Spółdzielnia ta została utworzo-
na w roku 2009 przez 7 pracowników 
zamkniętej Spółdzielni Pracy „Milicz” 
w Krośnicy. Postanowili oni podtrzymać 
dziedzictwo kulturowe lokalnej fabryki 
wywarzającej w tradycyjny sposób ozdo-
by choinkowe.

Ekonomia społeczna a turystyka
- przykłady

Tabela 1. Obszary działalności spółdzielni socjalnych w branży turystycznej

Obszar działaności Liczba spółdzielni socjalnych

Agroturystyka 1

Atrakcje turystyczne 5

Imprezy integracyjne 11

Imprezy sportowe, rekreacyjne 9

Noclegi 7

Wypożyczalnia sprzętu 3

Źródło: www.spoldzielniesocjalne.pl
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Podstawową działalnością spółdziel-
ni jest tradycyjny wyrób szklanych ozdób 
choinkowych, jednak oprócz tego oferu-
je ona kompletny produkt turystyczny 
– zwiedzanie zakładu. Wycieczka podzie-
lona jest na 3 etapy zgodnie z procesem 
technologicznym (dmuchalnia, srebrze-
nie, dekoratornia). Na zakończenie zwie-
dzania każdy uczestnik otrzymuje bomb-
kę ze swoim imieniem. Oprócz tego 
spółdzielnia prowadzi również warsztaty 
z malowania bombek i sklep ze swoimi 
wyrobami.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ – OŚRODEK 
REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-
WYPOCZYNKOWY W LALIKACH

ZAZ został powołany przez Biel-
skie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 
Grodzki” w 2008 roku. Zatrudnia 22 oso-
by niepełnosprawne na stanowiskach 
recepcjonistów, pokojowych i kucharzy. 
Osoby te przeszły półroczne szkolenie, 
dzięki czemu są w stanie profesjonalnie 
obsługiwać gości. Znacznym wsparciem 
przy powoływaniu Ośrodka była dotacja 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Obiekt posiada 21 pokoi, zaplecze 
konferencyjne, rehabilitacyjne i odnowy 
biologicznej. Jest w całości przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Ośrodek dysponuje pokojami 2- 
i 3-osobowymi oraz apartamentami. Są 
one komfortowo wyposażone (łazienki, 
internet, telefon, telewizor). Centrum 
rehabilitacji oferuje różnorodne zabiegi 
lecznicze.

Oprócz prowadzenia Ośrodka sto-
warzyszenie zajmuje się również działal-
nością wydawniczą, artystyczno-eduka-
cyjną, szkoleniową, w zakresie pomocy 
społecznej, a także poligraficzną i intro-
ligatorską.

ZAKŁAD 
AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 
W BRODNICY  
– HOTELIK 
CENTRUM

ZAZ w Brodnicy 
został powołany do 
działalności na mocy 

uchwały Zarządu Województwa Kujaw-
sko - Pomorskiego z dnia 18 września 
2007 roku. Inicjatorem tego przedsię-
wzięcia był dyrektor Regionalnego Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Usta-
wicznego w Brodnicy, Jerzy Witkowski. 
Niezbędne prace inwestycyjne przepro-
wadzono dzięki dotacji z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Urzędu Marszałkow-
skiego.

Na potrzeby hoteliku zaadoptowa-
no położony  w centrum Brodnicy nie-
zagospodarowany budynek dawnego 
internatu należący do Starostwa Powia-
towego. Posiada on obecnie 13 pokoi, 
gwarantując nocleg dla ok 30 osób. Po-
koje wyposażone są w łazienki, internet 
i telewizor. Hotelik posiada zaplecze 
pozwalające na przeprowadzenie szko-
leń i konferencji. Nie oferuje natomiast 
usług gastronomicznych.

PROJEKT  
„GOSPODARKA SPOŁECZNA  
NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”

Sztandarowym przykładem dzia-
łalności przedsiębiorstw społecznych 
w zakresie turystyki są organizacje 
funkcjonujące w wyniku projektu zre-
alizowanego w latach 2004 – 2008 przy 
udziale środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL pn. „Gospodarka 
Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. 
Projekt administrowany był przez funda-
cję Partnerstwo dla Środowiska. Jego bu-
dżet wynosił 9 270 000 zł. Jego głównym 
celem było opracowanie i przetestowa-
nie modelu firmy pracującej w oparciu 
o zasady gospodarki społecznej, która 
będzie tworzyć nowe miejsca pracy dla 
osób bezrobotnych oraz świadczyć usłu-
gi na rzecz lokalnej społeczności. Zało-
żono następujące cechy modelowego 
przedsiębiorstwa społecznego5:

•	 Przedsiębiorstwo społeczne tworzone 
jest przez organizację pozarządową – 
fundację lub stowarzyszenie

5    Za www.equal.szlakbursztynowy.pl

•	 Przedsiębiorstwo społeczne działa 
w nowym segmencie rynku związa-
nym z turystyką dziedzictwa

•	 Oferta modelowego przedsiębiorstwa 
społecznego oparta jest o walory 
lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego

•	 Przedsiębiorstwo społeczne jest przy-
jazne dla pracowników, którzy włą-
czeni w jego tworzenie mają szansę 
na rozwój osobisty i zawodowy.

Zakładanym rezultatem projektu 
było utworzenie pięciu modelowych 
przedsiębiorstw społecznych Burszty-
nowego Szlaku i Szlaku Zielony Rower 
prowadzonych przez lokalne organizacje 
pozarządowe przy współudziale zatrud-
nionych beneficjentów projektu. Bardzo 
ważnym aspektem było skupienie dzia-
łań wokół rozwoju usług turystycznych 
opartych na dziedzictwie przyrodniczo-
-kulturowym. Jako jedną z ról przedsię-
biorstw społecznych założono integrację 
świadczonym lokalnie usług w komplek-
sową ofertę.

Poniżej przedstawiono przedsiębior-
stwa społeczne powołane w wyniku pro-
jektu.

GREEN TRAVELLER  
TURYSTYKA DZIEDZICTWA 
KULTURALNEGO

Green Traveller jest to przedsię-
biorstwo działające przy Biabiogórskim 
Stowarzyszeniu „Zielona Linia” propa-
gującym idee turystyki zrównoważonej. 
Funkcjonowało ono jako wydzielona 
jednostka organizacyjna w strukturze 
stowarzyszenia od czerwca 2006 roku. 
Zatrudniało wówczas 7 osób.

Stowarzyszenie oferuje nietypo-
we wycieczki tematyczne realizowane 
w okolicy masywu Babiej Góry. W ich 
zakres wchodzi zarówno zwiedzanie 
najważniejszych atrakcji w okolicy, jak 
i udział w wydarzeniach kulturalnych. 
W ramach wycieczek oferowane są rów-
nież różnorodne warsztaty których te-
matyka nawiązuje do rzemieślniczych 
tradycji regionu (m.in. wyrób zabawek 
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szmacianych i drewnianych). Oprócz 
tego przedsiębiorstwo oferowało usługi 
typowe dla biura podróż: sprzedaż bile-
tów lotniczych i autokarowych, wczasy 
oraz imprezy dla firm.

