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E

uropa od kilku lat boryka się z poważnym kryzysem ekonomicznym. W globalnej wiosce kryzys europejski jest tylko częścią kryzysu całej gospodarki światowej, ogarniającego różne państwa i różne
obszary działalności. Politycy, ekonomiści, bankowcy, rządy, wspólnoty gospodarcze i polityczne nie
znajdują sposobów na trwałe rozwiązanie pogarszającej się sytuacji. Toczy się dyskusja, prezentowane są
różne diagnozy i propozycje.
Jedno jest pewne: skończył się sen o w pełni zliberalizowanej gospodarce, o tym, że „niewidzialna ręka rynku” rozwiąże wszystkie problemy. Ta „niewidzialna ręka” okazała się typową ręką ludzką, podatną na różnorodne pokusy, np. łatwego, niepohamowanego zysku. Przekonaliśmy się, że działalność „niewidzialnej ręki”
również powinna podlegać ocenie rozumu, a aktywność gospodarcza, jak każda inna ludzka aktywność,
powinna być poddana ocenie moralnej.

Okazało się, że koncepcje ekonomii społecznej, o których mówiliśmy od prawie dziesięciu lat, traktując je
jako niszowe uzupełnienia burzliwie rozwijających się rynków, stały się nagle bardzo ważnymi propozycjami, rozważanymi przy poszukiwaniu rozwiązań uzdrawiających ekonomię światową. Nastąpił renesans
tych form ekonomii, które uwzględniają także cele społeczne.
Ekonomia społeczna ma jednak sens tylko wówczas, jeżeli radzi sobie z konkretnymi problemami, jeżeli
pokazuje skuteczność i efektywność w rozwiązywaniu trudnych kwestii społecznych, używając przy tym
narzędzi ekonomicznych. Nic wszak nie zastąpi dobrych przykładów!
Dlatego właśnie powstała ta książka, której wydawcą jest Europejska Federacja Banków Etycznych
i Alternatywnych (FEBEA). Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych jest jedną z organizacji wspierających rozwiązania prospołeczne, także w sferze bankowości. Mimo, że powstała zaledwie
dziesięć lat temu (w 2001 r.), odgrywa już istotną rolę w Unii Europejskiej, a w Polsce została przyjęta
przyjaźnie i z zainteresowaniem.
Weźmy chociażby przykład, zaprezentowany w tej publikacji: przedsiębiorstwa ENVIE. Po francusku słowo to znaczy „chęć”. Jest ono kluczowe dla zagadnienia integracji społecznej i zawodowej. Chęć jest
bowiem motorem aktywności tych, którzy dotychczas nie znajdowali w sobie siły na podjęcie aktywności
zawodowej, bądź też tych, którym nie dano szansy na sprawdzenie swoich możliwości. Chęć to także siła
napędowa tych wszystkich, którzy dostrzegając wykluczające tendencje rynku pracy, tworzą miejsca zatrudnienia otwarte dla wszystkich zainteresowanych. ENVIE to wreszcie jeden z kilkudziesięciu przykładów
europejskich przedsięwzięć zaprezentowanych w niniejszym Atlasie dobrych praktyk inkluzji społecznej
i zawodowej. Opisane w publikacji inicjatywy stawiają sobie za cel znalezienie stałego miejsca zatrudnienia
lub możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych osób zmagających się z trudnościami.
Zaprezentowany w Atlasie zbiór dobrych praktyk pochodzących z kilkunastu krajów europejskich, jest bardzo różnorodny. Znajdziemy w nim, pogrupowane ze względu na obszar działalności, przykłady inicjatyw
skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych, chorujących psychicznie, odbywających kary więzienia
czy będących w trakcie leczenia z uzależnienia. Pokazane są w Atlasie inspirujące przykłady działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i recyklingu, ekologicznej uprawy warzyw i owoców, świadczenia
różnorodnych usług, budowy mieszkań czy tworzenia wspólnot dla osób potrzebujących. Kilka interesujących inicjatyw z powodzeniem działa w branży usług hotelarskich i gastronomicznych (gdzie istnieje duża
konkurencyjność), a także tworzy ciekawe i innowacyjne rozwiązania organizacyjne, zapewniające osobom
potrzebującym wszechstronne możliwości powrotu na rynek pracy. Czytając o tych inicjatywach, od razu
przypominamy sobie inne, tu nie przedstawione, ale także świetnie działające; przypominamy sobie również takie, które dopiero „wystartowały” i wymagają wsparcia i życzliwości.
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Jak określiła to jedna z osób korzystających z oferty francuskiego przedsiębiorstwa społecznego ENVIE:
„Jeśli zaznało się porażki, świadomość, że jest się przydatnym, jest bardzo ważna. Dziś […] wiem, że moje
umiejętności są potrzebne”.
Z tą myślą chcemy się włączyć – i zachęcamy do tego innych – w budowanie Aktywnej Europy, w której
każdy czuje się potrzebny i jest aktywny w miarę swoich możliwości i chęci.
Henryk Wujec
Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. społecznych
Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES)

12

P

onad dwadzieścia lat temu uczestniczyłem w tworzeniu Fundacji Aktywna Francja (Fondation France Active). Fundację wspólnie zakładały: Crédit Coopératif, Caisse des Dépôts et Consignations,
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, Fondation de France oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w tym MACIF. U podstaw naszych działań leżała potrzeba zareagowania
na gwałtowny wzrost bezrobocia we Francji. Chcieliśmy zachęcać do tworzenia integracyjnych miejsc
pracy i zapewniać na to środki finansowe.

Podobny cel miały osoby, które założyły Europejską Federację Banków Etycznych i Alternatywnych
(Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives – FEBEA). Dziś, po sukcesie France Active,
będącej również członkiem FEBEA, staramy się przekształcić francuskie doświadczenia w inicjatywę ogólnoeuropejską, wprowadzając w życie projekt „Aktywna Europa” („Europe Active”).
Spójność społeczna jest podstawą Unii Europejskiej, jednak podstawa ta chwieje się, odkąd gospodarki
krajów Unii oparto na liberalnej wizji ekonomii i organizacji społecznej. Przepisy, traktaty i ustawy w coraz
większym stopniu uwzględniają jedynie kryteria finansowe i niepohamowaną pogoń za zyskiem. Kryzys
– najpoważniejszy od osiemdziesięciu lat – przyspieszył proces rozchwiania europejskiego modelu społecznego. Sektor finansowy ponosi istotną odpowiedzialność za kryzys społeczny i gospodarczy, który
wstrząsnął całą Europą.
Początkowo kryzys dotknął sferę finansową i ujawnił zaślepienie wizją wszechmocnych finansów, które docelowo pracują wyłącznie na siebie. Wywołało to niebywałych rozmiarów kryzys społeczny i gospodarczy,
którego skutki odczuli boleśnie ludzie na całym świecie. Obecnie sektor finansowy powraca do swojego
sposobu funkcjonowania, stosując się do zasad panujących w dawnym modelu. Jednocześnie firmy zamykają swoje drzwi, kolejki bezrobotnych wydłużają się, a finanse publiczne dostają zadyszki. Niemniej jednak
sektor finansowy nie jest monolityczny. Od ponad dwudziestu pięciu lat w całej Europie powstają etyczne
i alternatywne przedsiębiorstwa finansowe, aby nadać pieniądzom inną wartość. FEBEA zrzesza owe nowatorskie i pionierskie instytucje.
Członkowie FEBEA angażują się na co dzień w budowanie bardziej solidarnego świata. Bardziej niż kiedykolwiek odgrywają rolę dźwigni gospodarczej poprzez finansowanie projektów ekonomii społecznej, usługi
dla obywateli i tworzenie trwałych miejsc pracy.
W trakcie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (rok 2010) FEBEA, wraz
ze wszystkimi jej członkami, zaistniała jako partner wszystkich tych, którzy dążą do zmian i mobilizują instrumenty ekonomiczne, finansowe i wspólnotowe w służbie aktywnej i solidarnej Europy.
Publikując niniejszy Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, pragniemy pokazać, że istnieją
konkretne osiągnięcia, finansowane zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, wspierane przez
wolontariuszy i zaangażowanych obywateli. Osiągnięcia te udowadniają, że możliwe jest działanie inne niż
rozdawanie minimalnych świadczeń socjalnych, dążące do przywrócenia nadziei i godności osobom wykluczonym z rynku pracy z powodu niepełnosprawności, pochodzenia, chorób, uzależnień itp.
Wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości zapewnia finansom publicznym bardzo szybki zwrot inwestycji. Dla przykładu we Francji za 1 euro zainwestowane w integrację społeczną poprzez aktywność ekonomiczną finanse publiczne pobierają, w postaci składek na ubezpieczenie społeczne, podatków i VAT-u,
nieco ponad 2 euro w roku następnym. Które inwestycje prywatne zapewniają taki sam zwrot?
Pomimo tak dobrych wyników można zauważyć przygotowania do cięć budżetowych w projektach poświęconych walce z bezrobociem oraz finansowaniu integracji, również w budżecie Komisji Europejskiej.
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W 2010 roku, podczas organizacji konferencji w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, dzięki aktywnemu wsparciu Staffana Nilssona, Przewodniczącego Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) – któremu z całego serca dziękujemy – pokazaliśmy, że możliwy jest inny świat.
W 2011 roku, przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Rzeczypospolitej Polskiej i w czasie
trwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, chcemy wnieść do debaty na szczeblu politycznym wnioski o to, aby:
1. Kwoty przyznawane z budżetu Komisji ds. Działań Społecznych zostały przypisane na trwałe i nie
ulegały już zmianom wynikającym z dostosowywania budżetu wspólnotowego.
2. Parlament Europejski i parlamenty narodowe podjęły konkretne zobowiązania w celu utrwalenia
czynnej polityki integracji społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy.
3. Europejskie władze monetarne oraz Komitet Bazylejski stworzyły warunki sprzyjające rozwojowi
finansów etycznych i socjalnych. Środki ujęte w Basel II w efekcie zawęziły rynek bankowy inicjatyw
społecznych, a projekt Basel III jedynie zaostrzy tę tendencję. Apelujemy do europejskich parlamentarzystów i do członków EESC-u, aby zwrócili szczególną uwagę na owe przepisy, które ze względu
na skład Komitetu Bazylejskiego wymykają się kontroli instytucji wybranych demokratycznie.
Jako członkowie FEBEA apelujemy do decydentów o przyłączenie się do nas w promowaniu idei integracji społecznej poprzez aktywność ekonomiczną, czyli tworzenie miejsc pracy. Zjednoczmy się, aby móc
lepiej realizować nasze cele, lepiej eksponować nasze osiągnięcia. Udowodnijmy, że nieograniczona jest
wyobraźnia obywateli w podejmowaniu wyzwań, walce z ubóstwem i brakiem bezpieczeństwa. Mierzmy
dokonane postępy rocznym barometrem statystycznym. Atlas jest pierwszym krokiem w tym kierunku.
Drugim krokiem będzie uzupełnianie Atlasu w taki sposób, aby jego kolejne edycje w formie elektronicznej
mogły stanowić podstawę do utworzenia europejskiego portalu, zapewniającego wsparcie wszystkim tym,
którzy pragną działać na rzecz integracji społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy. Strona ta umożliwi
także krajowym, regionalnym i lokalnym władzom publicznym z całej Unii Europejskiej zapoznanie się
z różnego rodzaju rozwiązaniami instytucjonalnymi, mogącymi służyć jako inspiracja wszędzie tam, gdzie
wciąż jeszcze nie wdrożono odpowiednich struktur – czyli w większości państw.
My, członkowie Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych, decydujemy się na podjęcie
kroków w kierunku Unii Europejskiej silnej ekonomicznie, opierającej się na spójności społecznej i przyjaznej dla środowiska, a publikując ten Atlas, chcemy pokazać, że inne rozwiązania są możliwe.
Zapraszamy do współpracy!
Karol Sachs
Przewodniczący Komitetu „Europa Aktywna”
Prezes honorowy FEBEA
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Rozwiązania systemowe w Polsce
w zakresie inkluzji społecznej
Rozwiązania prawne i organizacyjne
W 1989 roku w Polsce, po wieloletnim okresie komunizmu, nastąpiła transformacja ustrojowa. Oznaczała
ona konieczność głębokich reform w polityce społecznej, polegających m.in. na decentralizacji funkcji państwa w zakresie systemu pomocy obywatelom i odrodzeniu samorządności lokalnej.
Do 2006 roku wprowadzono wiele istotnych reform, uchwalono także nowe ustawy, w tym: o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach na rzecz rodziny, o pomocy społecznej oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także o zatrudnieniu socjalnym.
Jedną z konsekwencji tych reform było przekazanie władzom lokalnym (z poziomu centralnego zarządzania) roli gospodarza na swoim terenie. Decentralizacja instytucji świadczących usługi społeczne miała przyczynić się do lepszego rozpoznawania potrzeb i racjonalnego (także pod względem finansowym) działania.
Zmieniły się priorytety pomocy państwa w kierunku zwiększania aktywności społecznej, a w efekcie także
zawodowej, osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, potencjalnie zdolnych do podjęcia
zatrudnienia. Nowy paradygmat polityki społecznej, przyświecający najnowszym zmianom legislacyjnym,
opiera się na zasadzie odejścia od koncepcji „państwa opiekuńczego” (gwarancje zatrudnienia, wysokie zasiłki itp.), na której budowano politykę społeczną po 1989 roku, i zastąpienia go ideą „państwa pracującego”
(wsparcie aktywności na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia, niższe koszty pracy).
Nowy paradygmat w polityce wymaga współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia i instytucjami pomocy
społecznej, co napotyka liczne trudności. Podstawowy problem to bariery we współpracy powiatowych
urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, spowodowane m.in. umiejscowieniem kompetencji każdego z tych sektorów na różnym szczeblu samorządu (ośrodek pomocy społecznej – poziom gminy, urząd
pracy – poziom powiatu) i różnymi zadaniami ustawowymi.
1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W 2009 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa z 2004 roku), porządkująca m.in. wzajemne relacje pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej. Określono w niej dwie ścieżki działań skierowanych do bezrobotnych. Ścieżka
pierwsza to różne formy aktywizacji stosowane samodzielne przez powiatowy urząd pracy. Ścieżka druga
to nowo wprowadzone prawo ośrodka pomocy społecznej do skierowania zgłaszającej się osoby bezrobotnej do projektu aktywizacyjnego (kontrakt socjalny, program), prowadzonego przez powiatowy urząd
pracy. W takim przypadku obie instytucje są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach na mocy zawartego porozumienia, określającego zasady współpracy.
Aktualnie bezrobocie w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym, pod czym należy rozumieć zarówno zróżnicowanie pomiędzy regionami kraju, jak również obszarami o różnym natę-
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żeniu urbanizacji. Obserwujemy zarówno duże liczebnie grupy osób napotykających problemy na rynku
pracy (młodzież, kobiety czy osoby po 45. roku życia), jak i mniejsze grupy o specyficznych problemach,
wymagających szczególnej uwagi. Są to osoby wykluczone społecznie i zawodowo – inaczej „grupy defaworyzowane”. Najczęściej związane są z tzw. wtórnym (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy,
gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji
itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub dłużej trwające
(długotrwałe bezrobocie). Grupom tym dedykowane są szczególne rozwiązania prawne, których celem
jest inkluzja społeczna i przywrócenie na rynek pracy.
2. Zatrudnienie socjalne
W odpowiedzi na problemy związane z aktywizacją zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku
pracy, Sejm RP uchwalił w 2003 roku Ustawę o zatrudnieniu socjalnym, która stworzyła podstawy do
kompleksowych działań mających na celu przywrócenie społeczeństwu osób dotkniętych dysfunkcjami
społecznymi.
Ustawa wprowadziła do systemu prawa pojęcie osób wykluczonych społecznie, definiując je jako osoby,
które ze względu na sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. W tym akcie prawnym wymienione są przykładowe grupy takich osób: bezdomni, uzależnieni od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby chorujące psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy
oraz osoby niepełnosprawne.
Ustawa wprowadziła także pojęcia „centrum integracji społecznej” (CIS) i „klubu integracji społecznej” (KIS) jako
instytucji ułatwiających zatrudnienie osób wykluczonych społecznie. Podstawowym zadaniem CIS-u i KIS-u jest
odbudowanie i podtrzymanie wśród osób zagrożonych wykluczeniem umiejętności udziału w życiu społeczności i pełnienia ról społecznych, a także zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Centrum integracji społecznej
CIS jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną poprzez
prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie
lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS to instytucja mającą charakter przede wszystkim
edukacyjny, a jednym z elementów programu edukacyjnego może być praca uczestników w ramach działalności wytwórczej, handlowej, usługowej lub działalności wytwórczej w rolnictwie, którą CIS może prowadzić. CIS może zostać utworzony przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta lub organizację pozarządową.
Z prowadzeniem CIS-u związany jest korzystny system dofinansowania, oparty głównie na środkach z budżetu samorządów, obejmujący koszty związane z utworzeniem
jednostki oraz jej bieżącą działalnością. Szeroki zakres kosztów podlegających dofinansowaniu może zostać sfinansowany przez samorząd wojewódzki na zasadzie porozumienia stron. Działalność CIS-u może być finansowana także z dotacji pochodzącej
z dochodów własnych gminy, środków z Unii Europejskiej oraz, co bardzo ważne, ze
środków uzyskanych z działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej
przez CIS.

CIS
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Po okresie uczestnictwa w CIS-ie przewidziane są trzy możliwe scenariusze:
Skierowanie uczestnika CIS-u do pracy u pracodawcy prywatnego, np. w ramach
tzw. zatrudnienia wspieranego. W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest
do zatrudnienia osoby skierowanej z CIS-u na okres nie krótszy niż dwanaście
miesięcy. Z tym zobowiązaniem związana jest refundacja przez samorząd części
wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia.
• Zatrudnienie przez CIS własnego absolwenta w formie zatrudnienia wspieranego.
W takiej sytuacji CIS ma prawo do takiego samego zakresu dofinansowania jak
pracodawca prywatny.
• Założenie przez absolwentów CIS-u spółdzielni socjalnej. W takiej sytuacji CIS
powinien wspierać swoich absolwentów m.in. w zakresie tworzenia biznesplanu,
zasad prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości czy zdobywania zleceń.
W praktyce jednak absolwenci zakładający spółdzielnie socjalne często pozostają
bez koniecznego wsparcia.

•

Uczestnictwo w kursach CIS-u jest liczone do emerytury jako okres składkowy.

Klub integracji społecznej

KIS

Jednostki te są prowadzone na podobnych zasadach jak CIS-y. W nowelizacji ustawy
o zatrudnieniu socjalnym ustawodawca poszedł o krok dalej i do pewnego stopnia
zrównał uprawnienia obu jednostek. Różnice, jakie występują pomiędzy nimi, dotyczą
sfery organizacyjnej i finansowej.
W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
• działania mające na celu pomoc w: znalezieniu pracy na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
u pracodawców, wykonywaniu usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia,
• prace społecznie użyteczne,
• roboty publiczne,
• poradnictwo prawne,
• działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych.
Klub może rozpocząć funkcjonowanie, zanim zostanie utworzone centrum. Wydaje
się to zasadne ze względu na długi okres przygotowania oraz doboru uczestników
centrum. Jest to bardzo istotne zagadnienie ze względu na uwarunkowania dotyczące
grup adresatów ustawy. Z tego samego powodu celowe jest funkcjonowanie klubu
prowadzącego zajęcia dla osób, które po okresie pobytu w centrum nie zdołały zrealizować indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i znaleźć sobie miejsca
pracy w ramach zatrudnienia wspieranego ani w innych formach prowadzących do
samodzielności ekonomicznej.
Obecnie w Polsce działa łącznie około dwustu CIS-ów oraz KIS-ów1.

1

Jak wynika z informacji Instytutu Spraw Publicznych, które przeprowadziło badania tychże jednostek na przełomie 2010 i 2011 roku w ramach projektu
„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Więcej informacji na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.
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3. Ruch spółdzielczy (tekst przygotowany przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy)
Istotną rolę w działaniach na rzecz inkluzji społecznej odgrywają spółdzielnie. Szczególnie ważne w procesie tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych są spółdzielnie pracy (w tym np. spółdzielnie inwalidów
i niewidomych) oraz spółdzielnie socjalne.
O ile ruch spółdzielczy w Polsce posiada wieloletnią tradycję, sięgającą drugiej połowy XIX wieku, o tyle
spółdzielnie socjalne powstające od kilku lat są całkowicie nowym podmiotem. W 2006 roku uchwalono
Ustawę o spółdzielniach socjalnych, zgodną z nowym podejściem do integracji społeczno-zawodowej,
które towarzyszyło wprowadzaniu reform w Polsce.
Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem podobnym do wielu innych
Działa dokładnie w tych samych warunkach rynkowych co inne przedsiębiorstwa. Podlega tym samym
zasadom podatkowym, kredytowym, prawu pracy i wszelkim innym przepisom, musi sprostać tym samym
zadaniom na rynku krajowej i światowej konkurencji, jeśli chce przetrwać i się rozwijać.
Jest jednak również przedsiębiorstwem bardzo specyficznym. Spółdzielnia i jej majątek są prywatną własnością członków; spółdzielnia charakteryzuje się „dobrowolnym i otwartym członkostwem”, jest zrzeszeniem osób, a nie kapitału, o czym świadczy zasada „jeden członek – jeden głos”, niezależnie od liczby
posiadanych udziałów. Spółdzielnia jest też zrzeszeniem samorządnym, co oznacza, że każdy członek ma
prawo udziału w zarządzaniu. Istotnym elementem jest również to, że spółdzielnie powstają w odpowiedzi
na określone potrzeby społeczne (potrzeba pracy, dostarczenia dóbr konsumpcyjnych, mieszkania, etc.).
Sama definicja spółdzielni, zawarta w polskim prawie spółdzielczym, jednoznacznie odróżnia spółdzielnię
od innych form prowadzenia działalności gospodarczej, określając ją przede wszystkim jako „zrzeszenie
nieograniczonej liczby osób”; dopiero w ostatniej części definicji mówi się o „prowadzeniu wspólnej działalności gospodarczej w interesie swoich członków”.
Członkowie spółdzielni mają prawo decydować poprzez swoje organy samorządowe, którymi są: Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza oraz Zarząd, o gospodarowaniu majątkiem, jego zbyciu,
a także zakupie i powiększeniu jego posiadania. Spółdzielnie w Polsce, w tym spółdzielnie pracy, pełnią
także niezwykle ważną funkcję w integracji społeczno-zawodowej. Cechą charakterystyczną członkostwa
w spółdzielni jest długi czas jego trwania (od kilkunastu do kilkudziesięciu lat) i wielkie przywiązanie do swojego zakładu pracy. Wpływ na to ma niewątpliwie układ właścicielski panujący w spółdzielczości, ale także
możliwość podejmowania w demokratyczny sposób decyzji dotyczących planów rozwojowych spółdzielni.
Niebagatelną sprawą jest również możliwość decydowania o sprawiedliwym podziale zysku.
W Polsce istnieje około 12 tysięcy przedsiębiorstw spółdzielczych. Należą one do trzynastu różnych branż.
Istnieją na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, które są zdecydowanie najbardziej rozpoznawalne przez
społeczeństwo, spółdzielnie kółek rolniczych, spółdzielnie konsumenckie „Społem” czy też spółdzielnie
„Samopomoc Chłopska”.
Są wśród nich również spółdzielnie pracy, do których zalicza się „czyste” spółdzielnie pracy, spółdzielnie
inwalidów i niewidomych, spółdzielnie rękodzieła ludowego oraz spółdzielnie socjalne. Tym, co odróżnia
tego rodzaju spółdzielnie od innych, jest fakt powiązania stosunku członkowskiego ze stosunkiem pracy
– a więc każdy z członków spółdzielni ma nie tylko prawo, ale i obowiązek w tej spółdzielni pracować,
a spółdzielnia ma nie tylko prawo, ale i obowiązek członka zatrudnić.
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Tylko w spółdzielniach pracy występuje tego rodzaju dualizm, polegający na tym, że jedna osoba jest jednocześnie właścicielem i pracownikiem w tym samym przedsiębiorstwie. Z jednej strony wybiera Prezesa
Zarządu, a z drugiej podlega mu jako kierownikowi jednostki zgodnie z kodeksem pracy. Tego rodzaju spółdzielnie wymagają wysokiego poziomu świadomości i dojrzałości członków, aby mogły sprawnie działać.
Do roku 1989, w którym to nastąpiła radykalna zmiana przepisów prawnych dotyczących spółdzielczości
związana z transformacją ustrojową, funkcjonowało w Polsce ponad trzy tysiące spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni „Cepelia”. W roku 2011 tylko w spółdzielczości pracy (dane nie
dotyczą spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz „Cepelii”) funkcjonuje siedemset osiemdziesiąt spółdzielczych podmiotów gospodarczych zatrudniających około 70 tysięcy osób. Ponad połowa z nich to spółdzielnie małe i średnie zatrudniające od jedenastu do stu osób. Różnorodność branż reprezentowanych w tych
spółdzielniach jest bardzo duża. Oprócz spółdzielni produkcyjnych są również usługowe i handlowe – łącznie siedemnaście rodzajów działalności.
Wraz z przemianami lat 90. ubiegłego wieku dotarł do Polski trend instytucjonalizacji tzw. sektora „nowej
ekonomii społecznej”, a wraz z nim pojawił się nowy instrument społecznej i zawodowej reintegracji pod
nazwą „spółdzielnia socjalna”.
Ustawa o spółdzielniach socjalnych
Ustawa o spółdzielniach socjalnych bardzo jasno stwierdza iż „przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków”. Osiągnięcie
celu, dla którego jest powoływana, celu społecznej i zawodowej reintegracji osób ją tworzących, wymaga
możliwości ich zatrudnienia. Aby to się udało, konieczne jest ekonomiczne zaangażowanie członków spółdzielni i poczucie współodpowiedzialności za jej sukces ekonomiczny, bo tylko on może doprowadzić do
sukcesu społecznego.
Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad trzysta spółdzielni socjalnych. Z pewnością jest to liczba
niewielka, jeśli porównamy ją chociażby ze statystykami dotyczącymi spółdzielni socjalnych we Włoszech2.
Przy czym należy zwrócić uwagę, że włoskie spółdzielnie socjalne zaczęły powstawać na początku lat 70.
ubiegłego stulecia.
Najwięcej spółdzielni powstało w następstwie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w roku 2009.
Od tego czasu powstało ponad sto pięćdziesiąt nowych spółdzielni socjalnych. Coraz więcej spółdzielni
socjalnych to spółdzielnie zakładane przez osoby prawne, szczególnie organizacje pozarządowe i jednostki
samorządu terytorialnego.
Najwięcej spółdzielni w Polsce powstało w województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Najmniej istnieje z kolei w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i opolskim. Najczęściej spółdzielnie
socjalne prowadzą działalność usługową (usługi porządkowe, cateringowe, opiekuńcze), czasami handlową
(na przykład sklepy z używaną odzieżą), stosunkowo rzadko produkcyjną (na przykład ekologiczne produkty rolne). Brakuje jednak zdecydowanie gruntownej analizy tego sektora w zakresie obszaru prowadzonej
działalności.

2

Dane z 2009 roku mówią o ponad 7300 spółdzielniach socjalnych we Włoszech.
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Spółdzielnia socjalna
Spółdzielnia socjalna jest pierwszą w Polsce formą prawną, którą ustawa wprost określiła jako przedsiębiorstwo społeczne. Spółdzielnię socjalną charakteryzują cechy wspólne dla przedsiębiorstw społecznych:
• łączenie w swojej działalności funkcji społecznych i ekonomicznych,
• zakaz dystrybucji zysku (osiąganie zysku jest jedynie środkiem do realizacji celów
społecznych,
• zasada demokratycznego, partycypacyjnego zarządzania, opierająca się na ogólnej
zasadzie ruchu spółdzielczego, która stanowi, iż spółdzielnia jest stowarzyszeniem
ludzi, a nie kapitału, i według której obowiązuje reguła podejmowania decyzji:
jeden członek – jeden głos,
• podejmowanie ryzyka ekonomicznego,
• wysoki stopień autonomii.
Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności
spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji.
Funkcje reintegracyjne oznaczają odbudowywanie i podtrzymanie umiejętności udziału
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółdzielnie socjalne mogą założyć osoby wymienione w opisywanej powyżej Ustawie o zatrudnieniu socjalnym, a także organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne.
Spółdzielnie socjalne korzystają z wielu uprawnień i przywilejów:
• Zakładanie spółdzielni socjalnych jest finansowane ze środków Funduszu Pracy
– państwowego funduszu, z którego środki przeznacza się na finansowanie aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy. Istnieje też możliwość
uzyskania przez każdego z członków spółdzielni jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa.
• Możliwość uzyskania kwartalnej refundacji (opłacanej z Funduszu Pracy) składek
na ubezpieczenia społeczne przez dwanaście pierwszych miesięcy zatrudnienia
pracownika.
• Możliwość przystępowania do konkursów ogłaszanych przez administrację publiczną na wykonywanie zadań z zakresu tzw. pożytku publicznego.
Właśnie ze względu na liczne przywileje spółdzielnia socjalna podlega także specjalnym
ograniczeniom – nie ma możliwości podziału zysku między jej członków. Ustawa
w sposób wyraźny określa cele, na jakie może on zostać przeznaczony.

4. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Jedną z najliczniejszych grup podlegających procesowi inkluzji społecznej są osoby niepełnosprawne. Rehabilitację zawodową i społeczną tych osób reguluje Ustawa o re-

SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA
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habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku nowelizowana
w 2010 roku.
Ustawa ta z jednej strony nakłada na pracodawców określone obowiązki związane z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych, a z drugiej oferuje liczne korzyści z tym związane, tworząc system dofinansowania
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Regulacja ta wprowadziła rozwiązanie instytucjonalno-prawne tworzące chronione rynki pracy w postaci zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

ZAZ

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która może zostać utworzona przez jednostki
samorządowe, fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne; jego statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. ZAZ
tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności i wybranych grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (u których stwierdzono autyzm, chorobę psychiczną lub
upośledzenie umysłowe), a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku.
Osoby te powinny stanowić 70 procent ogółu osób zatrudnionych w ZAZ-ie.
ZAZ-owi przysługuje bardzo szeroki zakres finansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, przeznaczonego na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. ZAZ może
także finansować swoją działalność poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
Obecnie w Polsce działa około pięćdziesięciu siedemiu ZAZ-ów3.

5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz tzw. „klauzule
społeczne”
Zasady i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego zostały określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku.
Ustawa wskazuje sferę zadań publicznych, nazywaną sferą działalności pożytku publicznego, w której administracja publiczna powinna współpracować z organizacjami obywatelskimi. Wymienia trzydzieści trzy
obszary wchodzące w zakres zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, takie jak:
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

3

Dane pochodzą z bazy danych portalu www.bazy.ngo.pl. Stan na 2011 rok.
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zrównoważony rozwój,
tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Jedną z form współpracy administracji z organizacjami jest przekazywanie przez organy administracji zadań
publicznych do realizacji ściśle określonej grupie podmiotów – organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego: spółdzielniom socjalnym,
kościelnym osobom prawnym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym działającym nie dla zysku.
Powierzanie zadań ograniczonej liczbie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zlecenia na ich wykonanie daje samorządowi pewność, że środki publiczne trafią do sektora społecznego, a nie do firm komercyjnych. Zlecanie zadań odbywa się na drodze otwartego konkursu ofert. Zlecając konkretne zadanie,
organ administracji publicznej udziela wybranemu w konkursie podmiotowi dotacji na realizację zadania
publicznego. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań, nie może być to dotacja
podmiotowa ani dotacja z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Jest to tryb odrębny od prawa
zamówień publicznych, gdzie przeprowadzane są otwarte przetargi dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność komercyjną.
W obszarze zamówień publicznych szansą dla podmiotów gospodarczych realizujących misję społeczną
mogą być tzw. „klauzule społeczne”. Jest to instrument prawnie dostępny w Polsce od 2009 roku, aczkolwiek obecnie rzadko wykorzystywany. Pierwszą klauzulę wprowadzono nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych i przede wszystkim dotyczy ona preferencji związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy. Drugą zaś, dotyczącą wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
wprowadzono nowelizacją samej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klauzule społeczne to wyjątek stosowany w prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy
społeczne. Co do zasady, kryteria oceny oferty złożonej w ramach zamówień publicznych dotyczą jakości
i ceny przedmiotu zamówienia, ale prawo przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów
społecznych. Warunkiem jest to, żeby kryteria odpowiadały na ważne potrzeby społeczne. Na podobnej
zasadzie można stosować również tak zwane „klauzule środowiskowe” (ekologiczne)4. Zgodnie z zapisami
prawnymi można ustanowić wymóg – odnoszący się do realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób
długotrwale poszukujących pracy i/lub zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych.
Opisane powyżej ustawy tworzą ramy prawne i finansowe dla funkcjonowania sytemu zatrudnienia socjalnego, dającego osobom z grup wykluczonych szansę na powrót na rynek pracy. Jednak należy podkreślić,
że jest to system nowy i pozostający w trakcie weryfikacji. Elementem monitoringu prowadzonego w tym
zakresie przez organizacje badające i wspierające rynek pracy jest m.in. zbieranie i opisywanie dobrych
praktyk inkluzji zawodowej i społecznej.