„HORYZONTY  ITD”  
INSPIRACJA  TURYSTKA  
DORADZTWO

Firma powołana przez Stowarzysze-
nie Ekologiczno – Kulturalne „Na Zielo-
nym Szlaku” w Lanckoronie, zatrudnia-
jąc w czerwcu 2006 roku 7 osób. Swoją 
działalność opiera przede wszystkim na 
walorach miejscowości Lanckorona, Wa-
dowice oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Oprócz organizacji wycieczek, firma zaj-
muje się również prowadzeniem warsz-
tatów rękodzielniczych: haftu, bibułkar-
stwa, ceramiki i wyrobu świec. Prowadzi 
ona również sklep z lokalnymi wyrobami.

DOLINA ROPY
Przedsiębiorstwo to zostało powo-

łane przez Gorlickie Stowarzyszenie 
Wspierania Przesiębiorczości. Zajmowa-
ło się turystyką dziedzictwa w okolicach 
Beskidu Niskiego i Podgórza. Głównymi 
produktami oferowanymi przez „Doli-
nę Ropy” były pobyty w agroturystce, 
urlop w siodle, wypoczynek w uzdro-
wisku oraz „Wyprawy po czarne złoto”, 
podczas których prezentowano najważ-
niejsze atrakcje regionu. Firma zajmo-
wała się również sprzedażą lokalnych 
wyrobów.

KARPACKIE CENTRUM 
TURYSTYKI AKTYWNEJ  
ZIELONY ROWER

Centrum zostało powołane przez 
Fundację Bieszczadzką Partnerstwo dla 
Środowiska w roku 2006. W ramach 
projektu fundacja otrzymała na ten 
cel 900 tys. zł. Zatrudniało wówczas 8 
osób, których etaty były finansowane ze 
środków unijnych. Na początku działal-
ności firma otrzymała wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i już w drugim 
roku działalności uzyskała zysk w wy-
sokości 340 tys. zł. Współpracuje ona 
z kilkudziesięcioma lokalnymi stowarzy-
szeniami i przedsiębiorstwami, którym 
przyznało certyfikat jakościowy „Zielo-
ny Rower”. Wypracowane środki słu-
żą finansowaniu działalności Fundacji, 
a także wspierania lokalnych inicjatyw 
związanych z turystyką.

W roku 2011 Centrum zmieniło na-
zwę na Biuro Eko Podróży Zielony Ro-
wer, systematyzując jednocześnie profil 
działalności. Obecnie swoją działalność 
biuro opiera na 3 filarach:

•	 „Dzikie Karpaty” – jednodniowe 
wycieczki z przyrodnikiem, ornitolo-
giem, entomologiem,

•	 „Karpaty Wielokulturowe”, czyli po-
kazywanie wielonarodowego, wie-
loreligijnego dziedzictwa Bieszczad, 

•	 „Karpaty dla aktywnych” – skiero-
wana jest do miłośników rajdów pie-
szych czy rowerowych, a także dla 
fanów żeglarstwa czy kajakarstwa, 

a zimą nart.

„ALLOZAUR“ SP. Z O.O.
Przedsiębiorstwo Społeczne „Allo-

zaur“ jest spółką z o.o., która została 
zawiązana przez Stowarzyszenie „Delta“ 

i osobę prywatną, wspieraną przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Bałtów „Bałt“. Jest to jeden z najbar-
dziej spektakularnych sukcesów przed-
siębiorstwa społecznego oraz walki 
z bezrobociem przez rozwój turystyki 
w Polsce. 

Historia oddolnych inicjatyw mają-
cych na celu wyciągnięcie gminy Bał-
tów z marazmu sięga 2001 roku, kiedy 
zawiązało się Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Pierwszą 
udaną inicjatywą było uruchomienie 
spływów tratwami po rzece Kamiennej. 
W 2003 roku, gdy odkryto w okolicy śla-
dy dinozaurów postanowiono wykorzy-
stać to jako walor turystyczny. Od roku 
2004 zaczął powstawać pierwszy w kra-
ju Park Jurajski. W celu jego utworze-
nia powołano stowarzyszenie „Delta”. 
W wyniku szybko rozwijającej się oferty 
turystycznej gminy i wzrostu ruchu tu-
rystycznego pojawiła się potrzeba jego 
profesjonalnej obsługi. 

W roku 2005 Stowarzyszenie „Bałt” 
przystąpiło do projektu „Gospodarka 
Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. 
W jego wyniku utworzono spółkę „Al-
lozaur”, której pracownicy zajmują się 
obsługą ruchu turystycznego, usługami 
gastronomicznymi, utrzymaniem ziele-
ni, organizacją imprez i innymi. Firma 
prowadzi także działania społeczne na 
rzecz integracji mieszkańców Bałto-
wa, organizując wydarzenia kulturalne 
i wsparcie, zarówno dla osób starszych, 
jak i dla młodzieży. W roku 2007 praco-
wało w niej 13 osób.

Na podstawie wyżej wymienionych 
przykładów widać, że działalność przed-
siębiorstw społecznych w zakresie tury-
styki może przybierać bardzo różnorod-
ne formy. Ich lokalny charakter, efekt 
społeczny doskonale wpisują się w idee 
turystyki zrównoważonej. Z pewnością 
w najbliższym czasie pojawią się kolej-
ne przykłady dobrze prosperujących, 
sprawnie zarządzanych podmiotów ES, 
funkcjonujących w tym zakresie. Tu-
rystyka to branża, w której częściej niż 
środki finansowe ważniejsza jest pomy-
słowość i zaangażowanie. 

ŁUKASZ JUSZCZAK 
TRENER I DORADCA KPCES
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Doradztwo jako forma wsparcia 
Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej

Jednymi z podstawowych działań 
Ośrodków Wspierania Ekonomii Spo-
łecznej jest wsparcie doradcze oraz 
szkoleniowe kierowane do organizacji 
pozarządowych, spółdzielni socjalnych, 
Centrów i Klubów Integracja Społecznej, 
innych podmiotów sektora ES, a także 
osób zainteresowanych tematyką ES. 
Doradztwo i szkolenia, choć mogą obej-
mować podobny zakres merytoryczny, 
odpowiadają na nieco inne potrzeby be-
neficjentów. 

Zróżnicowana oferta Kujawsko – Pa-
łuckiego Centrum Ekonomii Społecznej 
pozwala  zapewnić pomoc beneficjen-
tom na każdym etapie funkcjonowania 
organizacji. Gwarantuje ona wsparcie or-
ganizacji od momentu powstania grupy 
inicjatywnej, poprzez decyzje o formie 
prawnej, proces rejestracji, aż po ko-
mercjalizację działalności i usamodziel-
nienie finansowe. Szczególnie ważną 
rolę w tym procesie odgrywają szkolenia 
i doradztwo, które zasadniczo różnią się 
formą oraz potrzebami, na które odpo-
wiadają.

 Szkolenia odbywają się w formie 
dwudniowego pobytu w jednym z kilku 
ośrodków hotelowych na terenie woje-
wództwa, podczas którego trener szeroko 
prezentuje daną tematykę. Przeznaczone 
są one dla grup oraz osób indywidual-
nych, które uprzednio zgłaszają zaintere-
sowanie określonym tematem. 