4

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl.
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Finansowanie reintegracji zawodowej
i społecznej w Polsce
Środki finansowe przeznaczone na działania związane z integracją społeczną i zawodową w Polsce dystrybuowane są za pośrednictwem trzech niżej opisanych funduszy i programów.
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym podlegającym Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym zadaniem Funduszu jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków
bezrobocia. Dochody Funduszu pochodzą z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców za
zatrudnionych pracowników i przez osoby prowadzące firmy, a także z dotacji z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.
Ze środków Funduszu Pracy finansowane są między innymi zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres
nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, promocja
i pomoc prawna zatrudnionym za granicą oraz koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, a także
wkład dla przyszłych spółdzielców socjalnych i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poborem
składek zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osoba bezrobotna, zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej, może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej wniosek o jednorazowe przyznanie na ten cel środków z Funduszu
Pracy, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.
Środki mogą być przyznane w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż czterokrotne przeciętne wynagrodzenie jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotne przeciętne wynagrodzenie
jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
Zasady przyznawania dotacji z Funduszu Pracy określone zostały na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO)
PO FIO stanowi kontynuację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2005–2007
w formie programu rządowego, a w 2008 roku w formie rezerwy celowej budżetu państwa.
Głównym celem PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych
i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych,
w ramach kształtowanych i prowadzonych polityk publicznych.
W PO FIO przewidziano realizację pięciu następujących Priorytetów:
1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
4. Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
5. Priorytet V. Pomoc techniczna.
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W każdym Priorytecie określono od kilku do kilkunastu obszarów wsparcia, w ramach których mogą być
realizowane projekty. Szczególnie istotny z punktu widzenia reintegracji zawodowej jest priorytet III „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” oraz IV „Rozwój przedsiębiorczości społecznej”.
Zasadniczym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem instytucji pozarządowych, ale także spółdzielni socjalnych, które mogą startować w konkursie i realizować projekty w ramach
działalności pożytku publicznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Głównym celem PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Planuje się jego osiągnięcie między
innymi poprzez:
• podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych
i biernych zawodowo,
• zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
• poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących
w gospodarce,
• upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej
na wiedzy,
• zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług
wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
• wzrost spójności terytorialnej.
Program w całości jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL został podzielony
na Priorytety, działania i poddziałania, z których część wdrażana jest centralnie przez jednostki sektora
publicznego, a pozostałe regionalnie – nad ich wdrażaniem czuwają jednostki samorządowe.
Szczególnie istotne z punktu widzenia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej są następujące
priorytety:
• Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna – priorytet wdrażany centralnie, którego celem jest
podniesienie jakości działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, rozwój partnerstwa oraz aktywizacja społeczno-zawodowa grup, które wymagają wsparcia na szczeblu ogólnokrajowym.
• Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich – priorytet wdrażany regionalnie, którego działania
skierowane są głównie do osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności przez okres co
najmniej dwunastu kolejnych miesięcy, kobiet, osób poniżej 25. roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia oraz osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tysięcy mieszkańców. Celem priorytetu
jest doprowadzanie do zatrudnienia tych osób poprzez podnoszenie ich kompetencji i pomoc w poszukiwaniu pracy bądź założeniu działalności gospodarczej. Część działań realizowanych w ramach
priorytetu ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy.
• Priorytet VII. Promocja integracji społecznej – priorytet realizowany regionalnie, którego celem jest
finansowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji
społeczno-zawodowej.
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W priorytecie VII mogą być realizowane projekty wsparcia, tworzenia i funkcjonowania CIS-ów i KIS-ów,
ZAZ-ów i innych podmiotów działających na rzecz integracji zawodowej, jak również projekty obejmujące
podniesienie kompetencji osób wykluczonych społecznie poprzez:
• szkolenia,
• poradnictwo,
• staże,
• zatrudnienie subsydiowane,
• poradnictwo psychologiczne,
• akcje promocyjne i upowszechnianie,
• rozwój dialogu publiczno-społecznego i współpracy na rzecz integracji zawodowej osób wykluczonych (Poddziałanie 7.2.1).
Priorytet VII przewiduje również wsparcie działań w zakresie ekonomii społecznej, w tym wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych) oraz pomoc w zakładaniu nowych
podmiotów.
Ekonomia społeczna, poprzez możliwość tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych specjalnie dedykowanych osobom defaworyzowanym na otwartym rynku pracy, może być skutecznym narzędziem reintegracji zawodowej.
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Inkluzja społeczna w Europie.
Wprowadzenie do podstawowych
pojęć i rozwiązań prawnych
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wymaga przede wszystkim zapewnienia stabilnych i sprawiedliwych możliwości zatrudnienia. Zatrudnienie powinno umożliwiać nawiązywanie więzi interpersonalnych w sieci społecznej oraz zapewniać wynagrodzenie pozwalające na życie w godnych warunkach.
Powyższe czynniki stanowią elementy składowe inkluzji społecznej. Niedawny kryzys finansowy w Europie
sprawił, że dla wielu osób możliwości zatrudnienia stały się w zasadzie nieosiągalne. W czasach trudności
finansowych problemy dotykają często w nieproporcjonalnie dużym stopniu osoby o niskich dochodach
oraz inne grupy marginalizowane na rynku pracy (np. pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników
niewykwalifikowanych, osoby niepełnosprawne czy chorujące psychicznie).
Ekonomia społeczna udowodniła już swoją skuteczność w promowaniu inkluzji społecznej oraz w przeciwdziałaniu społecznemu i ekonomicznemu wykluczeniu osób marginalizowanych na rynku pracy. Jest
to z jednej strony szeroko zakrojona teoria inkluzji społecznej i wzrostu zatrudnienia, z drugiej zaś zbiór
konkretnych rozwiązań instytucjonalnych i rozwiązań określonych problemów społeczno-ekonomicznych
w różnych regionach Europy. Ekonomia społeczna jest wypadkową działań na styku sektora ekonomicznego, oświatowego i społecznego. Dostarcza narzędzi, które charakteryzuje ekonomiczna dynamika, społeczna skuteczność i prodemokratyczna orientacja.
Ekonomia społeczna może służyć jako doskonały przykład celów i sensu inkluzji społecznej. Jej unikalną
cechą jest rola, jaką pełni we wspieraniu inkluzji społecznej, najczęściej poprzez zwiększanie zatrudnienia.
Instytucje ekonomii społecznej to podmioty finansowo wypłacalne i autonomiczne, jednak to nie maksymalizacja zysku jest ich podstawowym celem. Instytucje te uznają, że ludzie nie są jedynie środkiem do
osiągnięcia celu w postaci zwiększenia zysków i poziomu produkcji. W ekonomii społecznej ludzie są celem
samym w sobie, a dobro pracownika – priorytetem. W procesie inkluzji społecznej poprzez zatrudnienie
kwestie takie, jak: jakość warunków pracy, strategie radzenia sobie ze stresem, mechanizmy instytucjonalne
umożliwiające pracownikom udział w procesie decyzyjnym, traktowane są priorytetowo, gdyż dają gwarancję uczciwych, godnych i inkluzyjnych warunków zatrudnienia. Ponadto ekonomia społeczna podchodzi
z uwagą do problemów ochrony środowiska naturalnego przy planowaniu i formułowaniu strategii dla
różnorakich aspektów świadczenia usług i produkcji dóbr.
W ostatnich latach znacząco upowszechniły się pojęcia takie, jak „przedsiębiorstwo społeczne” i „przedsiębiorczość społeczna”, które odwołują się do konkretnych modeli instytucjonalnych składających się na ekonomię społeczną. Nierzadko jednak zarówno same pojęcia, jak i przypisywane im znaczenia są rozumiane
bardzo różnie. W celu zapewnienia przejrzystości debaty wokół inkluzji i ekonomii społecznej, Europejska
Sieć Przedsiębiorstw Integracji Społecznej (ENSIE) zaproponowała stosowanie terminu „przedsiębiorstwa
inkluzji społecznej” oraz nakreśliła jego przewodnią definicję. Aby zakwalifikować się do grupy przedsię-
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biorstw promujących inkluzję społeczną, dany podmiot musi posiadać trzy fundamentalne cechy opisane
poniżej:
1. Kierowanie się misją wspierania społecznej i ekonomicznej inkluzji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w wyniku posiadanych kwalifikacji i/lub sytuacji społeczno-ekonomicznej.
2. Uznanie, że w modelu przedsiębiorstwa inkluzji społecznej kluczowe znaczenie ma komponent
biznesowy, innymi słowy, że przedsiębiorstwo inkluzji społecznej musi być podmiotem finansowo
wypłacalnym i autonomicznym.
3. Dysponowanie silnym komponentem edukacyjnym z myślą o podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności, ale także krzewieniu wartości demokratycznych wśród przedsiębiorców.
Inne definicje podkreślają często, że przedsiębiorstwa inkluzji społecznej muszą być również demokratycznie zarządzane. Innowacyjność i kreatywność to jeszcze inne cechy przedsiębiorstw inkluzji społecznej,
podkreślane często przez praktyków i decydentów.
Dzięki powyższym cechom przedsiębiorstwa inkluzji społecznej mogą skutecznie promować i wspierać
inkluzję społeczną, przede wszystkim dlatego, że ich podstawowym celem jest zwiększenie zatrudnienia.
Istnieją jednak także inne rodzaje instytucji, które przyczyniają się do inkluzji społecznej. Należą do nich
na przykład instytucje mikrokredytowe, które realizują cel inkluzji społecznej poprzez wspieranie osób
bezrobotnych lub w inny sposób marginalizowanych na rynku pracy, umożliwiając im pełny dostęp do
narzędzi i produktów rynku finansowego. Z biegiem lat instytucje mikrokredytowe ewoluowały od placówek udzielających kredytów dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność do jednostek oferujących
szeroką gamę produktów finansowych, w tym kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty konsumenckie, ubezpieczenia i produkty oszczędnościowe. Tego rodzaju systematyczny rozwój organizacji mikrokredytowych
umożliwił im stworzenie oferty dla klientów o niskich dochodach, którzy zyskali dostęp do wielu korzyści
płynących z produktów rynku finansowego, pozwalających realizować im cele osobiste i zawodowe. Inkluzja społeczna otrzymuje również wsparcie od instytucji finansowych praktykujących etyczne finansowanie i inwestycje. Instytucje te mają możliwość udostępnienia kapitału większej liczbie osób, np. w drodze
zmniejszenia stawek oprocentowania, subsydiowania gwarancji kredytów lub świadczenia usług w sposób
dostępny dla osób o niższych dochodach. Mogą one również zapewnić kapitał na rozruch dla przedsiębiorstw inkluzji społecznej lub instytucji mikrokredytowych. Więcej informacji o instytucjach wspierających
inkluzję społeczną i przedsiębiorstwa inkluzji społecznej przedstawiono w rozdziale: „Przykłady instytucji
wspierających działania na rzecz inkluzji społecznej” (str. 39).

Ramy prawne dla inkluzji społecznej
i ekonomii społecznej w Europie
Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) stworzyły własne ramy prawne i definicje w obszarze inkluzji
społecznej i ekonomii społecznej. Włączając te kwestie do swojej polityki, państwa członkowskie stwarzają
tym samym korzystne warunki do realizacji inicjatyw z zakresu inkluzji społecznej oraz rozwoju ekonomii
społecznej jako sektora. Ramy prawne przewidują często zachęty finansowe do wspierania osób wykluczonych. Zachęty te stanowią konkretny wyraz wsparcia dla instytucji ekonomii społecznej i odgrywają
znaczącą rolę w polityce społeczno-ekonomicznej kraju. Należy jednak podkreślić, że instytucje ekonomii
społecznej to przede wszystkim jednostki gospodarcze wytwarzające dobra i usługi, nierzadko z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, produkcyjnych i/lub zarządczych. Są to więc firmy nie
tylko konkurencyjne na rynku i dostarczające użytecznych usług lub produktów, ale również wspierające inkluzję społeczną. Ich rola jako instytucji, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu
najsłabszych grup społecznych, powinna być postrzegana jako forma konkretnego wsparcia dla krajowych
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i regionalnych władz publicznych. W rezultacie, zachęty finansowe dla projektów ekonomii społecznej są
nie tyle formą dotacji lub wsparcia dla nieopłacalnej ekonomiczne działalności, ile de facto formą wynagrodzenia za usługi świadczone przez instytucje ekonomii społecznej.
Niektóre państwa członkowskie nie dostrzegają instytucji ekonomii społecznej oraz ich roli w tworzeniu
miejsc pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Na przykład w Wielkiej Brytanii tzw. firmy społeczne, uznawane za szczególnego typu osoby prawne, nie otrzymują zachęt finansowych w związku z miejscami pracy, które tworzą. Inne państwa członkowskie znajdują się wciąż na etapie
analiz mających doprowadzić do sformułowania ram prawnych i definicji ekonomii społecznej. Informacje
na temat ram prawnych funkcjonujących w wybranych krajach, w tym w Belgii, Francji i we Włoszech,
znajdują się w kolejnych rozdziałach.
Co ważne, na szczeblu europejskim brakuje przepisów, wytycznych czy definicji prawnych, które oficjalnie uznawałyby istnienie ekonomii społecznej i sprzyjały jej rozwojowi w państwach członkowskich czy
na poziomie europejskim. Uznanie funkcjonowania ekonomii społecznej zarówno na poziomie UE, jak
i wszystkich państw członkowskich, pozostaje jednym z kluczowych celów i wyzwań.
Wybrane ramy prawne w państwach członkowskich
Zanim przejdziemy do przedstawienia dobrych praktyk przedsiębiorstw inkluzji społecznej działających
w Europie, pragniemy pokrótce omówić ramy prawne dla inkluzji społecznej i ekonomii społecznej
w trzech państwach członkowskich UE (w Belgii, Francji i we Włoszech). Należy jednak pamiętać, że
chociaż ramy prawne definiują konkretne modele instytucjonalne, które zaliczają się do instytucji ekonomii
społecznej, w praktyce instytucje te definiuje nie tyle status prawny instytucji, ile stosowane podejście
i filozofia działania.
Belgia
W Belgii inspiracją do uznania inkluzji społecznej za konkretny cel stała się niezdolność sektora prywatnego
i rządu do zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia strukturalnego w latach 70. XX wieku. Organizacje
pozarządowe oraz instytucje sektora publicznego zorganizowały wówczas trzy główne typy inicjatyw adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym na rynku pracy: stowarzyszenia osób poszukujących pracy, projekty łączące naukę i pracę (learn and work) oraz projekty rozwoju
zatrudnienia.
Stowarzyszenia osób poszukujących pracy miały za zadanie złagodzić negatywne psychospołeczne skutki
bezrobocia poprzez organizowanie bezrobotnych i tworzenie dla nich przestrzeni spotkań i wspólnego
spędzania czasu. Wśród członków stowarzyszeń znaczną grupę stanowili pracownicy nisko wykwalifikowani i niewykwalifikowani. Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia wiedzy i umiejętności wśród osób
bezrobotnych, ustanowiono system projektów łączących naukę i pracę oraz staży zawodowych. Projekty
te pomyślane były jako punkt wyjścia na drodze integracji z głównym nurtem rynku pracy. Okazało się
jednak, że nie wszyscy bezrobotni byli w stanie włączyć się w taki nurt. Również nie wszyscy pracodawcy
na podstawowym rynku pracy byli otwarci na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, odpowiednie
z kolei dla osób zaangażowanych w projekty łączące naukę i pracę czy odbywających staże zawodowe.
W obliczu takiej sytuacji powstały więc inicjatywy mające na celu tworzenie stanowisk stałego zatrudnienia
dla osób niezdolnych włączyć się do głównego nurtu rynku pracy, alternatywnych dla takiego rynku.
W 1998 roku flamandzki dekret w sprawie warsztatów społecznych stał się pierwszym instrumentem
ustawowym zapewniającym bazę prawną dla powyższych inicjatyw. Pracownicy warsztatów społecznych
otrzymali stałe umowy o pracę oraz gwarantowaną płacę minimalną. Warsztaty społeczne objęto syste-
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mem regularnej kontroli i regulacji społecznej. W tym samym roku minimalne wynagrodzenie wprowadzono również dla zakładów pracy chronionej (dekret walońsko-brukselski).
W następnym roku zadanie rozwijania ekonomii społecznej powierzono po raz pierwszy ministrowi belgijskiego rządu.
Kolejnym etapem rozwoju ekonomii społecznej było porozumienie o warunkach współpracy w dziedzinie
ekonomii społecznej z 2000 roku, podpisane przez regiony tworzące belgijską strukturę federalną: Region
Flamandzki, Region Waloński oraz Region Stołeczny Brukseli i Wspólnotę Niemieckojęzyczną.
Flamandzki dekret rządowy z 2000 roku o społecznej wartości dodanej doprecyzował podstawy prawne
dla ekonomii społecznej. W dekrecie zdefiniowano inicjatywy społeczne, takie jak: jednostki mające na celu
przywracanie na rynek pracy (insertion units) i przedsiębiorstwa społeczne, regionalne inkubatory ekonomii społecznej oraz akredytowane ośrodki doradcze ds. ekonomii społecznej. Na potrzeby wielu z tych
inicjatyw opracowano również program dotacji. Ostatecznie Flamandzka Platforma Ekonomii Społecznej
i Społecznej Wartości Dodanej (VOSEC) zaproponowała następującą definicję ekonomii społecznej:
Ekonomia społeczna to szereg działań i inicjatyw, których celem jest przyczynienie się do ogólnie pojętego
dobra społecznego oraz przestrzeganie następujących podstawowych zasad: pierwszeństwa ludzi przez kapitałem, demokratycznego podejmowania decyzji, wsparcia społecznego, przejrzystości, jakości i trwałości.
Szczególną uwagę poświęca się jakości relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Przy wytwarzaniu dóbr i usług
ekonomia społeczna korzysta z dostępnych zasobów w sposób ekonomicznie efektywny, mając na uwadze
ciągłość i rentowność działań.
W kolejnym dekrecie, wydanym przez Region Waloński w 2008 roku, ekonomię społeczną zdefiniowano
w następujący sposób:
Ekonomia społeczna to zbiór firm i inicjatyw, które za cel stawiają sobie realizację społecznej wartości
dodanej, z poszanowaniem następujących podstawowych zasad: pierwszeństwa pracy przez kapitałem,
demokratycznego podejmowania decyzji, inkluzji społecznej, przejrzystości, jakości i trwałości5.
W definicji wprowadzonej w Regionie Walońskim podkreślono więc, że sektor ekonomii społecznej składa
się z przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, ale ich celem jest generowanie wartości dodanej dla dobra społeczności i na rzecz spójności społecznej. Tym samym ekonomia społeczna wzmacnia
efektywność modelu rozwoju społeczno-ekonomicznego dla Regionu Walońskiego oraz przyczynia się do
realizacji potrzeb społeczności lokalnej, umacniając jednocześnie spójność społeczną i wspierając trwały
rozwój.
Instytucje ekonomii społecznej w Belgii przybierają najczęściej formę spółdzielni, stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub fundacji, jednak sektor ekonomii społecznej tworzą również inne osoby
prawne. Poniżej znajduje się opis wybranych instytucjonalnych form prawnych, które zostały zdefiniowane
jako podmioty ekonomii społecznej w Belgii:
a. Organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku: ta forma organizacyjna idealnie odpowiada potrzebom działalności na rzecz inkluzji społecznej, ponieważ głównym celem organizacji tego typu jest
generowanie korzyści społecznych, a nie maksymalizacja zysku. Prawo zakazuje jednak organizacjom
typu non-profit podziału zysków pomiędzy członków organizacji, co może utrudniać im wdrożenie
wymiaru biznesowego przewidzianego dla aktywności w dziedzinie ekonomii społecznej.

5

Publikacja „Local Authorities and social entrepreneurs enhancing social value in public procurement”, Rząd Regionu Flamandzkiego, Ministerstwo Pracy
i Ekonomii Społecznej, 2008.
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b. Spółdzielnie: spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna odpowiednia dla prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej, zapewnia bowiem elastyczność w zakresie
modeli finansowych i członkowskich. „Standardowe” spółdzielnie prowadzą działalność z korzyścią dla
swoich członków, którzy otrzymują dywidendę uzależnioną od obrotu.
c. Spółdzielnia akredytowana: spółdzielnia może uzyskać akredytację Krajowej Rady Spółdzielczej, jeśli
statut spółdzielni zawiera wyraźnie sprecyzowane zasady spółdzielczości, takie jak: demokratyczny
system wewnętrznego zarządzania (w którym jednej osobie przysługuje jeden głos), ograniczenie
wpływu udziałowców większościowych oraz ograniczenie zysków z dywidendy (do maksymalnego
poziomu 6%).
d. Spółdzielnia europejska: Krajowa Rada Spółdzielcza przyznaje spółdzielni status spółdzielni europejskiej, jeżeli jej członkowie prowadzą działalność w przynajmniej dwóch krajach europejskich
lub – w przypadku sieci spółdzielni – jeżeli sieć prowadzi działalność w przynajmniej dwóch krajach
europejskich.
e. Spółka o celu społecznym: niezależnie od ich formy prawnej, wszystkie firmy mające siedzibę w Belgii
mogą uzyskać status spółki o celu społecznym, o ile spełniają dziewięć poniższych warunków, a warunki te zapisane są w regulaminie firmy:
1. Udziałowcy nie czerpią zysków kapitałowych ze spółki lub zyski te są ograniczone.
2. W dokumentach założycielskich spółki znajduje się jasny i wyraźny opis celów społecznych.
3. Spółka ma obowiązek sporządzania specjalnych sprawozdań rocznych, w których opisuje sposób
realizacji i/lub osiągnięcia celów społecznych.
4. Podział zysków musi przebiegać zgodnie z celami społecznymi spółki.
5. Brak dystrybucji zysków kapitałowych pomiędzy członków lub ograniczona dystrybucja takich
zysków (do maksymalnego poziomu 6%).
6. Ograniczenie liczby głosów (do 10% lub do 5% w przypadku pracowników).
7. Statut musi opisywać, w jaki sposób pracownicy mogą stać się udziałowcami.
8. Statut musi opisywać, w jaki sposób pracownicy mogą zrezygnować z roli udziałowców.
9. W przypadku likwidacji firmy nadwyżka dochodów musi zostać przekazana na cel społeczny,
pierwotnie zdefiniowany dla danej firmy.
f.

Spółdzielnie – inkubatory przedsiębiorczości (ang. activity cooperatives): wspierają bezrobotnych,
którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą, umożliwiając im sprawdzenie pomysłów
na biznes w bezpiecznym, ale dynamicznym otoczeniu. Spółdzielnia – inkubator przedsiębiorczości
podpisuje umowę z bezrobotnym przedsiębiorcą na okres osiemnastu miesięcy. Przez ten czas spółdzielnia służy przedsiębiorcy wskazówkami i poradami na temat działalności gospodarczej. Ponadto
w tym okresie bezrobotny przedsiębiorca zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych i zasiłków
socjalnych. Bezrobotny przedsiębiorca funkcjonuje de facto jako pracownik spółdzielni – inkubatora
przedsiębiorczości (w sensie fakturowania, prowadzenia księgowości oraz postrzegania firmy na zewnątrz). Co ważne, bezrobotny przedsiębiorca uprawniony jest jedynie do części zysku wypracowanego w tym okresie. Po upływie osiemnastu miesięcy bezrobotny przedsiębiorca otrzymuje
nadwyżkę bilansową, która pełni rolę kapitału na rozruch dalszej działalności. Pod koniec tego okresu
bezrobotny przedsiębiorca decyduje również, czy w ogóle chce kontynuować działalność na wolnym
rynku. Na chwilę obecną na terenie Belgii działa dwanaście spółdzielni – inkubatorów przedsiębiorczości zrzeszonych w Sieci Coopac (www.coopac.be).

Należy tu podkreślić, że instytucje ekonomii społecznej w Belgii mają do dyspozycji cały szereg zachęt finansowych i mechanizmów wsparcia finansowego. Mechanizmy te spełniają również funkcję monitorującą.
Poniżej prezentujemy kilka zachęt finansowych dla ekonomii społecznej funkcjonujących w Belgii:
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a. Federalny „Fundusz Recyklingowy”: w 2003 roku rząd belgijski wydał zgodę na utworzenie funduszu
udzielającego niskooprocentowanych pożyczek i gwarancji dla firm z sektora ekonomii społecznej
w celu wspierania inwestycji długoterminowych. 70% środków z funduszu przeznaczanych jest
na wsparcie działań w obszarze ekonomii społecznej, podczas gdy pozostałe 30% służy popieraniu
polityki etycznego inwestowania w innych rodzajach przedsiębiorstw. Aktywa funduszu ograniczono do maksymalnie 75 milionów euro. Inwestorzy muszą utrzymać swoje inwestycje w funduszu
przez okres co najmniej pięciu lat. Z tytułu inwestycji uprawnieni są oni do 5% ulgi podatkowej (1%
rocznie).
b. Społeczny Fundusz Inwestycyjny (SIFO): Społeczny Fundusz Inwestycyjny powstał w 2009 roku jako
struktura pomocnicza dla instytucji kredytowych (takich jak Hefboom, Trividend i Netwerk Rentevrij).
Instytucje kredytowe mają obowiązek finansowania projektów z własnych środków, mogą jednak
ubiegać się o dofinansowanie z SIFO. Mechanizm ten zwiększa legitymizację instytucji ekonomii
społecznej w oczach instytucji z głównego nurtu sektora finansowego. W 2009 roku łączna kwota
kredytów udzielonych przez SIFO sięgnęła 850 tysięcy euro.
c. Fundusz Inwestycyjny na rzecz Warsztatów Społecznych (Fonds voor bestaanszekerheid van de sociale werkplaatsen): ustanowiony w 2008 roku jako publiczny fundusz na rzecz wsparcia warsztatów
społecznych – specyficznego podmiotu prawnego funkcjonującego w belgijskim systemie ekonomii
społecznej. Fundusz utworzono we współpracy ze społeczną instytucją finansową, Hefboom, a jego
działalność polega na udzielaniu warsztatom społecznym krótko- i średniookresowych kredytów
w ograniczonej kwocie (od 10 tysięcy do 30 tysięcy euro na maksimum pięć lat). W 2009 roku fundusz udzielił kredytów na łączną kwotę ok. 9,5 miliona euro.
Francja
Ekonomia społeczna we Francji jest produktem trzydziestu lat doświadczeń w zakresie stanowienia prawa.
Jej początki wiążą się z pomysłem integracji poprzez programy zatrudnienia – programy, których aktualnym
celem jest zatrudnianie osób marginalizowanych społecznie i ekonomiczne w ramach wspomaganego
stosunku pracy uznawanego za sposób na ułatwienie ich integracji ekonomicznej na rynku pracy6.
Po raz pierwszy bezrobocie uznano za problem społeczny we Francji w latach 70. XX wieku. Wtedy
to pracownicy socjalni, których zadaniem była pomoc osobom bezrobotnym bez kwalifikacji, zdali sobie sprawę, że ludzie wykluczeni z rynku pracy lub na nim marginalizowani mają trudności z ponownym
wejściem na ten rynek i zdobyciem zatrudnienia. W rezultacie pracownicy socjalni opracowali specjalną
inicjatywę, powołując do życia tzw. centra aktywizacyjne (CAVA), będące prekursorami dzisiejszych programów integracji przez zatrudnienie (IAE), których celem było zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym.
Inicjatywę wspierały: Fondation de France7, Delegatura ds. Rozwoju Terytorialnego (DATAR), Caisse des
Dépôts et Consignations, Ministerstwo Zatrudnienia oraz Crédit Coopératif (od roku 1983).
W latach 80. i 90. XX wieku rozwijano i definiowano w przepisach inne formy prawne podmiotów zaangażowanych we wspieranie procesu inkluzji społecznej we Francji. Od roku 2000 działania legislacyjne koncentrują się na profesjonalizacji i modernizacji instytucji ekonomii społecznej tak, aby mogły one skuteczniej
reagować na potrzeby inkluzji społecznej oraz bieżące problemy na francuskim i europejskim rynku pracy.

6
7

Art. L. 5132-1 francuskiego Kodeksu Pracy z 1998 roku.
Założona w 1969 roku Fondation de France to jedna z najważniejszych niezależnych instytucji prywatnych wspierających projekty dobroczynne, edukacyjne,
naukowe, społeczne i kulturalne we Francji. Fundacja prowadzi działania w trzech głównych obszarach: wsparcie dla osób potrzebujących, rozwój bazy wiedzy
oraz rozwój ochrony środowiska.
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Poniższe zestawienie przedstawia główne formy instytucjonalne funkcjonujące obecnie w obszarze ekonomii społecznej we Francji:
A. Przedsiębiorstwa inkluzji społecznej działające w obszarze zarządzania zatrudnieniem
• Towarzystwo Pośrednictwa (Association Intermediaire – AI)
– Podejście: beneficjenci zatrudniani są przez osoby trzecie: osoby fizyczne, stowarzyszenia, instytucje lokalne i firmy.
– Cel: rozwijanie pewności siebie i elastyczności u beneficjenta tak, aby był on w stanie samodzielnie wykonywać kolejne zadania krótkookresowe.
– Pomoc państwa: AI korzysta z finansowania ze środków publicznych oraz zwolnień ze składek
na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy pracowników.
• Przedsiębiorstwo Pracy Tymczasowej na rzecz Inkluzji Społecznej (Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion – ETTI):
– Podejście: beneficjenci zatrudniani są przez osoby trzecie na podstawie czasowych umów
o pracę.
– Cel: rozwijanie pewności siebie i elastyczności u beneficjentów, tak aby byli oni w stanie wykonywać kolejne krótkoterminowe zadania dla różnych pracodawców.
– Pomoc państwa: ETTI korzysta z finansowania ze środków publicznych oraz zniżek składek
na ubezpieczenia społeczne i pracownicze.
• Zrzeszenie Pracodawców na rzecz Integracji i Podnoszenia Kwalifikacji (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification – GEIQ):
Zrzeszenie pracodawców, którego członkowie oferują długofalowe wsparcie dla osób marginalizowanych społecznie i ekonomicznie poprzez oferowanie możliwości rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji.
B. Instytucje inkluzji społecznej skoncentrowane na produkcji i sprzedaży dóbr i usług
• Warsztat Integracji Pracowniczej (Atelier et Chantier d’Insertion – ACI):
– Podejście: Zatrudnienie przy produkcji dóbr i usług pożytku społecznego (utrzymanie terenów
zielonych, recykling, sprzątanie, budownictwo itp.). Beneficjenci zatrudniani są na podstawie
tzw. Unikalnych Kontraktów Integracyjnych (CUI).
– Cel: rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych i zawodowych u beneficjentów.
– Pomoc państwa: ACI korzysta z różnorodnych form pomocy, w tym z pomocy celowej
na działalność w obszarze wsparcia oraz zwolnienia z obowiązku odprowadzania niektórych
składek za pracownika.
• Przedsiębiorstwo Integracji Pracowniczej (Entreprise d’Insertion – EI):
– Podejście: integracja pracownicza poprzez udział w produkcji dóbr.
– Cel: rozwijanie u beneficjentów kompetencji i etyki pracy wymaganych na podstawowym rynku pracy.
– Pomoc państwa: EI korzysta z pomocy finansowej w formie dotacji dla każdego nowo utworzonego integracyjnego stanowiska pracy oraz ze zniżek składek na ubezpieczenia społeczne
i pracownicze.
• Przedsiębiorstwo Sąsiedzkie (Regie de Quartier – RQ):
Stowarzyszenie składające się z przedstawicieli środowisk lokalnych, władz publicznych oraz właścicieli lokali socjalnych, którzy wspierają demokratyczne wartości i postawy obywatelskie oraz oferują
pracę mieszkańcom dzielnicy. Ich działalność w tym zakresie wspierają ACI i EI.
Obroty przedsiębiorstw integracji pracowniczej (EI) oraz przedsiębiorstw pracy tymczasowej na rzecz inkluzji społecznej (ETTI) szacuje się na 900 milionów euro. Kwota finansowania ze środków publicznych,
w tym finansowania związanego z systemem Unikalnych Kontraktów Integracyjnych (CUI), finansowania
poprzez ulgi podatkowe oraz finansowania z Europejskich Krajowych i Regionalnych Funduszy Społecz-
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nych przekracza 700 milionów euro. Ponadto Ministerstwo Pracy szacuje, że finansowanie przez samorządy terytorialne to kwota rzędu 250–350 milionów euro. Należy podkreślić, że każde euro zainwestowane
przez sektor publiczny zwraca się na poziomie 2,06 euro w budżecie publicznym, jako że osoby powracające na rynek pracy stają się na powrót podatnikami i przestają być zależne od pomocy państwa.
Ramy prawne dla inwestycji odpowiedzialnych społecznie we Francji
W 1983 roku Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD – Katolicki Komitet
na rzecz Walki z Głodem i na rzecz Rozwoju) we współpracy z Crédit Coopératif utworzyły pierwszy
fundusz wzajemnego inwestowania z podziałem dochodu pod nazwą „Fundusz na rzecz Walki z Głodem
i Rozwoju”. Fundusz umożliwiał społecznie odpowiedzialnym inwestorom dzielenie dochodów z inwestycji w międzynarodowe projekty na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego zarządzane przez CCFD.
Obecnie na inwestycje społeczne składają się inwestycje bezpośrednie w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne przeznaczają na tego rodzaju projekty od 5
do 10% swojego majątku. W przeciwieństwie do działalności gospodarczej, koncentrującej się wyłącznie na zyskach, finanse społecznie odpowiedzialne koncentrują się w całości lub w przeważającej części
na korzyściach społecznych płynących z inwestycji. Oszczędzanie w sposób społecznie odpowiedzialny
może przyjmować różne formy (np. książeczki oszczędnościowe, FCP31 i SICAV32, pracownicze plany
oszczędnościowe, akcjonariat solidarnościowy), podobnie jak finansowanie inwestycji społecznych (wkład
własny, kredyty/pożyczki, mikrokredyty, gwarancje kredytowe, nieruchomości itp.). Wszystkie te metody
muszą w ostatecznym rozrachunku przynosić korzyści w obszarze inkluzji społecznej poprzez zatrudnienie,
budownictwo socjalne, zrównoważony rozwój, itp. Społecznie odpowiedzialnie inwestycje tworzą więź
pomiędzy osobami inwestującymi w instytucje ekonomii społecznej z jednej strony a osobami działającymi
na rzecz zmniejszenia społecznego i ekonomicznego wykluczenia z drugiej, zwiększają spójność społeczną
i poziom wsparcia dla zrównoważonego rozwoju oraz przyczyniają się do rozwoju budownictwa socjalnego i pomocy dla krajów Globalnego Południa.
Liczba inwestycji społecznie odpowiedzialnych we Francji wzrosła znacznie w ostatnich latach ze względu na przepisy prawa zachęcające do tego typu inwestycji. W 2001 roku Minister Gospodarki nałożył
na zakładowe plany oszczędnościowe obowiązek uwzględniania oferty funduszy socjalnych, wprowadzając
jednocześnie ulgi fiskalne dla pracodawców i pracowników, którzy zdecydują się na wybór społecznie
odpowiedzialnego funduszu oszczędnościowego. Ustawa o modernizacji gospodarki z 2008 roku zobowiązuje wszystkie zakładowe plany oszczędnościowe do uwzględnienia Funduszu Inwestycji Wzajemnych
przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, począwszy od 1 stycznia 2010 roku.
Pierwszy społecznie odpowiedzialny pracowniczy fundusz oszczędnościowy – Fundusz Wzajemnego Inwestowania na rzecz Integracji w Zatrudnieniu (FCPIE) – powstał w 1994 roku. Obecnie poziom inwestycji w fundusze społecznie odpowiedzialne sięga około miliona euro.
Wzrost inwestycji odpowiedzialnych społecznie jest w dużej mierze zasługą działań organizacji takich jak
Finansol. Finansol opracowała system akredytacji przyznawanych przedsiębiorstwom społecznie odpowiedzialnym i etycznym. System akredytacji przewiduje, że aby zostać zaliczoną do grona przedsiębiorstw
społecznie odpowiedzialnych, firma musi spełnić kryteria opisane poniżej:
• Zatrudnianie co najmniej 30% pracowników w ramach umów o pracę, które promują integrację i profesjonalizację (ze szczególnym naciskiem na zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub
bezrobotnych).
• Średnie wynagrodzenie pięciu najlepiej opłacanych pracowników lub menedżerów nie może przekroczyć pięciokrotności rocznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze
godzin (z uwzględnieniem ustawowego ograniczenia czasu pracy i płacy minimalnej).
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Zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach demokratycznych, tj. działalność w charakterze stowarzyszenia, spółdzielni, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, funduszu na nieprzewidziane wypadki (contingency) lub firmy, gdzie kierownictwo wybierane jest przez pracowników, członków lub
udziałowców.

Akredytacja organizacji Finansol przyznawana jest na okres dwóch lat po złożeniu pierwszego wniosku
i na pięć lat w przypadku odnowienia. Finansol stworzyła także „Barometr finansów solidarnościowych”,
którego celem jest monitorowanie zmian w obszarze inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Barometr
motywuje sektor inwestycji społecznych do większej dynamiki działania, a osoby fizyczne i firmy do rozwijania etycznych i społecznie odpowiedzialnych produktów i form działalności. Osobom fizycznym i firmom
inwestującym w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne i etyczne przysługują ulgi podatkowe.
Istnieje również wiele innych środków promocji rozwoju inwestycji społecznie odpowiedzialnych:
Inwestorzy mogą odliczyć od podatku 25% kwoty zainwestowanej w firmy, które uzyskały akredytację Finansolu. Korzyść ta stanowi równowartość gwarantowanego 5% zysku netto rocznie przez
okres pięciu lat.
• Osoby fizyczne przekazujące darowizny na rzecz stowarzyszeń udzielających pomocy żywnościowej,
świadczących usługi opieki zdrowotnej oraz organizujących mieszkania dla osób o niskich dochodach
mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego równowartości 66–75% darowizny.
• Oszczędności pracowników zainwestowane w fundusze wzajemnościowe czy przedsiębiorstwa
ekonomii społecznej są zwolnione z podatku dochodowego oraz z podatku od ewentualnej nadwyżki
zysku. Jest to możliwe pod warunkiem, że okres blokady środków w ramach pracowniczego planu
oszczędnościowego wynosi minimum pięć lat.