Doradztwo natomiast realizowane 
jest w formie indywidualnych spotkań 
z ekspertem/trenerem KPCES. Odby-
wają się one w ustalonym, dogodnym 

dla beneficjenta czasie i miejscu. Dzięki 
nawiązanym partnerstwom KPCES jest 
w stanie organizować spotkania w kil-
kunastu lokalnych punktach doradczych 
na terenie całego województwa. Osoby 
chcące skorzystać z doradztwa z góry 
określają problematykę, w zakresie któ-
rej chcą uzyskać informacje, co pozwala 
ekspertowi przygotować się przed spo-
tkaniem.

Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekono-
mii Społecznej realizuje doradztwo in-
dywidualne w następujących zakresach 
tematycznych:

•	 finanse i księgowość,

•	 prawo,

•	 pozyskiwanie funduszy 
strukturalnych,

•	 tworzenie strategii rozwoju 
i biznesplanu,

•	 otwieranie i prowadzenie 
działalności w obszarze 
Ekonomii Społecznej,

•	 przedsiębiorczość.

Istnieje również możliwość organiza-
cja doradztwa w innych zakresach.

Praktyka wskazuje, że z doradztwa 
najczęściej korzystają osoby już zaan-
gażowane w działalność 3 sektora, ale 
szukające możliwości poszerzenia swojej 
wiedzy w zakresie funkcjonowania orga-
nizacji społecznych od strony praktycz-

nej, głównie w zakresie aspektów praw-
nych i finansowo-księgowych.  Również 
często zapytania pochodzą od osób 
zainteresowanych utworzeniem orga-
nizacji pozarządowej – fundacji lub sto-
warzyszenia. Poszukują one informacji 
dotyczących zasad powoływania takich 
organizacji, pomocy w przygotowaniu 
dokumentacji i przeprowadzeniu proce-
su rejestracji.

Oddzielną grupę beneficjentów sta-
nowią osoby, które poszukują możliwości 
rozwoju swoich już istniejących organi-
zacji. Otrzymują one wówczas wsparcie 
doradcze w zakresach pozyskiwania fun-
duszy oraz strategii rozwoju i biznespla-
nu, co pozwala im poszerzenie źródeł 
wpływów.

W związku z brakiem ograniczeń 
w zakresie udzielanego wsparcia dorad-
czego dla jednego beneficjenta, możliwe 
jest proponowanie  cykli spotkań z eks-
pertami różnych dziedzin. W rozmowie 
z pracownikiem biura KPCES określane 
są potrzeby danej organizacji. Następnie 
ustalane są terminy spotkań z poszcze-
gólnymi ekspertami.

Doradztwo jest usługą komplemen-
tarną w stosunku do innych form wspar-
cia sektora ES realizowanych przez KPCES. 
Często zainteresowanie doradztwem wy-
nika z chęci poszerzenia wiedzy uzyska-
nej na szkoleniach lub też uczestnik do-
radztwa decyduje się na zorganizowanie 
szkolenia dla członków swojej organiza-
cji. Informacje o działalności doradczej 
Centrum są propagowane przez stronę 
www.kpces.byd.pl, ogłoszenia prasowe, 
newsletter oraz podczas spotkań.

Doradztwo jaki i inne formy wsparcia 
proponowane przez KPCES służą profe-
sjonalizacji zarządzania organizacjami 
z sektora Ekonomii Społecznej w regio-
nie kujawsko-pomorskim. Spotyka się 
ono z dużym zainteresowaniem benefi-
cjentów, którzy często czują się zgubieni 
w gąszczu przepisów, wymogów formal-
nych i rynkowych. Dzięki takim działa-
niom wiele organizacji zyskuje szanse 
na rozwój, powoływane są nowe, ale co 
najważniejsze pomoc otrzymują osoby 
aktywne, liderzy, bez których Trzeci Sek-
tor nie mógłby funkcjonować.

ŁUKASZ JUSZCZAK
TRENER I DORADCA KPCES
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Lokalna debata  
pn. „Społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej”

ŁUKASZ JUSZCZAK
TRENER I DORADCA KPCES

W dniu 18 września w Fojutowie od-
była się lokalna debata organizowana 
przez Kujawsko – Pałuckie Centrum Eko-
nomii Społecznej pn. „Społeczne aspekty 
rozwoju turystyki wiejskiej”. Wydarzenie 
to wpisało się w trwające wówczas III Fo-
rum Ekonomii Społecznej odbywającego 
się z inicjatywy Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społcznej oraz 
II Kujawsko-Pomorskie Forum 
Turystyki Wiejskiej, za które od-
powiadał Kujawsko – Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Lokalna debata w swoisty spo-
sób spięła te wydarzenia.

Na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele organizatorów 
(KPCES i KPODR), Powiatowe-
go Urzędu Pracy i Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tucholi, organizacji pozarzą-
dowych i innych zaproszonych 
jednostek, a także prelegenci, 
których prezentacje inicjowały 
kolejne części debaty. Deba-
ta była moderowana przez dra 
Grzegorza Kaczmarka, socjologa 
z Wyższej Szkoły Gospodarki.

Na początku  debaty mo-
derator przywitał przybyłych, 
a przedstawiciel KPCES zapre-
zentował projekt. Po tym krót-
kim wprowadzeniu głos zabrał 
dr Artur Kasprowicz (Instytut 
Gospodarki Turystycznej i Geo-
grafii WSG), który przedstawił 
temat „Współpraca sieciowa 
warunkiem rozwoju ekonomii 
społecznej” w kontekście tury-
styki. Treść prezentacji ilustro-
wana była licznymi przykładami 
współpracy sieciowej w Pol-
sce i ośrodkach turystycznych 
z obszaru basenu Morza Śród-
ziemnego. Zainspirowała ona 
obecnych do dyskusji na temat 
barier we współpracy w obsza-
rze turystyki w regionie. Szcze-
gólnie dużo uwagi poświęcono 
barierom prawnym ograniczają-
cym możliwość m.in. sprzedaż 
produktów spożywczych przez 
lokalnych wytwórców. Podczas dyskusji tej 
poruszono również problem szarej strefy, 
która w dużej mierze jest charakterystycz-
na dla turystyki.

Następnie wystąpiła p. Magdalena Kur-
pinowicz, reprezentująca Lokalną Grupę 
Działania Bory Tucholskie, która przedsta-

wiła tematykę małych grantów oraz projek-
tów realizowanych przy ich wykorzystaniu. 
Jest to forma wsparcia lokalnych inicjatyw, 
której wadą, co podkreślali zebrani, jest 
forma refundacji, która wymaga od organi-
zacji dysponowania często dość znacznymi 
środkami.

Wstępem do kolejnej części debaty 
było wystąpienie Pani Hanny Beyer, Pre-
zes Spółdzielni Socjalnej „Wspólnota” 
w Mroczy, która przedstawiła swoje do-
świadczenia związane z powoływaniem 
i prowadzeniem spółdzielni socjalnej. Jej 
refleksje stały się kanwą do dłuższej dys-

kusji na temat uwarunkowań rynkowych 
i formalno-prawnych funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi 
przez p. Beyer było konieczność otwarcia 
spółdzielni na rynek, świadomość wszyst-
kich członków w zakresie uwarunkowań 

funkcjonowania tworzonej orga-
nizacji oraz kluczowa rola lidera.