•

Włochy
We włoskim systemie prawnym istnieje kategoria fiskalna Niedochodowej Organizacji Użyteczności Społecznej (ONLUS), która obejmuje różnorodne typy podmiotów prawnych, również nieformalnych, o ile
ich statut i akty założycielskie odpowiadają prawnie zdefiniowanym warunkom gwarantującym niedochodowy charakter działalności8. Aby dany podmiot prawny mógł zaliczać się do kategorii ONLUS, jego statut
lub akt założycielski musi stwierdzać, że:
• Dany podmiot rozwija co najmniej jeden rodzaj działalności definiowanej jako społecznie użyteczna (zaliczają się do niej: pomoc społeczna lub społeczno-sanitarna, pomoc sanitarna, działalność
charytatywna, edukacja, szkolenia, sport amatorski, promocja i rozwój dóbr kultury, ochrona i rozwój
środowiska, promocja kultury i sztuki, ochrona praw obywatelskich oraz badania naukowe zorientowane na sprawy społeczne).
• Dany podmiot prowadzi działania, które sprzyjają spójności społecznej.
• Dany podmiot przeznacza swoje zyski na cele społeczne.
Niektóre kategorie podmiotów otrzymują status ONLUS automatycznie. Należą do nich: organizacje działające na zasadzie wolontariatu, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz konsorcja, skupiające
wyłącznie spółdzielnie socjalne. Wśród podmiotów prawnych uprawnionych do uzyskania statusu ONLUS
znajdują się również formalne lub nieformalne stowarzyszenia, komitety, fundacje, spółdzielnie oraz inne
przedsiębiorstwa prywatne.

8

Art. 10 dekretu nr 46057 z dnia 4 grudnia 1997 roku.
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Co za tym idzie, ONLUS oznacza nie tyle konkretną osobę prawną, ile kategorię działalności. Posiadanie
statusu ONLUS kwalifikuje podmiot prawny do zwolnienia z podatków dochodowych, podatku od wartości dodanej (VAT) i innych podatków pośrednich (opłat skarbowych, opłat rejestracyjnych itp.).
W związku z tym, że ONLUS stanowi kategorię fiskalną, a nie konkretny typ osoby prawnej, ekonomię
społeczną we Włoszech cechuje duże zróżnicowanie. Co więcej, włoskie przepisy regulujące kwestie
ekonomii społecznej nie mają charakteru systemowego – stanowią raczej luźny zbiór norm regulujących,
motywujących i ochronnych w odniesieniu do określonych części sektora ekonomii społecznej lub sektora jako całości, formułowanych z biegiem lat na zasadzie ad hoc. Mozaikowa struktura ram prawnych
ekonomii społecznej wynika również z faktu, że rozwój i zmiany ustawodawstwa krajowego przebiegają
odmiennie niż ma to miejsce na poziomie ustawodawstwa regionalnego. Większość interesariuszy domaga
się obecnie ujednolicenia ram normatywnych, co zapewniłoby większą przejrzystość prawa, ale również
uwzględnienia w przepisach różnorodnych podmiotów prawnych, które faktycznie tworzą obszar ekonomii społecznej.
Trudności w zrozumieniu funkcjonowania sektora ekonomii społecznej we Włoszech, wynikające z mozaikowej struktury ram prawnych, widać wyraźnie w próbach uchwycenia obrazu sektora w statystykach. Według sondażu z roku 2006 przeprowadzonego przez Unioncamere, sektor ekonomii społecznej stworzył
800 tysięcy miejsc pracy, co stanowi 3,5% krajowego poziomu zatrudnienia. Badanie wykazało również,
że 36% instytucji i przedsiębiorstw ekonomii społecznych to podmioty zorientowane przede wszystkim
na rynek. Co za tym idzie, opracowanie spójnych ram prawnych ułatwi orientację, jakie właściwie instytucje i rodzaje działalności mieszczą się w pojęciu ekonomii społecznej.
Jednym z najważniejszych podmiotów prawnych we włoskiej ekonomii społecznej są spółdzielnie socjalne,
które według włoskiego prawa należą do specjalnej kategorii instytucji. Charakteryzują się one tym, że ich
zadaniem jest reagowanie na potrzeby społeczności lokalnej, w której funkcjonują. Ustawa9 definiuje dwa
rodzaje spółdzielni socjalnych:
• Spółdzielnie typu A: świadczą usługi w zakresie pomocy społecznej, sanitarne i edukacyjne.
• Spółdzielnie typu B: angażują się w różnego rodzaju działania i sektory (np. rolnictwo, handel lub usługi), ale ich głównym celem jest zatrudnianie osób społecznie i ekonomicznie marginalizowanych.
Według badań przeprowadzonych przez włoski Państwowy Urząd Statystyczny, w roku 2005 zarejestrowano 7363 spółdzielnie socjalne obu typów, co stanowiło 10,9% całego sektora ekonomii społecznej.
Spółdzielnie te zatrudniały 211 307 pracowników, tj. 75,8% ogółu zatrudnionych w sektorze ekonomii
społecznej10. Poniższa tabela przedstawia liczbę spółdzielni socjalnych według sektora działalności.

9
10

Art. 1 Ustawy nr 38158 z dnia 8 listopada 1991 roku regulującej działalność spółdzielni socjalnych.
Wszystkie dane za: Włoski Państwowy Instytut Statystyczny (ISTAT), 2005.
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Tab. 1. Liczba spółdzielni socjalnych według sektora działalności
Lp.

Główne sektory działalności spółdzielni socjalnych we
Włoszech (2005)

% wszystkich spółdzielni
socjalnych (2005)

1

Kultura, sport i wypoczynek

6,3%

2

Edukacja i badania naukowe

12,4%

3

Opieka zdrowotna i służby sanitarne

4

Usługi pomocy społecznej

34,9%
37,1%

5

Rozwój ekonomiczny i inkluzja społeczna

6

Dobroczynność

7

Inne

8

Razem

5,3%

3,9%
0,1%
100,0%

Spółdzielnie socjalne otrzymują status ONLUS automatycznie, mogą jednak korzystać z dodatkowych ulg
fiskalnych. W przypadku spółdzielni socjalnych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie
wlicza się:
• zysków przeznaczonych na zasilenie kapitału zapasowego tworzonego ustawowo,
• zysków przeznaczonych na inwestycje w fundusze wzajemne,
• zysków przeznaczonych na kapitały rezerwowe nieprzeznaczone do podziału (tj. kapitały, które nie
mogą zostać wypłacone akcjonariuszom w postaci dywidendy).
Ponadto spółdzielnie socjalne są zwolnione z obowiązku zapłaty do jednej czwartej podatku od nieruchomości, podatku hipotecznego od kredytów hipotecznych oraz umów nabycia i najmu nieruchomości
wykorzystywanych w ramach misji spółdzielni socjalnej. Spółdzielnie socjalne typu B są również zwolnione
z podatku dochodowego od osób prawnych (IRES) pod warunkiem, że kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom świadczącym stałą pracę na rzecz spółdzielni stanowi ponad połowę wszystkich innych
kosztów, z wyjątkiem kosztów surowców i materiałów pomocniczych. Koszt zatrudnienia osób społecznie
i ekonomicznie marginalizowanych w spółdzielniach socjalnych typu B podlega pełnemu odliczeniu od
podatku (podatku regionalnego od działalności produkcyjnej (IRAP). Niektóre regiony przyznały spółdzielniom socjalnym typu A preferencyjną stawkę IRAP.
Finanse etyczne we Włoszech
Włoskie prawo nie określa precyzyjnie, czym są finanse „etyczne” lub „społecznie odpowiedzialne”, jednak podmioty, które określają się jako etyczne lub społecznie odpowiedzialne, mają prawny obowiązek
przekazania klientom zainteresowanym etycznymi i społecznie odpowiedzialnymi produktami i usługami
finansowymi jasnych informacji na ich temat.
Narodowa Komisja Spółek Publicznych i Giełd (Consob)11 to organ rządowy odpowiedzialny za „określenie zasad dostępu do informacji oraz standardów sprawozdawczości, jakich muszą przestrzegać osoby
prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe przy promocji swoich produktów i usług, jeśli zaliczają się do grupy podmiotów etycznych lub społecznie odpowiedzialnych”12. W odniesieniu do obowiązku przejrzystości

11
12

Consob (Narodowa Komisja Spółek Publicznych i Giełd) to niezależny organ administracyjny dysponujący uprawnieniami sądowniczymi, na którym
spoczywa zadanie ochrony praw inwestorów oraz zapewniania efektywności działania, przejrzystości i rozwoju włoskiego rynku obligacji.
Art. 117-3 Ustawy o Finansach nr 262/200560 (tekst jednolity). Więcej informacji: www.camera.it/parlam/leggi/05262l.htm.
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działania Consob13 wymaga, aby osoby prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe informowały klientów
o swoich celach w zakresie etyki i odpowiedzialności społecznej określonych w statucie lub wewnętrznych
regulacjach dotyczących konkretnych produktów i/lub usług. Informacje takie muszą być udostępniane
w momencie subskrypcji lub zakupu (np. w ulotkach informacyjnych)14. Dodatkowo, wyżej wymienione
podmioty mają obowiązek przedstawienia następujących informacji dotyczących produktów i usług, które
zaliczają do „społecznie odpowiedzialnych” lub „etycznych”:
• cele i/lub cechy charakterystyczne, które warunkują uznanie produktów lub usług za „etyczne” lub
„społecznie odpowiedzialne”.
• kryteria wyboru instrumentów finansowych stosownie do charakterystyki określonej w punkcie
pierwszym.
• polityki i cele w zakresie prawa głosu w sprawach produktów i usług etycznych i społecznie odpowiedzialnych znajdujących się w ofercie firmy.
• przeznaczenie zysku z produktów i usług na inicjatywy społeczne lub dotyczące ochrony środowiska.
• procedury wdrożone z myślą o realizacji celów określonych w punkcie pierwszym, w tym powołanie
dodatkowych organów w strukturze firmy.
• przestrzeganie kodeksów samoregulacyjnych upowszechnianych przez dodatkowe organy powołane
w strukturze firmy.
Społecznie odpowiedzialne fundusze emerytalne we Włoszech
Fundusze emerytalne nie podlegają regulacjom Consobu, ale Komisji Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (Covip). Zgodnie z przepisami włoskiego prawa jedynym wymogiem dotyczącym etycznego postępowania w funduszach emerytalnych jest udostępnianie informacji na temat tego, czy w swoich politykach
inwestycyjnych oraz wewnętrznym systemie zarządzania (np. w odniesieniu do prawa głosu) uwzględniają
one kwestie socjalne, etyczne i dotyczące ochrony środowiska, a jeśli tak, to w jaki sposób15. Fundusze
emerytalne są również zobowiązane do publikowania sprawozdań rocznych. Informacje na temat tego,
czy i w jakim stopniu fundusze uwzględniają w zarządzaniu swoimi zasobami i portfelem kwestie społeczne,
etyczne i dotyczące środowiska, powinny być również udostępniane w publikacjach periodycznych dla
zarejestrowanych użytkowników.
Badanie przeprowadzone w 2009 roku przez Towarzystwo na rzecz Rozwoju Rynku Funduszy Emerytalnych (MEFOP) pozwoliło uzyskać istotny wgląd w skuteczność opisanych powyżej polityk funduszy emerytalnych w zakresie dostępu do informacji16. Spośród stu pięćdziesięciu podmiotów (w tym zamkniętych
funduszy emerytalnych, zakładowych funduszy emerytalnych istniejących przed rokiem 1992, otwartych
funduszy emerytalnych, menedżerów finansowych i konsultantów) około 20% oświadczyło, że w swoich
inwestycjach stosują się do standardów dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej
i zarządzania wewnętrznego. Jeśli weźmie się pod uwagę fundusze, które jak dotychczas nie stosowały
takich kryteriów do alokowania swoich środków finansowych, jednak rozważają taką możliwość na przyszłość, odsetek ten wzrasta do 40%. Wyniki badania sugerują, że we włoskim ustawodawstwie dominuje
tendencja do względnej elastyczności i autonomii firm w procesie podejmowania decyzji w kwestii stosowania standardów etycznych i norm odpowiedzialności społecznej.

13
14
15
16

Art. 89, Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediary (adottato con dalla Consob con
delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008 e n. 17581 del 3 dicembre 2010). Zob.: www.
consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg16190.htm.
Art. 90, ibidem.
Art. 6 ust. 14 dekretu nr 25264 z dnia 5 grudnia 2005 roku. (Regulacja w sprawie dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego).
Więcej informacji: www.mefop.it/documento/12386/quaderno-17.pdf.
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Przykłady instytucji wspierających
działania na rzecz inkluzji
społecznej
Aby wspierać proces inkluzji społecznej, konieczne jest skuteczne działanie instytucji
pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Podmioty podejmujące działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
defaworyzowych mogą otrzymać wsparcie od instytucji finansowych praktykujących
etyczne finansowanie oraz inwestycje. Te szczególne instytucje finansowe udostępniają
kapitał na rozpoczęcie działań, na zmniejszenie stawek oprocentowania kredytów, subsydiują gwarancje kredytowe czy oferują korzystne poręczenia.
Poniżej prezentujemy wybrane przykłady tego rodzaju instytucji wspierających proces
inkluzji społecznej. Dla każdego z zaprezentowanych przykładów przedstawiamy zarys
misji oraz głównych działań instytucji. Najbardziej aktualne informacje na temat ich bieżących projektów oraz przeszłych działań można znaleźć na podanych poniżej stronach
internetowych poszczególnych instytucji.
Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Inicjatywy Ekonomicznej
(Association pour le Droit a l’Initiative Economique – Adie)
Rok założenia

1989

Siedziba

Francja

Strona internetowa

www.adie.org

Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Inicjatywy Ekonomicznej (Adie) powołała do życia
Maria Nowak, ekonomistka zaangażowana w projekty na rzecz rozwoju Globalnego
Południa. Maria Nowak wpadła na pomysł, że mikrokredyty wdrażane w krajach rozwijających się (szczególnie w modelu Grameen Bank w Bangladeszu) mogą również
stanowić potężne narzędzie walki z wykluczeniem społecznym i ekonomicznym w samej Europie. Tak oto w roku 1989 narodziło się stowarzyszenie Adie – organizacja
pożytku publicznego udzielająca mikrokredytów osobom dotkniętym wykluczeniem
społecznym i ekonomicznym.
Działalność Adie bazuje na przekonaniu, że skuteczne prawo do partycypacji w życiu
gospodarczym wymaga dostępu do kapitału i usunięcia ograniczeń administracyjnych,
które blokują samozatrudnienie, szczególnie wśród osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Misją Adie jest zapewnienie finansowania oraz wsparcia
dla osób bezrobotnych, które chcą założyć własną firmę, a które nie mają szans na uzyskanie zwykłych kredytów bankowych. Adie upowszechnia również swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w celu promowania i wspierania korzystnych zmian w prawie
regulującym funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw oraz obszar mikrofinansowania we
Francji.
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Adie stawia sobie trzy główne cele:
Zapewnienie kapitału na rozruch dla mikroprzedsiębiorstw, które nie mają szans
na uzyskanie zwykłych kredytów bankowych, z myślą o wspieraniu samozatrudnienia, w szczególności wśród beneficjentów pomocy społecznej.
• Wspieranie mikroprzedsiębiorców przed założeniem własnej działalności, w trakcie jej zakładania i później, aby zapewnić długoterminową stabilność działania
firmy.
• Promowanie etycznych norm i standardów, a także większej przejrzystości wśród
instytucji oferujących mikrokredyty oraz kapitał na rozruch działalności gospodarczej osobom społecznie i ekonomicznie marginalizowanym.

•

JAK TO
DZIAŁA?

Adie działa w szesnastu regionach Francji za pośrednictwem stu trzydziestu oddziałów i stu dziewięćdziesięciu biur rozsianych po całym kraju. Adie funkcjonuje więc
w bezpośrednim otoczeniu swoich klientów. Stowarzyszenie nawiązało współpracę
z kilkoma bankami we Francji, otrzymuje również wsparcie rządowe i samorządowe
(od regionów, departamentów i gmin), jak również środki z Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (EFI). Jako instytucja mikrokredytowa Adie zatrudnia czterystu osiemdziesięciu jeden stałych pracowników i ponad 1500 wolontariuszy, odpowiedzialnych
za bezpośrednie wsparcie klientów korzystających z mikropożyczek.
Od momentu powstania w 1989 roku stowarzyszenie Adie:
udzieliło ponad 81 tysięcy mikropożyczek na kwotę ponad 221 milionów euro,
pomogło w założeniu 65 527 przedsiębiorstw,
stworzyło 78 632 miejsc pracy.

•
•
•

Maksymalna kwota kredytu udzielanego przez Adie wynosi sześć tysięcy euro. Niektórzy klienci mogą również skorzystać z dodatkowych, specjalnych form pomocy, która
w niektórych regionach Francji jest finansowana ze środków rządowych lub samorządowych. Potrzeby w zakresie finansowania nie przekraczają zwykle 11 tysięcy euro.
W zależności od potrzeb klientów, Adie finansuje osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem różnorodnych produktów, w tym:
• kredytów z oprocentowaniem rynkowym do kwoty sześciu tysięcy euro,
• „dotacji na rozpoczęcie działalności” finansowanych przez rząd francuski lub
władze lokalne,
• nieoprocentowanych kredytów podporządkowanych.
Mikrokredyty udzielane są na rozpoczęcie nowej działalności lub na wsparcie i rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, przy czym nie ma tu żadnych ograniczeń co do
rodzaju działalności gospodarczej. Większość projektów Adie koncentruje się w sektorach handlu detalicznego i usług, obejmując zawody, takie jak: grafik, malarz pokojowy, kwiaciarz, właściciel/pracownik sklepu spożywczego, kosmetyczka, właściciel/pracownik stoiska targowego, właściciel/pracownik restauracji, architekt, rolnik, fotograf
itp. Głównymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji mikrokredytowej są możliwości
i motywacja mikroprzedsiębiorców oraz wykonalność projektu. Decyzje kredytowe
podejmowane są przez Komitet złożony z ochotników (menedżerów, księgowych,
bankierów) oraz zatrudnionych na stałe członków personelu. Mikrokredyty uzupełniane są często o dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa oraz porad finansowych i biznesowych. Doradztwo biznesowe po udzieleniu pożyczki koncentruje się
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zwykle na kwestiach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, formalności administracyjnych, marketingu oraz na poradach prawnych.
Co ważne, Adie oferuje również inne rodzaje produktów finansowych, w tym mikroubezpieczenia oraz mikrokredyty konsumenckie.
Stowarzyszenie Adie i jego założycielka, Maria Nowak, wspierają również rozwój Europejskiej Sieci Mikrofinansowania (European Microfinance Network – ESM) oraz inwestują w rozwój instytucji mikrofinansowych na Bałkanach.

Agencja Promocji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
(Agence de Valorisation d’Initiatives Socio-Economiques – Avise)
Rok założenia

2002

Siedziba

Francja

Strona internetowa

www.avise.org

Agencja Promocji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Avise) koncentruje się na opracowywaniu inicjatyw na rzecz zatrudnienia i promowania spójności społecznej. Mając
na uwadze powyższy cel, Avise prowadzi lobbing zmierzający do uzyskania rządowego
poparcia dla działań dotyczących inkluzji, wspiera inicjatywy na rzecz inkluzji społecznej
poprzez działalność gospodarczą, promuje i wspiera rozwój przedsiębiorstw inkluzji
społecznej oraz promuje idee inkluzji społecznej na szczeblu europejskim.
Agencja Avise została powołana do życia w roku 2002 jako wspólna inicjatywa Caisse
des Dépôts17 oraz kilku innych ważnych organizacji działających w obszarze ekonomii
społecznej we Francji lub wspierających ten sektor. Praca Avise na rzecz wspierania
inkluzji społecznej bazuje na trzech głównych założeniach:
• Promowanie wydajnych przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa inkluzji społecznej muszą
przyczyniać się do zdrowego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Przedsiębiorstwa społeczne stanowią nowy rodzaj przedsiębiorczości, który łączy w sobie ideę autonomii z ideą odpowiedzialności społecznej.
• Działanie w charakterze lidera innowacji społecznych: przedsiębiorstwa inkluzji
społecznej uznają, że ośrodkiem działalności gospodarczej jest jednostka, a w ramach swojej działalności ustanawiają relacje pomiędzy producentami i konsumentami, inwestorami i przedsiębiorcami oraz beneficjentami i pracownikami.
• Wzmacnianie spójności społecznej: spójność społeczna jest warunkiem zrównoważonego rozwoju. Wspieranie spójności społecznej polega na angażowaniu w działania różnorodnych podmiotów, w tym prywatnych, publicznych, pozarządowych
oraz z obszaru społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie te podmioty poprzez konkretne działania przyczyniają się do walki z wykluczem społecznym i ekonomicznym.

17

Więcej informacji na stronie: www.caissedesdepots.fr.
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Obecnie agencja Avise stara się przyczynić do zwiększenia poziomu inkluzji społecznej
na rynku światowym, a tym samym wpłynąć na wzrost poziomu zatrudnienia. Mając
na uwadze powyższe, Avise udostępnia praktyczną wiedzę i zasoby wśród osób fizycznych
i instytucji zaangażowanych w wydajną i odpowiedzialną przedsiębiorczość społeczną.

JAK TO
DZIAŁA?

Jako centrum krzewienia wiedzy teoretycznej i praktycznej Avise oferuje informacje,
wsparcie oraz praktyczne narzędzia usprawniające pracę przedsiębiorstw inkluzji społecznej (np. stowarzyszeń, struktur na rzecz integracji przez pracę, spółdzielni itp.). Avise realizuje również projekty ekonomii społecznej oraz promuje współpracę sektora
ekonomii społecznej z innymi sektorami (np. sektorem publicznym i prywatnym).
Avise zapewnia wsparcie operacyjne dla instytucji publicznych, zarówno krajowych, jak
i regionalnych w zakresie usług socjalnych, finansowania oraz współpracy z partnerami
z sektora gospodarki prywatnej i ekonomii społecznej. Agencja Avise funkcjonuje więc
jako platforma wdrażania polityk publicznych w drodze współpracy międzysektorowej.
Agencja zyskała uznanie dla trzech głównych obszarów swojej działalności dotyczących
współpracy międzysektorowej, a mianowicie działania jako:
• fabryka inicjatyw, która pomaga przekładać pomysły i możliwości na realne funkcjonowanie instytucji ekonomii społecznej,
• podmiot przekazujący wiedzę praktyczną, co ma zachęcić instytucje ekonomii
społecznej do wzajemnej wymiany doświadczeń,
• organizacja funkcjonująca w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (Dispositif Local
d’Accompagnement – DLA) z myślą o zwiększeniu poziomu zatrudnienia w ramach ekonomii społecznej. Avise rozwinęła i koordynuje regionalną sieć liczącą
sto cztery DLA.
Avise prowadzi również dziewiętnaście Regionalnych Centrów Zasobów i Aktywizacji
(C2RA) oraz sześć Krajowych Centrów Wsparcia i Zasobów (CNAR), które zapewniają pomoc i doradztwo w zakresie ekonomii społecznej.
Dorobek Avise według stanu na rok 2009:
• udzielenie wsparcia 7200 instytucjom w ramach sieci DLA, co przełożyło się
na utworzenie 116 tysięcy miejsc pracy. Wspieranie (od 2003 roku) 35 tysięcy
instytucji w ramach sieci DLA, co przekłada się na 350 tysięcy miejsc pracy,
• zorganizowanie ponad trzydziestu szkoleń dla łącznie trzystu uczestników.
• zorganizowanie dwudziestu imprez poświęconych tematyce ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, które gromadziły średnio po pięć tysięcy
uczestników.
• zarządzane pięcioma witrynami internetowymi o łącznej liczbie 400 tysięcy odsłon
w 2009 roku.
Od momentu powstania Avise opracowała również dwieście przewodników, praktycznych narzędzi i raportów, które zostały rozpowszechnione za pośrednictwem CNAR-u.
Ponadto agencja wydała sto dziesięć publikacji z zakresu inkluzji i ekonomii społecznej,
w tym pięćdziesiąt adresowanych do ogółu społeczeństwa (w łącznym nakładzie 200
tysięcy sztuk), a także dziesięć przewodników, kronik i materiałów referencyjnych (nowych wydań lub reedycji).
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Kasa Depozytów i Konsygnacji
(Caisse des Dépôts et Consignations – CDC)
Rok założenia

1816

Siedziba

Francja

Strona internetowa

www.caissedesdepots.fr

Utworzona w 1816 roku z myślą o przywróceniu zaufania społecznego po kryzysie
finansowym w następstwie wojen napoleońskich Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) to francuska publiczna instytucja finansowa, która pełni rolę inwestora w dziedzinie usług społecznych i ogólnie postrzeganego dobra publicznego. Od momentu
powstania misja i wartości CDC nie uległy zmianie, nawet wtedy, gdy jej faktyczne działania ewoluowały w odpowiedzi na współczesne problemy, z którymi skonfrontowane
zostały rynki finansowe Francji i francuskie społeczeństwo.
Dziś strukturę CDC tworzą: publiczna instytucja finansowa oraz liczne firmy i spółki
zależne, w tym: Strategiczny Fundusz Inwestycyjny, CDC Entreprises, Qualium Investissement, CDC Infrastructure, CNP Assurances (ubezpieczenia), SNI Group (nieruchomości), Icade Services: Transdev, Egis, Compagnie des Alpes and Belambra, CDC
Climat, Société Forestière oraz CDC Biodiversité.
CDC koncentruje swoją działalność na dwóch rodzajach inwestycji:
Inwestycjach na terytoriach zamorskich Francji oraz inwestycjach w małe i średnie
przedsiębiorstwa (MŚP), które mają na celu wypracowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych.
• Długoterminowych inwestycjach finansowych (udziały/akcje, nieruchomości,
inwestycje kapitałowe, infrastruktura), które wychodzą naprzeciw potrzebom
ogółu. W ten sposób organizacja przyczynia się do zrównoważonego rozwoju
ekonomicznego we Francji i na świecie.

•

CDC posiada dwadzieścia biur regionalnych na terenie Francji i na obszarze terytoriów
zamorskich. Biura te:
• zarządzają środkami zgromadzonymi na regulowanych rachunkach oszczędnościowych (tj. rachunkach prowadzonych według zasad określanych przez rząd
– przyp. tłum.) i inwestują je w projekty pożytku publicznego, przede wszystkim
w projekty budownictwa socjalnego,
• działają jako publiczna instytucja bankowa dla systemu sądowego i systemu zabezpieczenia społecznego we Francji,
• zarządzają publicznymi i publiczno-prywatnymi programami emerytalnymi,
• inwestują w rozwój regionalny i lokalny we współpracy z władzami lokalnymi,
• występują w charakterze długoterminowego inwestora w gospodarce francuskiej,
• uczestniczą w rozwoju gospodarczym kraju poprzez swoje spółki zależne.
W długoterminowym planie działania przedstawionym w dokumencie „Elan 2020”
CDC zdefiniowała cztery obszary działalności, które uznaje za swoje strategiczne priorytety. Należą do nich: budownictwo mieszkaniowe, szkolnictwo wyższe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz zrównoważony rozwój.
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CDC sprawuje – w ramach mandatu państwowego – centralny zarząd nad znaczną częścią środków pieniężnych deponowanych za pośrednictwem sieci bankowych
na regulowanych, zwolnionych z podatku rachunkach oszczędnościowych we Francji
(Livret A, rachunki oszczędnościowe z książeczką oszczędnościową LDD i LEP itp.).
CDC używa tych środków na finansowanie dużej części budowy i remontów wynajmowanych mieszkań socjalnych poprzez długoterminowe kredyty z atrakcyjnym
oprocentowaniem.
Na wniosek państwa CDC uczestniczyła w rządowym pakiecie stymulacyjnym,
a w 2009 roku przekazała łącznie 12 miliardów euro z własnych Funduszy Oszczędnościowych na finansowanie nowej infrastruktury, w tym szybkich połączeń kolejowych,
połączeń tramwajowych, transportu rzecznego, odnawialnych źródeł energii i uczelni wyższych. Łączna kwota kredytów udzielonych z Funduszy Oszczędnościowych
na koniec 2009 roku wyniosła 114 miliardów euro.
SNI Group, spółka zależna CDC działająca w branży nieruchomości, zarządza niemal
300 tysiącami mieszkań (głównie socjalnych i czynszowych), co czyni ją jednym z największych właścicieli lokali socjalnych we Francji. W 2009 roku spółka kontynuowała
działalność pożytku publicznego, nabywając 9400 domów w budowie.
CDC zarządza głównymi składkowymi systemami emerytalnymi obejmującymi pracowników służby cywilnej oraz urzędników szczebla lokalnego i pracowników szpitali
publicznych. Do systemów tych należy ponad siedem milionów osób, ponad trzy miliony emerytów (jednego na pięciu emerytów we Francji) oraz 75 tysięcy pracodawców z sektora publicznego.
CDC jest również partnerem władz lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, występując w charakterze bezstronnego eksperta oraz służąc wsparciem finansowym dla projektów rozwojowych. W 2009 roku CDC przeznaczyła 425
milionów euro swojego kapitału na rozwój lokalny i regionalny, w tym 323 miliony
euro na inwestycje i 102 miliony euro na sporządzenie studiów wykonalności i usługi.
MŚP są również jednym z priorytetów strategicznych ujętych w Elan 2020. CDC zapewnia rozwiązania finansowe na miarę wszystkich rodzajów przedsiębiorstw w całej
Francji przez swoje spółki zależne:
• Strategiczny Fundusz Inwestycyjny (SIF) inwestuje w projekty hostingowe
firm francuskich, które tworzą wartość dodaną i stymulują konkurencyjność
w gospodarce.
• CDC Entreprises zapewnia finansowanie kapitału oraz inne rodzaje finansowania
dla MŚP o wysokim potencjale we wszystkich sektorach.
• Qualium Investissement zapewnia finansowanie na potrzeby rozwoju działalności
gospodarczej oraz na wykup udziałów/akcji.
• CDC Infrastructure inwestuje bezpośrednio w infrastrukturę w celu finansowania
zarówno dojrzałych, jak i nowo powstałych przedsiębiorstw.
• Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw: DCD wspiera sieci, które pomagają tworzyć
nowe miejsca pracy, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa (np. Adie, France
Initiative, Réseau Entreprendre). Zapewnia wsparcie dla ekonomii społecznej
poprzez Fundację Aktywna Francja (France Active) oraz koordynuje system Nacre,
w ramach którego osoby bezrobotne lub o bardzo niskich dochodach, chcące
założyć działalność gospodarczą, mogą uzyskać nieoprocentowane pożyczki.
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W ramach inwestycji we wszystkich sektorach CDC przestrzega wytycznych dotyczących inwestowania z uwzględnieniem poczucia odpowiedzialności za środowisko.
CDC inwestuje także w ekodzielnice, które spełniają wymogi ochrony środowiska oraz
kryteria społeczne i estetyczne.

Finanse i Solidarność (Finance et Solidarité – Finansol)
Rok założenia

1995

Siedziba

Francja

Strona internetowa

www.finansol.org

Powstała w 1995 roku organizacja Finansol jest profesjonalnym stowarzyszeniem niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które zrzesza instytucje ekonomii społecznej we
Francji, w tym zarówno same przedsiębiorstwa inkluzji społecznej, jak i podmioty działające w sektorze finansowym w sposób społecznie odpowiedzialny. Finansol oferuje
rozwiązania finansowe dla inicjatyw gospodarczych, które przyczyniają się do walki
z wykluczeniem społecznym oraz promują spójność społeczną i zrównoważony rozwój. Finansol zrzesza z jednej strony inwestorów, którzy finansują ekonomię społeczną
z zaoszczędzonego kapitału, z drugiej zaś instytucje ekonomii społecznej będące beneficjentami takich inwestycji.

POMYSŁ

Misja Finansolu obejmuje:
• promowanie zasad społecznych inwestycji w dziedzinie oszczędzania i finansów
oraz krzewienie wiedzy na ten temat,
• zwiększenie liczby inwestycji społecznych w praktyce,
• umacnianie wartości odpowiedzialności społecznej oraz przejrzystości inwestycji
finansowych.
Na chwilę obecną Finansol zrzesza pięćdziesięciu siedmiu członków, w tym inwestorów społecznych, banki oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
W 1997 roku organizacja opracowała system akredytacji, który wyróżnia instytucje
ekonomii społecznej angażujące się w inwestycje społecznie odpowiedzialne. Firmy
i produkty akredytowane w ramach programu mają prawo posługiwać się znakiem
firmowym Finansolu, stanowiącym widome potwierdzenie misji społecznej i prowadzenia działalności w sposób przejrzysty. Znak firmowy Finansolu daje konsumentom
i inwestorom poczucie bezpieczeństwa i zaufania w odniesieniu do wiarygodności
i przejrzystości produktów, usług lub firm, które pretendują do miana etycznych i społecznie odpowiedzialnych. Produkty, usługi i firmy, którym przyznano prawo do znaku
firmowego Finansolu, poddawane są corocznemu audytowi przeprowadzanemu przez
komitet złożony z niezależnych przedstawicieli instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Od roku 2003 Finansol we współpracy z dziennikiem „La Croix” oraz instytutem badawczym Ipsos publikuje roczny „Barometr instytucji finansowych ekonomii społecz-
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nej”. Barometr przygotowywany jest na podstawie danych zebranych przez Observatoire Finansol i opisuje ewolucję inwestycji społecznych we Francji, dostarcza także
informacji na temat sektora usług i profilu inwestorów oraz ich działalności w dziedzinie
finansowania etycznego. Barometr zawiera również kompletne zestawienie produktów, usług i firm uprawnionych do korzystania ze znaku firmowego Finansolu, będące
kluczowym źródłem informacji zarówno dla inwestorów, jak i konsumentów. Ósme
wydanie „Barometru finansów solidarnych” opublikowano w 2010 roku.
Finansol działa również jako lobbysta i orędownik na rzecz tworzenia regulacji ustawowych i pozaustawowych wspierających inwestycje społeczne i oszczędzanie we Francji
oraz na poziomie europejskim.

Francuskie Towarzystwo na rzecz Aktywnych Gwarancji
(La Société France Active Garantie)

POMYSŁ

Rok założenia

1995

Siedziba

Francja

Strona internetowa

www.franceactive.org

Założona w 1995 roku France Active to spółka akcyjna uznana przez Bank Francji za
spółkę finansową. Spółka funkcjonuje jako sieć, której celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. France Active
pomaga osobom o niskich dochodach w założeniu własnej działalności gospodarczej.
Jednocześnie France Active wspiera przedsiębiorstwa inkluzji społecznej, które z kolei zwiększają możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ekonomicznym. France Active skupia się na zwiększaniu dostępności kredytów bankowych dla przedsiębiorców oraz na wspieraniu instytucji ekonomii społecznej zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.
Działalność France Active prowadzona jest w oparciu o trzy główne wartości:
Element społeczny w ekonomii: poprzez wszystkie swoje działania i decyzje
France Active stara się zachęcać i wspierać inicjatywy z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz inkluzji społecznej, co uznawane jest za przewodnią
zasadę promowania spójności społecznej.
• Działanie lokalne: działając jako sieć, France Active gwarantuje, że jej przedstawiciele w terenie są w stanie aktywnie wspierać beneficjentów w otoczeniu lokalnym. To właśnie dzięki zaangażowaniu na szczeblu lokalnym interwencje France
Active mogą być tak skuteczne.
• Profesjonalizm: dzięki wysokiej jakości działaniom i profesjonalizmowi przedstawicieli France Active, pracujących w ramach sieci, 80% przedsiębiorstw finansowanych przez France Active jest w stanie z powodzeniem prowadzić działalność
przez co najmniej pięć lat. France Active kieruje się filozofią finansów etycznych
i społecznie odpowiedzialnych w służbie rozwoju przedsiębiorstw.