Bardzo interesującym wąt-
kiem spotkania była prezentacja 
członkiń Stowarzyszenia Miesz-
kańców i Miłośników Piły nad 
Brdą BUKO, które swoje działania 
skupia wokół tradycji górniczych 
w okolicach Gostycyna. Przed-
stawiły one plany zagospodaro-
wania terenów wokół dawnych 
kopalni węgla kamiennego oraz 
zrealizowane dotychczas działa-
nia. Uwagę uczestników debaty 
zwróciło nowoczesne podejście 
do konstruowania produktu tury-
stycznego. 

Ostatnim wystąpieniem pod-
czas debaty była prezentacja dr 
Ryszarda Kamińskiego wicedy-
rektora KPODR w Minikowie, któ-
ry przedstawił ideę gospodarstw 
opiekuńczych, funkcjonujących 
z powodzeniem w Europie Za-
chodniej. Gospodarstwa te łączą 
funkcję agroturystyczną z opie-
kuńczo – socjalną. Zebrani zwró-
cili uwagę na to, że forma ta, choć 
atrakcyjna, wymaga finansowa-
nia ze środków publicznych.

Wszystkie z kwestii porusza-
nych podczas debaty były nie-
zmiernie istotne zarówno dla 
rozwoju turystyki jak i ekonomii 
społecznej w powiecie. Cennym 
jest to, że rozmawiano nie tylko 
o problemach i barierach, ale 
również o możliwościach i spo-
sobach radzenia sobie z nimi. 
Jednym z najważniejszych wnio-
sków płynących z debaty jest ko-
nieczność współpracy wszystkich 
interesariuszy zaangażowanych 
w rozwój społeczno-gospodarczy 
powiatu tucholskiego, u podsta-

wy której powinna leżeć sprawna wymia-
na informacji. Debata ta z pewnością się 
do tego przyczyniła.
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WSTĘP
Komunikacja stanowi podstawę sku-

tecznego porozumiewania się. Jest fun-
damentem dialogu społecznego, sprzyja 
partnerstwu, współpracy oraz wzajem-
nemu zaufaniu. Umożliwia poznanie, 
a także zrozumienie potrzeb oraz stano-
wisk innych osób. W procesie komunika-
cji mogą uczestniczyć jednostki, grupy, 
instytucje. 

Komunikacja jest ważna dla członków 
organizacji pozarządowych, do ich kon-
taktów wewnątrz grupy, a także z oto-
czeniem. Umiejętność komunikacji ma 
wpływ na klimat panujący w zespole, co 
z kolei przekłada się na efektywność pra-
cy jego członków. Skuteczna komunikacja 
umożliwia wytworzenie poczucia więzi 
między członkami organizacji, utożsamia-
nie się z całym zespołem i wykonywany-
mi zadaniami. Aby realizacja projektów 
odbywała się bez zakłóceń, komunikacja 
musi być regularna. Komunikacja z oto-
czeniem ma wpływ na odbiór działań 
podejmowanych przez członków orga-
nizacji. Decyduje o możliwości realizacji 
projektów partnerskich. 

Warto, aby członkowie organizacji 
pozarządowych znali zasady komunika-
cji. Dzięki temu będą mogli skutecznie 
dokonywać wymiany informacji, wiedzy, 
poglądów wewnątrz własnej organizacji, 
a także z otoczeniem. Na temat efek-
tywnej komunikacji powstała bogata li-
teratura naukowa. Dotyczy ona głównie 
komunikacji pracowników firm, przedsię-
biorstw i instytucji, ale te same zasady 
obowiązują również członków organizacji 
obywatelskich. 

POJĘCIE KOMUNIKACJI
Z raportu przeprowadzonego na zle-

cenie Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, 
że w 2010 r. w Polsce zarejestrowanych 
było 12 tys. fundacji i 71 tys. stowarzy-
szeń (nie licząc Ochotniczych Straży Po-
żarnych, których jest 16 tys.)1. W związku 
z tym, że stowarzyszenia zrzeszają prze-
ciętnie 35 członków, należy przyjąć, że do 
organizacji pozarządowych należy ok. 3,5 
mln  osób. Jednakże przeciętnie jedna 
trzecia członków stowarzyszeń jest cał-
kowicie bierna i nie uczestniczy w działa-
niach organizacji. Przyczyny braku zaan-
gażowania są różne. Na pewno ważny jest 
klimat panujący w zespole osób, czasem 

1    Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, Podstawowe 
fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z ba-
dania 2010, Warszawa 2011, s. 10-11.

przypadkowych, o różnych celach życio-
wych i osobistych interesach, które po-
siadają pełną swobodę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących działania organizacji. 
Istotny jest realizowany cel. Bodźcem do 
działania nie mogą być korzyści material-
ne, gdyż są to organizacje non-profit, ich 
działalność nie jest nastawiona na zysk. 
Jak wynika z raportu w niemal wszyst-
kich organizacjach pozarządowych (97%) 
członkowie lub przedstawiciele władz 
regularnie pracują na rzecz organizacji, 
nie pobierając za to wynagrodzenia. Nie 
można więc stosować systemu finanso-
wego premiowania ze efektywną pra-
cę. Jak w tej sytuacji zachęcić członków 
wspólnoty do działania, by zaangażowali 
się na rzecz realizacji wspólnych celów, 
by w organizacji dobrze się czuli, dobrze 
o niej mówili, i żeby ich działania były do-
brze odbierane przez otoczenie. 

W tworzeniu harmonii i atmosfery 
współpracy, życzliwości i otwartości waż-
ną rolę odgrywa komunikacja wewnętrz-
na w organizacji, pomiędzy jej członkami. 
Jest tak samo ważna w przypadku orga-
nizacji charytatywnych i firm oraz przed-
siębiorstw, bez względu na ich wielkość 
i czas prowadzonej działalności. 

Członkowie organizacji utrzymują 
kontakt również z otoczeniem zewnętrz-
nym - m.in. władzami miasta i gminy, 
mieszkańcami, innymi organizacjami po-
zarządowymi, jednostkami administracji 
rządowej, organizacjami gospodarczymi 
i politycznymi. Warto zadbać o efektyw-
ną komunikację również z tymi podmio-
tami.

Słowo komunikacja pochodzi z ję-
zyka łacińskiego, od łac.communicatio, 
i oznacza wymianę, łączność, rozmowę. 
Komunikacja nieuporządkowana utrud-
nia organizacji realizację jej celów - od-
wraca uwagę, zabiera czas, jest źródłem 
konfliktów.