•
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Udziały w kapitale France Active posiadają: wzajemne towarzystwa kredytowe i banki
spółdzielcze (ok. 30%), Caisse des Dépôts et Consignations (ok. 30%) i France Active
(ok. 30%). Działając jako sieć, France Active rezerwuje miejsca w zarządzie spółki
dla przedstawicieli regionów i departamentów. Lokalne oddziały France Active to stowarzyszenia upoważnione do udzielania gwarancji kredytowych z linii gwarancyjnej
zarządzanej przez France Active.
France Active oferuje gwarancje na potrzeby kredytów bankowych dla osób starających
się założyć własną działalność gospodarczą oraz mikrokredyty dla osób, które nie mają
szans na uzyskanie zwykłego kredytu bankowego. France Active oferuje również kredyty dla przedsiębiorstw inkluzji społecznej. Gwarancje kredytowe oferowane przez
France Active przedsiębiorstwom inkluzji społecznej pokrywają do 50% wartości kredytu (maksymalnie 45 tysięcy euro) udzielanego na okres do pięciu lat. Osoby fizyczne
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej mogą uzyskać gwarancję do 65% wartości kredytu udzielanego na założenie działalności gospodarczej.
Gwarancje kredytowe dla osób fizycznych udzielane są na maksimum 45 tysięcy euro
na okres do pięciu lat. Gwarancje kredytowe France Active obejmują:
• Kredyty oprocentowane według rynkowej stopy procentowej: w 2009 roku
oprocentowanie 78% kredytów bankowych przyznanych klientom na podstawie
gwarancji France Active było niższe niż 5%.
• Kredyty o niskiej wartości poręczenia osobistego lub bez poręczenia osobistego:
w 2009 roku osobiste poręczenie klienta nie było wymagane w przypadku 68%
kredytów zabezpieczonych gwarancją.
Wnioski klientów o udzielenie gwarancji kredytowej są weryfikowane przez czterdzieści
oddziałów lokalnych rozsianych po całej Francji. Koszt usług France Active jest identyczny
dla wszystkich klientów i wynosi 2% kwoty gwarancji. Gwarancja może być dotowana
przez państwo, samorządy lokalne oraz lokalne podmioty publiczne i prywatne.
W 2009 roku France Active udzieliła 20 387 gwarancji w odniesieniu do kredytów bankowych i pozabankowych, z czego 71 milionów euro na kredyty nowe i 133 milionów euro
na istniejące. Trzystu siedemdziesięciu pięciu gwarancji udzielono przedsiębiorstwom inkluzji społecznej, co przełożyło się na ich dostęp do 18,2 milionów euro kredytów bankowych
i pozabankowych. Co ważne, w 2009 roku kwota gwarancji dla mikrokredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom poszukującym pracy wzrosła o 75% (70,17 milionów
euro gwarancji na potrzeby kredytów bankowych). Kredyty udzielone dzięki gwarancjom
France Active w roku 2009 przyczyniły się do utworzenia i/lub utrzymania 30 249 miejsc
pracy. 90% beneficjentów gwarancji kredytowych to osoby znajdujące się w niekorzystnej
sytuacji społecznej i ekonomicznej. Doświadczenie wielu lat działalności pokazuje, że 80%
przedsiębiorstw ekonomii społecznej i małych firm, które skorzystały z gwarancji kredytowych France Active, kontynuuje działalność gospodarczą po upływie pierwszych pięciu lat.
Przedsiębiorca potrzebuje rachunku bankowego, środków płatniczych i – oczywiście
– kredytów. Sieć wsparcia angażuje się we współpracę z przedsiębiorcą. Gwarantując
spłatę kredytów na działalność i biorąc na siebie część ryzyka, sieć wsparcia nie tylko
przyczynia się do zwiększenia wiarygodności projektu, lecz także zabezpiecza interes
przedsiębiorcy i ułatwia mu dostęp do usług bankowych [...]. [W 2009 roku wykorzystanie] funduszy gwarancyjnych umożliwiających bezrobotnym przedsiębiorcom uzyskanie
dostępu do kredytów bankowych wzrosło o prawie 80%. W tym samym roku, dzięki fachowej wiedzy i gwarancjom bankowym, France Active umożliwiła sfinansowanie ponad
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czterech tysięcy projektów wymyślonych przez ludzi znajdujących się w trudnych okolicznościach życiowych. Powinniśmy promować metody, które pozwalają bezrobotnym tworzyć
dobrze prosperujące przedsiębiorstwa we współpracy z bankami i sieciami wsparcia.
Baudoin Prot, Prezes Francuskiej Federacji Bankowej i Christian Sautter,
Prezes France Active (dziennik „Les Échos”, 15 marca 2010 roku)

Réseau Européen des Entreprises Sociales d’Insertion
(Europejska Sieć Przedsiębiorstw Integracji Społecznej – ENSIE)

POMYSŁ

Rok założenia

2001

Siedziba

Belgia

Strona internetowa

www.ensie.org

Europejska Sieć Przedsiębiorstw Integracji Społecznej (ENSIE)18 skupia osiemnaście
krajowych, regionalnych i lokalnych sieci zajmujących się integracją ekonomiczną
i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, obecnych
w czternastu państwach członkowskich UE. Głównym celem ENSIE jest reprezentowanie, utrzymywanie i rozwijanie sieci i federacji działających w Unii Europejskiej
na rzecz wspierania integracji ekonomicznej i społecznej.
Szczegółowo zdefiniowane cele ENSIE obejmują:
1. wzmacnianie przedsiębiorstw inkluzji społecznej poprzez wymianę pomiędzy
organizacjami członkowskimi,
2. stymulowanie współpracy i partnerstwa poprzez propagowanie dobrych praktyk,
wyników badań i innowacji,
3. ułatwienie wymiany informacji na temat rozwiązań dotyczących polityki na szczeblu krajowym i lokalnym,
4. reprezentowanie sieci i promowanie jej działalności na arenie europejskiej,
5. aktywne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej polityki wobec wykluczenia
społecznego,
6. rozwijanie współpracy w dziedzinie ekonomii społecznej z innymi sieciami
europejskimi.
ENSIE wspiera działania podejmowane w następujących trzech obszarach:
1. inkluzja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy poprzez
podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności,
2. poprawa rentowności ekonomicznej instytucji ekonomii społecznej oraz wzmacnianie ich roli w gospodarkach państw członkowskich UE,
3. promowanie równych szans z jednoczesnym uwzględnieniem priorytetu UE
w zakresie równości płci.

18

Association sans but lucratif [organizacja niedziałająca w celu osiągnięcia zysku]. Por. belgijski system prawny.
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Przez ponad dekadę działalności ENSIE aktywnie uczestniczyła w działaniach na rzecz
promowania ekonomii społecznej na szczeblu UE, rozwijania umiejętności i praktycznej wiedzy wśród osób zawodowo zajmujących się ekonomią społeczną, a także promowania dobrych praktyk i ich wymiany. ENSIE zajmowała się również regularnym dokumentowaniem i raportowaniem stanu sektora ekonomii społecznej w całej Europie.
Po części dzięki staraniom ENSIE główne organy UE dowiedziały się o innowacyjnym
podejściu do przedsiębiorczości reprezentowanym przez przedsiębiorstwa społeczne. Mowa tu m.in. o Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Równych Szans, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, DG ds. Konkurencji, DG ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług, DG ds. Spójności Społecznej Komisji Europejskiej oraz
Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.
Ostatnie działania ENSIE koncentrowały się na dwóch głównych projektach. Pierwszy
z nich to projekt pod nazwą „Ekonomia społeczna dla Rumunii – Ekonomia społeczna
jako innowacyjny model promowania aktywnej inkluzji najsłabszych grup społecznych”,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany od listopada
2008 do października 2011 roku. Celem projektu jest wsparcie rozwoju ekonomii
społecznej w Rumunii. Mając na uwadze powyższy cel, ENSIE współpracowała z kluczowymi partnerami w Rumunii, w tym z rumuńskim Ministerstwem Pracy, Rodziny
i Ochrony Socjalnej, Krajowym Urzędem Pracy, organizacją pozarządową Integra Romania, Generalnym Departamentem Pomocy Społecznej i Ochrony Dzieci, a także
trzema podmiotami samorządowymi, do których należą: Bukareszt – Sektor 1, Departament Pomocy Społecznej – Timisoara oraz Urząd Miast Piatra Neamt.
Projekt obejmuje cztery główne działania: badania nad ekonomią społeczną w Europie
i Rumunii, tworzenie ram prawnych dla ekonomii społecznej w Rumunii, tworzenie
centrów zasobów na poziomie krajowym i lokalnym z myślą o zapewnieniu wsparcia
dla ekonomii społecznej na terenie Rumunii oraz organizowanie działań oświatowych
dotyczących ekonomii społecznej w Rumunii.
W ramach projektu ENSIE odpowiada w szczególności za dostarczanie informacji
i know-how na temat ekonomii społecznej w innych częściach Europy. Mając na uwadze powyższe, ENSIE zrealizowała kompleksowe badanie uwieńczone raportem
o stanie ekonomii społecznej w dziewięciu krajach europejskich. ENSIE wspiera także
inicjatywy pilotażowe przedsiębiorstw inkluzji społecznej w Rumunii. Jest też aktywna na polu edukacji – planuje opracowanie programów kursów ekonomii społecznej na poziomie uniwersyteckim, jak również programu studiów magisterskich z tej
dziedziny.
Drugim najważniejszym obecnie projektem ENSIE jest projekt zatytułowany Syscom
– Systematic Competency Documentation in Social Integration Enterprises. Projekt ma
za zadanie zapewnić uwzględnienie instytucji ekonomii społecznej i ich beneficjentów
w unijnej debacie na temat opracowania ujednoliconego systemu kompetencji i umiejętności na rynku pracy. Osoby zatrudnione jako instruktorzy, trenerzy i pracownicy
socjalni w sektorze ekonomii społecznej w całej Europie pomagają ponad milionowi
nisko wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników poprawić ich sytuację
zawodową poprzez szkolenia, zatrudnienie, a także wsparcie i doradztwo. Co za tym
idzie, to właśnie osoby zawodowo zajmujące się ekonomią społeczną mogą kompetentnie zdefiniować i wyjaśnić, jakie umiejętności i kompetencje są najbardziej pożądane wśród beneficjentów ekonomii społecznej.
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W kwietniu 2008 roku UE przyjęła Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK), które wprowadziły osiem poziomów umiejętności, wiedzy i kompetencji. ERK mają na celu zwiększenie przejrzystości systemów kwalifikacji, zwiększenie możliwości awansu na rynku
pracy oraz ułatwienie mobilności pracowników pomiędzy państwami członkowskimi
UE. W następstwie uzgodnienia ERK państwa członkowskie zaproszono do tworzenia
Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), czyli nie tylko określenia krajowych poziomów równoważności, lecz także wskazania, jakie instytucje lokalne będą odpowiadać za wdrożenie KRK. W ramach projektu stowarzyszenia zawodowe będące członkami ENSIE,
działające na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, będą prowadzić działania
edukacyjne i szkolenia w formie warsztatów oraz rozpowszechniać wśród pracowników ekonomii społecznej materiały informacyjne na temat ERK oraz istniejących narzędzi kompetencyjnych zgodnych z wymogami Systemów KRK. Celem projektu Syscom
jest zagwarantowanie aktywnego udziału w debacie nad ERK i KRK osób zawodowo
zajmujących się ekonomią społeczną.
Wyniki projektu zostaną przedstawione w raporcie końcowym, w którym znajdą się
najlepsze praktyki ilustrujące komplementarność systemów ERK i KRK.
SYSCOM to wspólna inicjatywa Austrii, Belgii, Niemiec i Polski, finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Więcej
informacji na temat działań w ramach projektu można uzyskać na jego stronie internetowej: www.syscomproject.com.

Fundusz Spójności Społecznej (Fonds de Cohésion Sociale – FCS)

POMYSŁ

Rok założenia

2005

Siedziba

Francja

Fundusz Spójności Społecznej (FCS) został powołany w 2005 roku jako inicjatywa rządowa w ramach Międzynarodowego Roku Mikrokredytu ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Misją FCS jest zwiększenie dostępu do kredytów jako
środka służącego zapewnieniu powszechnego dobrobytu i stabilności ekonomicznej.
FCS funkcjonuje jako mechanizm gwarancji kredytowych na potrzeby mikropożyczek
bankowych i pozabankowych dla przedsiębiorstw społecznych (w trakcie tworzenia
lub znajdujących się w kłopotach finansowych) oraz dla osób fizycznych o niskich dochodach, zagrożonych marginalizacją społeczną i ekonomiczną.
FCS ma również na celu wspieranie działalności gospodarczej oraz ekonomii społecznej, a także ułatwienie dostępu do zatrudnienia, możliwości utrzymania pracy lub powrotu do pracy wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.
• Działanie w oparciu o długoterminowe planowanie zapewniające przejrzystość niezbędną do zaciągania zobowiązań finansowych u podmiotów
mikrokredytowych.
• Utworzenie partnerstwa z sieciami wsparcia i instytucjami finansowymi.
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Działanie w oparciu o sieć kontaktów zawodowych, wyraźnie widoczną również
na poziomie regionalnym, oraz utrzymywanie bliskich kontaktów z twórcami
projektów.
Wykorzystanie istniejących mechanizmów gwarancyjnych z jednej strony oraz
rozwój innowacji społecznych i finansowych z drugiej.

Komitet Orientacyjny zarządza funduszem, podczas gdy Komitet Zatwierdzający pod
kierownictwem Caisse des Dépôts podejmuje decyzje dotyczące zobowiązań.
Działalność FCS koncentruje się na dwóch różnych rodzajach klientów, do których
należą:
• Firmy: FCS wspiera istniejące mechanizmy gwarancji kredytowych, które zwiększają dostępność mikrokredytów pozwalających na tworzenie bardzo małych
przedsiębiorstw (BMP) oraz umożliwiających rozwój przedsiębiorstw ekonomii
społecznej (np. przedsiębiorstw integracyjnych, firm zatrudniających osoby niepełnosprawne itp.).
• Osoby fizyczne: FCS prowadzi swój własny program, w ramach którego wspiera
osoby fizyczne w realizacji projektów zawodowych i biznesowych poprzez
ułatwienie dostępu do kredytów bankowych i pozabankowych. Do klientów indywidualnych zaliczają się: bezrobotni, beneficjenci pomocy społecznej oraz osoby,
które utraciły swoje firmy i chcą ponownie rozpocząć działalność gospodarczą.
FCS pokrywa również wydatki związane na przykład z pomocą fachową oraz tworzeniem sieci wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji ekonomii społecznej.
Dowodem na sukces mechanizmu gwarancji kredytowych oraz znaczenia Funduszu
dla samorządów, z którymi współpracuje, może być obserwowany od czasu powstania Funduszu wzrost zatrudnienia na poziomie 235%, co przekłada się na 90 tysięcy
miejsc pracy nowo utworzonych lub utrzymanych w ciągu pięciu lat. Był to wzrost
systematyczny i wykładniczy: dzięki gwarancjom kredytowym FCS w 2005 roku utworzono lub utrzymano dziewięć tysięcy miejsc pracy, jednak do roku 2009 liczba ta sięgnęła 30 tysięcy rocznie. Działalność gwarancyjna rozwijała się w tempie średnio 35%
rocznie od roku 2005, zarówno w odniesieniu do osób fizycznych zakładających BMP,
jak i w przypadku instytucji ekonomii społecznej. W roku 2009 FCS udzieliła 20 380
gwarancji kredytowych na sumę 70 milionów euro, co przyniosło efekt dźwigni w postaci udzielenia przez banki kredytów na kwotę 133 milionów euro.
Jeśli chodzi o gwarancje kredytowe dla osób fizycznych, obserwowano stały dynamiczny wzrost pomimo stosunkowo niskiej wartości samych kredytów. Od czasu
uruchomienia mechanizmu w 2006 roku udzielono ponad 15 tysięcy kredytów (457
kredytów w 2006, 1979 kredytów w 2007, 3563 kredytów w 2008 i 5520 kredytów
w 2009 roku). Kredyty te mają również bardzo niski wskaźnik szkodowości finansowej,
wynoszący 2,5% dla wszystkich udzielonych kredytów, co częściowo tłumaczy wysoka
jakość udzielanego wsparcia.
Od momentu powstania w 2005 roku FCS udowodnił, że stanowi skuteczne laboratorium doświadczalne dla wdrażania nowych mechanizmów gwarancyjnych dostosowanych do potrzeb lokalnych władz, osób zakładających działalność gospodarczą oraz
osób fizycznych znajdujących się w niestabilnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. FCS
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odnotował również sukcesy w obszarze mechanizmów gwarancyjnych dla osób zakładających BMP w ramach planów ożywienia społeczności lokalnej (community revival)
realizowanych przez państwo we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami.
FCS ustanowił również regionalne fundusze przeznaczone na inwestycje etyczne lub
społecznie odpowiedzialne, aby zapewnić finansowanie quasi-kapitałowe w oparciu
o zasoby rynkowe gwarantowane przez FCS dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
w szczególności tych, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Inkluzja społeczna w Europie. Wprowadzenie do podstawowych pojęć i rozwiązań prawnych
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Blue Sky (UK)
Kontakt
MickMay– założyciel i dyrektor Blue Sky
E-mail: info@blueskydevelopment.co.uk
Tel.: (00 44) 0 189 58 39 848
Strona internetowa
www.blueskydevelopment.co.uk
Data utworzenia | Kraj
2005 | Wielka Brytania
Słowa kluczowe
były więzień, resocjalizacja, reintegracja zawodowa, bezrobocie, utrzymanie zieleni, recykling
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1

Pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej byłych więźniów poprzez zatrudnianie
ich w przedsiębiorstwie społecznym, oferującym pracę w dziedzinie utrzymania terenów i recyklingu.
1. Stworzenie byłym przestępcom możliwości pracy w Blue Sky oraz ułatwienie im
znalezienia stałego zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach.
2. Współpraca z lokalnymi grupami odpowiadającymi za utrzymanie czystości terenów i recykling.
3. Ulepszenie procesu resocjalizacji i próba ograniczenia negatywnych konsekwencji
społecznych, związanych z pobytem w więzieniu i recydywą, w życiu przestępców i ich rodzin.