MODEL KOMUNIKACJI  
JĘZYKOWEJ WEDŁUG  
ROMANA JACOBSONA

Opierając się na teorii komunikacji 
Romana Jacobsona, w procesie komu-
nikacji językowej wyróżniamy 6 elemen-
tów. Pierwszy z nich to nadawca trakto-
wany jako podmiot wypowiedzi. Jest nim 
osoba posiadająca informacje na dany te-
mat, które chce przekazać odbiorcy - ad-
resatowi wypowiedzi. Nadawca kieruje 
do odbiorcy komunikat, dostosowany do 
jego możliwości percepcyjnych. Przekaz 

informacji odbywa się w oparciu o ko-
dowanie - przekazanie treści za pomocą 
kodu. Ten zespół znaków - język mówiony 
i pisany, mowa ciała, symbole - powinien 
być w pełni zrozumiały dla obydwóch 
stron. Do odbiorcy należy dekodowanie, 
czyli przekładanie odebranych sygnałów 
na treści. Dla pełnego zrozumienia prze-
kazywanych treści ważny jest kontekst 
bezpośrednio nawiązujący do sytuacji 
komunikacyjnej. Przekaz informacji od-
bywa się poprzez kanały komunikacyjne 
- ustnie (werbalnie), pisemnie, wizualnie 
(schematy, wykresy, fotografie), audiowi-
zualnie (nagranie video)2.

Efektywną komunikację „face-to-
-face” zapewniają 3 elementy: rozumie-
nie drugiej osoby, spojrzenie na własny 
punkt widzenia z jej perspektywy i nawią-
zanie dialogu3. Dzięki poznaniu drugiej 
osoby - sytuacji życiowej, realizowanych 
celów i aspiracji, łatwiej będzie można 
zrozumieć motywy jej postępowania. 
Będzie też można przewidzieć jej pogląd 
na zaproponowane rozwiązania i przy-
gotować satysfakcjonujące odpowiedzi. 
Wcielenie się w punkt widzenia drugiej 
osoby poprzez odkrywanie jej potrzeb 
i problemów oraz analizę jej myśli jest 
szczególnie przydatne w pojawieniu się 
sytuacji konfliktowej. Przyjmowanie róż-
nych punktów widzenia zapewnia szerszy 
pogląd na sytuację i sprzyja odkrywaniu 
nowych rozwiązań. 

Ważne jest, aby w procesie komuni-
kacji językowej nastąpił dialog. Powoduje 
on, że między stronami budzi się zaufanie 
i chęć współpracy. Bez dialogu stron nie 
ma porozumienia - jednakowego zrozu-
mienia przez wszystkich danej sytuacji 
lub stanu. Dopiero w oparciu o zrozumie-
nie może nastąpić interakcja. Porozumie-
wanie jest procesem dwustronnym - tak 
samo ważne są informacje przekazywa-
ne, jak i otrzymywane4. Wymiana infor-
macji może nastąpić w formie ustnej, pi-
semnej lub też za pośrednictwem mowy 
ciała. 

Zdarza się, że przekaz informacji zo-
staje zakłócony szumami komunikacyj-
nymi. Mogą wystąpić zakłócenia mecha-
niczne, np. nieczytelny wydruk tekstu, 
awaria telefonu. Zakłócenie procesu po-
rozumiewania się może być następstwem 
różnych postaw i przekonań nadawcy 
oraz odbiorcy, użycia niezrozumiałego 
dla obydwu stron hermetycznego języka, 
a także wyboru nieodpowiedniego kana-
łu komunikacyjnego. 

2    Komunikacja i  partycypacja społeczna, red.  
J. Hausner, Kraków 1999, s. 26 (http://www.msap.
uek.krakow.pl/doki/publ/komunikacja.pdf).
3    Harvard Business Essentials, Komunikacja 
w biznesie, Konstancin Jeziorna 2004, s. 164.
4         Philip Henslowe, Public Relations od podstaw, 
Gliwice 2005, Wydawnictwo Helion, s. 16.

Zasady komunikacji
w organizacji pozarządowej
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O skutecznej komunikacji mówimy 

wówczas, gdy odbiorca interpretuje ko-
munikat zgodnie z intencjami nadawcy.

FUNKCJE KOMUNIKACJI  
W ORGANIZACJI POZARZĄDO-
WEJ

Członkowie organizacji pozarządowej 
komunikują się ze sobą w celu realizacji 
bieżących zadań. Następuje to podczas 
spotkań roboczych z udziałem osób bez-
pośrednio zaangażowanych w przedsię-
wzięcie. Członkowie organizacji mają 
prawo do wyrażania swoich poglądów 
i opinii, a także przedstawiania pomysłów 
dotyczących funkcjonowania organiza-
cji i planów na przyszłość. Odbywa się 
to najczęściej podczas zebrań, dyskusji 
i debat z udziałem wszystkich członków. 
Członkowie organizacji komunikują się ze 
sobą w celu integracji oraz zwiększenia 
motywacji do działania. Ma to miejsce 
podczas wspólnych szkoleń, a także im-
prez integracyjnych. Ważną rolę odgry-
wa komunikacja porządkowa, podczas 
której następuje przekazywanie życzeń 
czy pragnień względem rozmówcy. Od-
bywa się to najczęściej poprzez wysłanie 
e-maila jednakowej treści do wszystkich 
członków, wywieszenie informacji na ta-
blicy ogłoszeń. Istotna jest umiejętność 
motywacji członków organizacji, nastę-
pująca podczas indywidualnych rozmów 
bądź grupowych spotkań. Udzielanie 
sobie indywidualnego wsparcia sprzyja 
innowacyjności i rozwojowi, natomiast 
wymuszanie podległości i posłuszeń-
stwa wpływa hamująco. Dzięki skutecz-
nej komunikacji członkowie chcą ze sobą 
współpracować. Natomiast zachęcanie 
do współzawodnictwa, klimat współpra-
cy niszczy. 

Dla członków organizacji pozarzą-
dowej szczególnie ważne jest poczucie 
godności osobistej. Jeśli na skutek nie-
właściwej komunikacji dojdzie do jego 
zaburzenia, nie będą lojalni dla organi-
zacji, która stanie się dla nich wrogiem, 
z którym trzeba walczyć.

Należy pamiętać, że każdy członek or-
ganizacji pozarządowej ma te same pra-
wa, uprawniony jest także do wyrażenia 
własnej opinii i podjęcia decyzji zgodnie 
ze swoją wolą i przekonaniem. W związ-
ku z tym w NGO dominuje komunikacja 
pozioma - partnerska. Choć zdarzają się 
organizacje pozarządowe, w których na 
co dzień przestrzegana jest zhierarchizo-
wana struktura formalna (prezes, człon-
kowie zarządu, komisja rewizyjna). Obo-
wiązuje wówczas komunikacja pionowa. 
Najczęściej przybiera ona postać pole-
ceń (komunikacja w dół) lub odbywa się 
w oparciu o sformalizowane procedury 
przekazywania informacji do zarządu (ko-

munikacja w górę). Ten rodzaj komunika-
cji najczęściej występuje w sytuacjach, 
kiedy członkowie organizacji mają prze-
kazać zarządowi sprawozdanie z pod-
jętych działań lub też kiedy członkowie 
organizacji  nie mogą sobie samodzielnie 
poradzić z danym problemem i zwracają 
się o pomoc do zarządu.

Komunikacja w otoczeniu wewnętrz-
nym organizacji pozarządowej, pomiędzy 
członkami, organami zarządzającymi, 
doradczymi i kontrolującymi, pracow-
nikami, wolontariuszami powinna być 
prowadzona na bieżąco, w sposób szcze-
ry i rzetelny, z szacunkiem. Członkowie 
organizacji chcą wiedzieć, co dzieje się 
wewnątrz organizacji. Jednolity system 
komunikacji zapewnia szybszy przepływ 
informacji i ułatwia podejmowanie de-
cyzji. Warto więc budować sprawną sieć 
komunikacyjną5. W tym celu należy ko-
rzystać z różnych narzędzi komunikacji 
wewnętrznej. 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA  
WERBALNA I NIEWERBALNA

Bez wątpienia mowa jest podstawo-
wym narzędziem w komunikacji między-
ludzkiej. Należy mieć jednak na uwadze, 
że w kontakcie bezpośrednim zaledwie 
7% informacji przekazujemy za pomocą 
słów (mowy werbalnej), aż 93% odczytu-
jemy wsłuchując się w sposób mówienia 
interlokutora - ton głosu, tempo mówie-
nia, wysokość i natężenie głosu oraz ob-
serwując rozmówcę, na podstawie jego 
wyglądu, gestów, ruchów ciała i mimiki 
(badania Alberta Mehrabiana - 7% czer-
piemy ze słów, 38% z tonu głosu, 55% 
z mowy ciała). Przyjmuje się, że to mowa 
niewerbalna ukazuje rzeczywiste inten-
cje rozmówcy. 

Do najbardziej ekspresyjnych części 
ludzkiego ciała należy twarz, wyrażająca 
stany uczuciowo - emocjonalne, nastrój, 
a także reakcje na wypowiedzi i zachowa-
nia. Brwi wysoko uniesione odczytywane 
są jako niedowierzanie, uniesione do 
połowy - zdziwienie, obniżone do poło-
wy - zakłopotanie, obniżone całkowicie 
- złość. Stany emocjonalne można także 
określić na podstawie położenia kącików 
ust. Uniesione do góry wyrażają zadowo-
lenie, opuszczone w dół - przygnębienie.   

Ważny jest kontakt wzrokowy. Należy 
go utrzymywać przez cały czas trwania 
rozmowy. Unikanie wzroku rozmówcy 
świadczy o chęci ukrycia prawdy.  Nie 
należy jednak bez przerwy patrzeć pro-
sto w oczy interlokutora. Aby zbudować 
dobrą relację w czasie rozmowy, czas pa-
trzenia na rozmówcę powinien zajmować 

5    Małgorzata Czerska, Zmiana kulturowa w orga-
nizacji, Warszawa 2003, Centrum Doradztwa i In-
formacji Difin, s. 22.

60% czasu trwania rozmowy6.

Postawa ciała może odzwierciedlać 
emocje rozmówcy. Najodpowiedniejsza 
jest postawa otwarta z lekkim pochyle-
niem w stronę rozmówcy, potwierdza-
jąca szczere zainteresowanie  tym, co 
mówi. Również sposób siedzenia jest 
ważny. Należy usiąść wygodnie i pewnie, 
siadanie na brzegu krzesła oznacza nie-
pewność.

Ułożenie rąk powinno być zharmo-
nizowane z całą postawą ciała. Należy 
unikać krzyżowania rąk na piersiach, co 
jest odbierane jako postawa zamknięta, 
gest obronny charakterystyczny dla osób 
niepewnych. Gestykulacja powinna być 
łagodna i umiarkowana. Zbyt gwałtowna 
bywa odbierana jako przejaw nerwowo-
ści. 

Należy unikać przykrywania dłonią 
ust i dotykania nosa. Może to być ode-
brane jako sygnał, że osoba nie mówi 
prawdy.  

TECHNIKI WYSŁAWIANIA SIĘ
Efektywna komunikacja interperso-

nalna to jeden z kluczy do odniesienia 
sukcesu przez lidera grupy. Przydatne 
w tym względzie jest przygotowanie 
retoryczne, zapewniające umiejętność 
publicznego wysławiania się, operowa-
nia słowami tak, aby nadać im moc per-
sfazyjną7. Lider będący dobrym mówcą 
będzie przez innych słuchany, właściwie 
rozumiany, aprobowany i długo pamięta-
ny. Niektóre osoby już ze swojej natury 
są dobrymi mówcami. Warto doskonalić 
technikę wysławiania się poprzez pozna-
wanie teorii sztuki mówienia, wybór mi-
strza i naśladowanie go oraz samodzielne 
ćwiczenia. 

Oto przykłady konstrukcji językowych 
silnie oddziałujących na odbiorcę:

-  epitet – wyraz uściślający znaczenie 
rzeczownika, nadający mu określony 
odcień emocjonalny, na jego podsta-
wie można poznać stosunek wypo-
wiadającego do danego przedmiotu 
lub zjawiska, np. „gorzkie słowa”

-  synekdocha – określa całość w od-
niesieniu do części, lub odwrotnie - 
część poprzez całość, np. zamiast sło-
wa „policjant” użycie wyrażenia „pan 
władza”,

-  hiperbolizacja – wyrażanie czegoś 
z przesadą poprzez np. zwiększenie 
liczby, o której się mówi, np. „Powta-

6    Allan Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli 
innych ludzi z ich gestów, Kielce 2005, Wydawnic-
two „Jedność”, s. 95.
7    Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, 
Gdańsk 2003, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, s. 60. 
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rzam wam to już setny raz”,

-  eponim – określenia pochodzące od 
nazw własnych, najczęściej imienia 
i nazwiska znanej osoby (postać histo-
ryczna albo fikcyjna, człowiek, bóg, 
heros), miejsca, nazwy miejscowości, 
np. określenie „sodoma i gomora”, 
pochodzące od nazw biblijnych miast, 
jako siedlisko występku, gniazdo roz-
pusty, niemoralności, grzechu, bez-
bożności

-  metonimia – polega na zamianie jed-
nego wyrazu lub grupy wyrazów na 
inne, bardziej ostre i obrazowe, np. 
zamiast określenia wydarzenia, poda-
nie „11 września zmienił świat”,

-  eufemizm – służy złagodzeniu dobit-
ności ostrego wyrażenia, np. słowo 
„złodziej” zastępuje określenie „czło-
wiek z długimi rękoma”,

-  pleonazm – to powtórzenie tego sa-
mego dwukrotnie, „podskoczyć do 
góry”, „spaść w dół”   

-  ironia – pozorna aprobata w postaci 
ukrytej drwiny lub szyderstwa, bywa 
stosowana podczas tzw. „burzy mó-
zgów”.

ZASADY  
AKTYWNEGO SŁUCHANIA

Należy jednak mieć na uwadze fakt, 
że najlepsi mówcy często swój cel osią-
gają wcale nie dzięki dominacji nad pu-
blicznością, lecz przy jej udziale8. Język 
potoczny jest językiem konkretu9. Naj-
częściej mówi się o konkretnych oso-
bach, które wykonują określone czynno-
ści, natomiast wiele rzadziej o zjawiskach 
czy procesach dotyczących oderwanych 
pojęć. Ma to wpływ na dobór słownic-
twa, powszechnie znanego, wywołujące-
go określone skojarzenia. 

Zdaniem Ralpha G. Nicholasa i Le-
onarda Stevensa skuteczność słowa 
mówionego zależy bardziej od tego, jak 
ludzie słuchają, niż jak mówią10. Pozornie 
słuchanie nie sprawia trudności. Jednak 
nie każdy posiada umiejętność słuchania 
aktywnego - wymagającego ukierunko-
wanego zaangażowania zarówno nadaw-
cy, jak i odbiorcy komunikatu. 

Bywa że trudność sprawia słuchanie 
otwarte - bez oceniania interlokutora. 
Nie każdy potrafi słuchać świadomie 

8    Andrew Leigh, Michael Maynard, Komunikacja 
doskonała, Poznań 2003, Dom Wydawniczy Rebis, 
s. 15. 
9   Walery Pisarek, O mediach i języku, Kraków 
2007, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Na-
ukowych Universitas, s. 235.
10    Ralph G. Nicholes, Leonard A. Stevens, Słu-
chanie ludzi, [w:] Efektywna komunikacja, Gliwice 
2005, Wydawnictwo Helion, s. 7. 

z umiejętnością porównania treści ko-
munikatu ze swoją wiedzą, obserwując 
i kontrolując spójność wypowiedzi - czy 
mowa ciała jest zgodna z treścią wypo-
wiedzi. Istotne jest słuchanie empa-
tyczne - z nastawieniem na zrozumienie 
emocji osoby mówiącej. 

Badania wskazują, że w pierwszej fa-
zie rozmowy, nawet gdy słuchamy skon-
centrowani, odbieramy tylko co drugą 
informację, w kolejnych fazach rozmowy 
nawet tylko 25%. Większość osób w kil-
ka dni po wysłuchaniu tego, co usłyszała, 
pamięta zaledwie 5% informacji11.

Umiejętność słuchania jest niezwykle 
ważna dla członków organizacji. Pozwala 
uzyskać potrzebne informacje. Słuchanie 
z otwartością i przychylnością sprzyja na-
wiązywaniu relacji, a także utrzymywaniu 
więzi z innymi. Umożliwia wykryć to, co 
utrudnia grupie osób działalność, poznać 
powody ich niezadowolenia. Proaktywne 
słuchanie ułatwia lokalizować problemy 
i na bieżąco je rozwiązywać.

Efektywnej komunikacji sprzyja zna-
jomość technik aktywnego słuchania. 
Parafrazowanie polega na powtarzaniu 
własnymi słowami tego, co – jak nam się 
wydaje – powiedział rozmówca. Parafra-
zy można zaczynać słowami: „Mówisz, 
że...”, „Jeśli dobrze cię rozumiem, to...”. 
Parafrazowanie skutecznie zapobiega 
nieporozumieniom, gdyż wszystkie pozy-
skane informacje na bieżąco są potwier-
dzane, a wątpliwości wyjaśniane. Po-
rządkuje myślenie nadawcy i rozumienie 
odbiorcy. Spowalnia rozmowę, dając czas 
na myślenie, sprzyja rozładowaniu emo-
cji. Ułatwia ponadto zapamiętanie treści 
rozmowy. 

Precyzowanie polega na zadawaniu 
pytań, mających na celu pozyskanie do-
datkowych informacji, w celu pełnego 
zrozumienia przekazywanych treści, np. 
„Co masz na myśli?”, „Jak to rozumiesz?”. 
Dla nadawcy komunikatu pytania te sta-
nowią potwierdzenie zainteresowania ze 
strony odbiorcy jego wypowiedziami. Po-
wodują też wzrost zainteresowania i za-
angażowania adresata.

Odzwierciedlanie werbalne - upodob-
nianie się do rozmówcy poprzez zbliżone 
zachowanie w zakresie mowy ciała, gło-
su, języka. Zastosowanie klaryfikacji uła-
twia skoncentrowanie się na sprawach 
najważniejszych podczas rozmowy. Po-
maga uporządkować wypowiedzi, które 
dla odbiorcy stanowią dość chaotyczną 
informację. Polega na stosowaniu sfor-
mułowań typu: „Z tego co dotychczas 
zostało powiedziane, wynika że ...”, „Pod-
sumowując, należy mieć na uwadze...”    

W kontaktach międzyludzkich należy 

11 http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=3712 
(15.03.2012).

unikać: rozkazywania, komenderowa-
nia, kierowania, np. „Musisz to zrobić!”, 
„Oczekuję, że zrobisz to tak!”, „To należy 
zrobić tak”. Negatywny odbiór wywołuje 
ostrzeganie, namawianie, grożenie, np. 
„Jeśli tak zrobisz to ...”, „Wiesz, zrób to 
...”, „Jeśli tego nie zrobisz to...”. Człon-
kowie organizacji nie tolerują moralizo-
wania i pouczania, np. „Moim zdaniem 
powinieneś to zrobić tak...”, „To będzie 
z korzyścią dla ciebie, jeśli zrobisz to tak”. 
Z niechęcią odnoszą się do doradzania, 
sugerowania i proponowania rozwiązań, 
np. „Radzę ci zrobić to tak”, „Ja bym to 
zrobił tak”, „Uważam, że należy zrobić to 
tak”. Nikt nie lubi osądzania i krytykowa-
nia, np. „Zrobiłeś to niewłaściwie”, „To 
był twój błąd”.

METODY ZADAWANIA PYTAŃ
Korzystny wpływ na skuteczność ko-

munikacji ma umiejętność zadawania 
pytań. Dzięki odpowiednio zadanemu 
pytaniu można zdobyć wiedzę, poznać 
stanowiska w danej sprawie innych osób 
oraz naprowadzić rozmówcę na właściwy 
przedmiot rozważań i tok myślenia. Trze-
ba mieć też na uwadze, że zadając pyta-
nia, można wywierać na innych presję12. 

Technikę zadawania krótkich pytań 
zamkniętych, wymagających dokona-
nia wyboru pomiędzy dwoma warian-
tami odpowiedzi „tak” albo „nie” - bez 
wypowiadania własnych przypuszczeń, 
warto stosować w celu ustalenia faktów 
i rzeczywistego przebiegu zdarzeń, kiedy 
wymagane jest podjęcie decyzji lub do-
konanie wyboru pomiędzy dwiema moż-
liwościami. Pytania zamknięte umożli-
wiają bezpośrednie sprawdzenie hipotez, 
np. „Czy zależy ci na uczestnictwie w tym 
spotkaniu?”. Ich użycie oznacza, że po-
stawiona została już wcześniej hipoteza, 
której potwierdzenia czy negacji oczeku-
je rozmówca. Należy mieć na uwadze, że 
użycie szeregu pytań zamkniętych może 
szybko wywołać znużenie i zniechęcenie 
- nikt nie lubi, kiedy otwarta dyskusja 
przemienia się w policyjne przesłucha-
nie. Osoby uczestniczące w rozmowie 
mogą się ponadto poczuć zagrożone, co 
wpłynie niekorzystnie na dalsze relacje.

Pytania otwarte, zaczynające się od 
słów: „Co?”,  „Jak?”, „Dlaczego?”, mają 
na celu sprowokowanie do udzielania ob-
szerniejszych odpowiedzi, wymagających 
większego zaangażowania i wkładu oso-
bistego. Skłaniają do pełniejszego wyra-
żania myśli i opinii. Tym samym dostar-
czają więcej informacji. Sprzyjają również 
nawiązywaniu kontaktów i budowaniu 
więzi międzyludzkich.

12    Bernd Latour, Sztuka komunikacji, Kraków 
2007, Wydawnictwo Wam, s. 125.

http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=3712
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DOROTA PRONOBIS
TRENER I DORADCA KPCES

SKUTECZNE UDZIELANIE  
POCHWAŁ I KRYTYKI

Dla komunikacji grupowej i organiza-
cyjnej ważna jest umiejętność udzielania 
pochwał i krytykowania.  Często duże 
tempo pracy powoduje, że brakuje cza-
su na chwalenie innych. Lider organizacji 
obawia się reakcji drugiej osoby, która po 
wysłuchaniu pochwały może przestanie 
się już starać. Nie wie też jak sformuło-
wać pochwałę, żeby nie zdemotywo-
wać innych, a przy okazji nie narazić na 
szwank swojego wizerunku. 

Zdaniem Edgara Watsona Howe: 
„Największe upokorzenie w życiu to 
ciężko pracować nad czymś, za co ocze-
kujesz uznania, i nie być za to docenio-
nym”. Warto więc udzielać pochwał, tym, 
którzy na to zasłużyli, gdyż pochwały 
dostarczają satysfakcji i sprawiają przy-
jemność. Stanowią potwierdzenie przy-
datności i celowości działań. Wywołują 
wzrost poczucia wartości i skutecznie 
motywują do pracy. Zaspakajają potrze-
bę uznania, niezależnie od zajmowanej 
funkcji czy wieku. Pobudzają kreatyw-
ność i innowacyjność. Budują atmosferę 
współpracy i dają poczucie szacunku. Po-
chwały wzmacniają poczucie współodpo-
wiedzialności za podejmowane działania 
i przyszłość organizacji. Umacniają więzi 
pomiędzy członkami i organizacją, a tak-
że dodają sił i wiary w swoje możliwości 
oraz możliwości zespołu. 

Pochwały należy formułować jasno, 
jednoznacznie i konkretnie, aby osoba 
chwalona wiedziała, co zrobiła dobrze. 
Warto podkreślić jej zalety osobiste, np. 
sumienność, umiejętność pracy w gru-
pie, skrupulatność, zaangażowanie, upór, 
konsekwencję. Pokazać korzyści, wynika-
jące z jej działalności, zarówno dla zespo-
łu, jak i dla organizacji. Sposób udzielania 
pochwały zależy od konkretnej sytuacji, 
kultury organizacyjnej obowiązującej 
w danej organizacji, a także osobowości 
chwalącego. Może to być krótka rozmo-
wa, czy też sympatyczny e-mail.

Bywają sytuacje, kiedy należy wyrazić 
negatywne uczucia i podjąć się konstruk-
tywnej krytyki. W tym celu należy od-
nieść się do konkretnej sytuacji czy wyda-
rzenia, bezpośrednio po ich wystąpieniu. 
Istotne jest, aby nie gromadzić w sobie 
negatywnych emocji spowodowanych 
czyimś niewłaściwym zachowaniem i nie 
wyrażać niezadowolenia dopiero wte-
dy, kiedy przeleje się czara goryczy, gdyż 
wtedy osoba krytykowana nie będzie 
wiedziała, co tak naprawdę było niewła-
ściwego w jej postępowaniu. 

Podejmując krytykę, warto przewi-

dzieć reakcję oponenta13. Należy przykła-
dać dużą wagę do słów. Tak je dobierać, 
aby nie urażały i nie naruszały godno-
ści osobistej. Warto pamiętać,  że sło-
wa „zawsze” i „nigdy” odbierane są jak 
atak. Celowa jest krytyka zachowania, 
a nie osoby. Warto więc oceniające przy-
miotniki odnoszące się do osób zastą-
pić przysłówkami określającymi sposób 
działania, np. zamiast „Jesteś powolny”, 
lepiej powiedzieć „Wykonujesz to powo-
li”. Należy w sposób jasny i jednoznaczny 
wyrażać oczekiwania wobec danej osoby 
i określać na czym polega poprawne wy-
konanie danego zadania. Przy tej okazji 
warto podkreślić znaczenie danej oso-
by dla organizacji. Zdarza się, że krytyka 
przyjmuje formę aluzji - gry pozwalającej 
odreagować emocje (złość, frustrację). 
Nie prowadzi jednak do wyjaśnienia pro-
blemu. Konstruktywna krytyka ma miej-
sce wtedy, jeśli osoba ją podejmująca 
jest w stanie zapanować nad własnymi 
emocjami.

ZAKOŃCZENIE
Jak wynika z treści pracy poświęco-

nej zasadom komunikacji w organizacji 
pozarządowej, znajomość zasad i reguł 
komunikacji ma wpływ na jakość porozu-
miewania się z innymi. Konstruując wy-
powiedź, ustną czy pisemną, warto mieć 
na uwadze teorię komunikacji Romana 
Jacobsona, która określa przebieg proce-
su komunikacji językowej. Okazuje się, że 
tylko 7% informacji przekazywanych jest 
za pomocą słów (mowy werbalnej), nato-
miast aż 93% odczytywanych ze sposobu 
mówienia interlokutora - jego tonu gło-
su, tempa mówienia, wysokości i natęże-
nia głosu oraz obserwacji jego wyglądu, 
gestów, ruchów ciała i mimiki. Dlatego 
też należy przywiązywać wagę do mowy 
niewerbalnej. Panować nad wyrazem 
twarzy, która wyraża stany uczuciowo - 
emocjonalne, nastrój, a także reakcje na 
wypowiedzi i zachowania. Zwracać uwa-
gę na kontakt wzrokowy - aby zbudować 
dobrą relację w czasie rozmowy, czas pa-
trzenia na rozmówcę powinien zajmować 
ok. 60% czasu trwania rozmowy. Również 
postawa ciała może odzwierciedlać emo-
cje rozmówcy. Najodpowiedniejsza jest 
postawa otwarta z lekkim pochyleniem 
w stronę rozmówcy, która potwierdza 
szczere zainteresowanie  tym, co mówi. 
Gestykulacja powinna być łagodna 
i umiarkowana.

Lider zespołu powinien doskonalić 
technikę wysławiania, aby inni chcieli go 
słuchać, właściwie rozumieli, aprobowali 
i długo pamiętali. Dobrze, gdy zna i sto-
suje konstrukcje językowe silnie oddzia-

13    Michał Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przema-
wiać?, Bielsko-Biała 2006, Wydawnictwo Park Sp. 
z o.o., s. 187.

łujące na odbiorcę, np. epitet, synekdo-
chę, hiperbolizację, eponim, metonimię, 
pleonazm. 

Okazuje się, że duży wpływ na sku-
teczność komunikacji ma umiejętność 
słuchania, zadawania pytań, jak również 
udzielania pochwał i krytykowania.

Zagadnienia poruszone w pracy są 
istotne dla procesu komunikacji dla 
członków organizacji pozarządowej, ale 
oczywiście, nie w pełni wyczerpują to 
ważne zagadnienie. 
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