Forma prawna
Blue Sky jest przedsiębiorstwem społecznym z odpowiedzialnością ograniczoną do
wysokości uzyskanej gwarancji, zarejestrowanym jako organizacja charytatywna. Przedsiębiorstwo Blue Sky zostało założone przez organizację charytatywną Groundwork
Thames Valley1 i pozostaje jej podmiotem zależnym.

Groundwork Thames Valley jest niezależną organizacją charytatywną realizującą przedsięwzięcia na rzecz poprawy społecznej, gospodarczej i przyrodniczej
na obszarze zachodniego Londynu, Heathrow oraz Thames Valley. Do partnerów organizacji należą firmy, władze lokalne, szkoły i grupy społeczne.
Przykładowe przedsięwzięcia wiążą się z: ogrodnictwem komunalnym, renowacją parków, małymi programami dotacyjnymi na tworzenie i prowadzenie
obiektów komunalnych, programami edukacji szkolnej dla dorosłych oraz programami szkoleniowymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Groundwork Thames Valley skupia w sobie różne przedsiębiorstwa społeczne (West London Floating Classroom; Reading Motor Education Project; Blue Sky
Development & Regeneration).
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Powiązanie z Groundwork pozwala przedsiębiorstwu Blue Sky czerpać z wiedzy i doświadczenia dużej i ugruntowanej organizacji, a szersze kontakty z ogólnokrajową federacją Groundwork stanowią idealne podstawy rozwoju. Status organizacji charytatywnej pozwala Blue Sky uzyskiwać dofinansowanie, jednak przedsiębiorstwo ma przynosić
dochód z działalności komercyjnej.
Historia
Mick May, założyciel przedsiębiorstwa Blue Sky, pracował wcześniej w sektorze usług
finansowych, a w 2003 roku został zatrudniony przez Groundwork Thames Valley
na stanowisku dyrektora wykonawczego. Wtedy zaskoczył go fakt, że byli więźniowie
nie mogą znaleźć pracy. W Anglii i Walii 75% zwalnianych więźniów staje się bezrobotnymi. 60% z nich w ciągu dwóch lat popełnia kolejne wykroczenie, co kosztuje
podatników 13 miliardów funtów (~15,3 miliarda euro) rocznie2, czyli 200–250 tysięcy funtów (~234–292 tysięcy euro) za każdego recydywistę. Te statystyki nie oddają
jednak pożałowania godnej sytuacji osób znajdujących się w cyklu recydywy. Mowa zarówno o osobach uwięzionych (prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez
młodych przestępców jest osiemnastokrotnie wyższe niż średnia krajowa), jak i społecznościach najbardziej przez przestępczość nękanych (niedawne badanie okręgów
samorządowych w Anglii wykazało, że dwadzieścia okręgów o największej biedzie
znalazło się wśród 10% okręgów o największej przestępczości). Przedsiębiorstwo Blue
Sky powstało po to, aby zmniejszyć ten problem i związane z nim koszty.
Działalność
Celem działania Blue Sky jest zmniejszenie liczby recydywistów i ułatwienie reintegracji
społeczno-zawodowej osobom, które odbyły kary więzienne i poprawa jakości ich życia.
Blue Sky oferuje szansę nabycia nowych umiejętności, wypracowania czystego życiorysu
pracowniczego, zdobycia dobrych referencji i znalezienia stałego zatrudnienia.
Kierując się przekonaniem, że zapewnienie byłym przestępcom pracy zmniejsza prawdopodobieństwo recydywy nawet o 50%, przedsiębiorstwo społeczne Blue Sky Development and Regeneration oferuje im zatrudnienie w obszarze utrzymywania terenów
i recyklingu. Od 2005 roku Blue Sky utrzymuje czystość terenów poprzez wycinanie
krzewów, koszenie trawy, strzyżenie żywopłotów, opryskiwanie, odchwaszczanie oraz
planowanie i układanie ściółki. Współpracuje też z lokalnymi grupami oczyszczającymi
zaniedbane ogrody. Dba również o cmentarze i poprawia wygląd działek. We wrześniu
2008 roku przedsiębiorstwo zostało zaproszone przez władze London Boroughs of
Hillingdon (najbardziej wysuniętej na zachód dzielnicy Londynu) do pomocy w recyklingu odpadów. Z czasem współpraca ta rozwinęła się – co tydzień wywożono z wysypiska sto trzydzieści ton odpadów do ponownego wykorzystania (mniej więcej tyle,
ile pomieściłoby dziewięć londyńskich autobusów).
Tworzone miejsca pracy są oferowane byłym przestępcom w ramach umowy o pracę
w pełnym wymiarze godzin na okres sześciu miesięcy. Działania komercyjne przedsiębiorstwa Blue Sky są realizowane przez zespoły złożone z nie więcej niż sześciu osób,
którymi kieruje zatrudniony na pełnym etacie opiekun-mentor, również mający prze2

Dane pochodzą z raportu „Ograniczanie recydywy u byłych więźniów” (Reducing re-offending by ex-prisoners) sporządzonego w 2002 roku przez Zespół ds.
Wykluczenia Społecznego (Social Exclusion Unit).

58

Dobrepraktykiinkluzjispołeczneji zawodowej

stępczą przeszłość. Pracownicy Blue Sky przechodzą liczne szkolenia zawodowe i atestujące oraz otrzymują pomoc pozwalającą im znaleźć stałe zatrudnienia poza Blue Sky.
Niebieskie ubranie robocze pracowników Blue Sky można dostrzec w parkach i przestrzeni publicznej miast Slough, Hounslow, Gloucester, Oxford, Wakefield, Manchester,
miast Anglii północno-zachodniej, londyńskich dzielnic Hillingdon oraz Ealing, a także
królewskiego okręgu Windsor and Maidenhead.
Grupy docelowe
Blue Sky zatrudnia wyłącznie byłych przestępców. Ta grupa docelowa jest jedną z najbardziej poszkodowanych pod względem reintegracji na rynku pracy i najbardziej kosztownych, jeżeli chodzi o nakłady społeczne i finansowe, ponoszone wskutek bezrobocia i recydywy tych osób. Średnia wieku pracowników wynosi dwadzieścia osiem lat.
Połowa pracowników miała wcześniej problemy z narkotykami lub alkoholem. W roku
podatkowym 2009/2010 16% zatrudnianych osób było bezdomnych, a średnia długość odbytej kary więzienia wynosiła dwadzieścia sześć miesięcy. Celem Blue Sky jest
ułatwienie byłym przestępcom wyjścia z kryminalnego półświatka, zapewnienie im stałej pracy, uniezależnienie ich od pomocy socjalnej i włączenie w system podatkowy.
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Zatrudnienie to czynnik najbardziej wpływający na zmniejszenie prawdopodobieństwa recydywy jednostki, a przy tym zwiększający jej pewność siebie i poczucie własnej wartości, co wpływa na udaną resocjalizację.
• Oferowane rozwiązanie jest optymalne. Po pierwsze, nie wiąże się ono z koniecznością odbierania innym osobom stałych etatów. Po drugie, świadomość, jak
ciężkie są warunki tej pracy, zniechęca bezrobotnych zainteresowanych wyłącznie
zasiłkiem, podczas gdy dla byłego przestępcy takie zajęcie jest szansą na uniknięcie
złego losu. Po trzecie, zawody te odpowiadają umiejętnościom wielu lub większości byłych przestępców i nie dyskryminują osób niepiśmiennych lub nieumiejących liczyć.
• Zadowolenie klientów. Wygląd parków i przestrzeni publicznych jest jednym
z priorytetów każdego samorządu lokalnego. Władze lokalne wyjaśniają, że Blue
Sky wygrywa przetargi, ponieważ jakość usług oferowanych przez to przedsiębiorstwo społeczne dorównuje konkurencji lub ją przewyższa. Samorządy współpracujące z przedsiębiorstwem doceniły też fakt, że mogą zapewnić byłym przestępcom
pozostającym bez pracy zatrudnienie w Blue Sky, nie ponosząc przy tym żadnych
kosztów. Stanowi to przykład coraz powszechniejszego inteligentnego prowadzenia zamówień publicznych. Wykorzystuje się tutaj budżet przeznaczony na recykling odpadów lub utrzymanie parków do uzyskania dodatkowych korzyści
społecznych, które w innym wypadku wymagałyby finansowania z innych środków.

• Od rozpoczęcia działalności Blue Sky w październiku 2005 roku trzystu byłych
REZULTATY

przestępców zostało zatrudnionych w ramach sześciomiesięcznej umowy o pracę
(to więcej niż liczebność niejednego więzienia w Zjednoczonym Królestwie).
Tylko w 2010 roku przedsiębiorstwo zatrudniło ponad stu byłych przestępców.
• Ponad 50% odchodzących pracowników odbyło szkolenie uprawniające do
wykonywania zawodu.
• 54% pracowników opuszczających Blue Sky znajduje stałe zatrudnienie.
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• 68% pracowników, pozostających w Blue Sky przez co najmniej trzynaście tygo-

dni, po opuszczeniu przedsiębiorstwa znajdowało zatrudnienie.
• W roku podatkowym 2009/2010 70% pracowników opuściło Blue Sky z potwierdzonymi uprawnieniami zawodowymi.
• Mniej niż 15% pracowników Blue Sky po odejściu z przedsiębiorstwa dopuściło
się recydywy.
• W roku podatkowym 2009/2010 wysprzątano i zadbano o teren odpowiadający
powierzchni ponad dziewięciuset boisk do piłki nożnej.
• Blue Sky działa obecnie w dziewięciu regionach.
• Przedsiębiorstwo Blue Sky jest chwalone przez wiele różnych podmiotów
społecznych, a jego działalność jest doceniana i wyróżniania, czego dowodem są
m.in. nagroda główna konkursu Charity Awards 2010 w kategorii Social Care and
Welfare oraz nagroda główna Prize Centre for Social Justice 2009.
• Ograniczenie wydatków publicznych, zmniejszenie przestępczości w społecznościach lokalnych i pozytywne zmiany w życiu pracowników.

• Przychód całkowity w roku podatkowym 2009/2010 wynosił 1 077 000 dolarów

(~1 258 000 euro) – wzrost o prawie 35% w stosunku do roku podatkowego
2008/2009.
• 57% przychodu całkowitego pochodzi z kontraktów: przychody z działalności
komercyjnej (618 tysięcy dolarów; ~723 tysiące euro) wzrosły o 58%. Przychody te przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych w związku z byłymi
przestępcami i ich opiekunami, a także na opłacenie kosztów eksploatacyjnych
związanych z działalnością (pojazdy, paliwo, narzędzia oraz opłaty za składowanie
odpadów).
• 30% przychodów pochodzi z dotacji charytatywnych.
• 12% stanowią prowizje rządowe.
• Blue Sky działa jako przedsiębiorstwo społeczne, którego działalność komercyjna
przynosi ponad 50% przychodów, jednak za sprawą statusu organizacji charytatywnej może też korzystać z dofinansowania.
• Poziom zysku nie zmienia się i wynosi około 3 500 dolarów (~4,1 tysiąca euro).
• Łączne wydatki w roku podatkowym 2009/2010 to 1 074 000 dolarów
(~1 255 000 euro). Były to głównie wydatki związane z realizacją umów, takich
jak wypłata uposażeń (54%), a także stałymi kosztami pracowniczymi (25%).
Na pozostałe wydatki składają się koszty szkoleń i ogólne koszty przedsięwzięć
(13%) oraz koszty administracyjne i ogólne (8%).
W 2015 roku przedsięwzięcia realizowane w ramach Blue Sky umożliwią zatrudnianie
pięciuset byłych przestępców rocznie. To więcej niż liczba więźniów dużego zakładu
karnego w Zjednoczonym Królestwie. Blue Sky podjęła także strategiczne założenie
poszerzenia obecnego modelu działalności o dostawę żywności. Przedsiębiorstwo będzie dalej zwiększać dotychczasową aktywność w sektorach utrzymania terenu i recyklingu odpadów, a poprzez partnerstwo z krajową federacją Groundwork zamierza
rozpocząć działalność na nowych terenach. Niedługo zasięg działalności zostanie poszerzony, ponieważ kontrahentom zależy na podpisywaniu długoterminowych umów
na utrzymanie czystości terenów, a także dlatego, że współpracą zainteresowani są
specjaliści dbający o resocjalizację przestępców w innych subregionach i regionach.

DANE
FINANSOWE

PERSPEKTYWY
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Mick May, założyciel Blue Sky: „Przekonaliśmy się, że bardzo ważna jest czytelna strategia komunikacyjna. Używanie przejrzystych komunikatów skierowanych do konkretnych interesariuszy pozwoliło na wyraźne odróżnienie się programu Blue Sky od innych programów
oferujących pomoc byłym więźniom. Jedną z korzyści nakierowanej komunikacji i wysokiej
świadomości marki jest nasza zdolność zdobywania finansowania zewnętrznego (zwykle
wynosi ono około 40% obrotu) na pokrycie naszych kosztów pozaoperacyjnych”.
Tina, która obecnie ma stałą pracę w gastronomii: „Do Blue Sky trafiłam prosto z więzienia. Mam na swoim koncie kilka wyroków, ale postanowiłam o tym wszystkim zapomnieć
i zacząć żyć na nowo dla siebie i dla moich dzieci. Nie było łatwo, ale z Blue Sky jakoś się
udało”.
Dave, pracownik Blue Sky: „Blue Sky pomogło mi przywyknąć do pracy na pełnym etacie.
Przez dwa lata nie mogłem znaleźć żadnej pracy, teraz mam potrzebne umiejętności
i doświadczenie, które pozwolą mi znaleźć zatrudnienie. Blue Sky pomogło mi zmienić
moje życie. Cała rodzina i wszyscy znajomi mówią, że jestem teraz bardziej dojrzały
i odpowiedzialny”.
Keith Rowe, Gloucester Enterprise: „Etyka pracy Blue Sky jest godna podziwu. Wszystkie
zrealizowane dotąd prace odznaczały się wysoką jakością i zbierały pochwały zarówno
klientów, jak i społeczeństwa. Nie waham się ani przez chwilę ich polecić”.
Premier David Cameron: „Zwróćcie uwagę na Blue Sky. To jedyna firma w kraju, w której,
aby dostać pracę, trzeba mieć na koncie zatarg z prawem. Były przestępca może zmagać
się z problemem alkoholowym, może nie radzić sobie ze znalezieniem mieszkania, może
mieć dziecko. Za taką osobę odpowiadają co najmniej trzy resorty rządowe. W Blue Sky
zajmuje się nią indywidualnie jedna placówka mająca odpowiednie pomysły i okazująca
współczucie, pomagające w życiowej przemianie”.
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Energiesnoeiers (BE)
Strona internetowa
www.energiesnoeiers.net
Data utworzenia | Kraj
2007 | Belgia
Słowa kluczowe
integracja, oszczędność energii,
deficyt energetyczny, jakość mieszkania

Energiesnoeiers to inicjatywa o charakterze solidarnościowym. Ma na celu ochronę
środowiska naturalnego; posiada również ściśle określony cel społeczny: zmniejszenie
zużycia energii w domach i mieszkaniach osób o niskich dochodach.
Projekt Energiesnoeiers jest koordynowany przez Komosie – grupę przedsiębiorców
działających w zakresie ochrony środowiska i ekonomii społecznej. W projekt Energiesnoeiers zaangażowanych jest trzydzieści sześć podmiotów ekonomii społecznej,
m.in. przedsiębiorstwa społeczne, zakłady opieki społecznej, firmy zajmujące się recyklingiem i usługami na rynku lokalnym. Wśród zaangażowanych podmiotów jest także
agencja pośrednictwa pracy, która stworzyła program kształcenia dla Energiesnoeiers.
Prace w ramach Energiesnoeiers wykonują w większości osoby mające problemy z odnalezieniem się na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, mające niskie kwalifikacje). Otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.
Energiesnoeiers (ang. energy cutters – osoby działające na rzecz zminimalizowania zużycia energii) zmniejszają zużycie energii, a tym samym rachunki za energię elektryczną
osób fizycznych, poprzez drobne, mało kosztowne przeróbki: izolację pęknięć, instalację lamp energooszczędnych, położenie paneli izolacyjnych za grzejnikami, instalację
niewielkiego zbiornika wody deszczowej, wyposażenie baterii lub słuchawek prysznica
w system oszczędzający wodę itp.
Jednym z etapów działalności Energiesnoeiers jest wykonywanie usługi zwanej skanowaniem energii. Polega ona na analizie nadwyżek zużycia energii w danym pomieszczeniu i przygotowaniu listy koniecznych do wykonania zmian, przeróbek i usprawnień.
Energiesnoeiers wykonują także bardziej kompleksowe prace, polegające na izolacji
dachów lub strychów.
Energiesnoeiers współpracuje z władzami publicznymi, zarządami nieruchomości, organizacjami społecznymi, urzędami prowincji oraz z zarządami sieci dystrybucji energii.
W przypadku realizacji dużych projektów firma jest także zatrudniana jako podwykonawca przedsiębiorstw prywatnych.
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• W projekcie uczestniczą dwieście cztery osoby, wspomagane przez czterdziestu
REZULTATY

asystentów.
• W okresie trzech lat wykonano ponad 30 tysięcy skanów energii i dokonano co
najmniej 6 milionów kWh redukcji zużycia energii elektrycznej oraz 71 850 tysięcy
kWh redukcji zużycia paliw.
• W roku 2009 położono izolację na 240 dachach, czyli 23 tysięcy m kw. materiałów izolacyjnych.
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ENVIE (FR)
Kontakt
LaurenceLavens-Guyot – delegat generalny
Federacji Envie
E-mail:federation@envie.org
Tel.:(00 33) 1 48 13 90 00
Strona internetowa
www.envie.org
Data utworzenia | Kraj
1984 | Francja
Słowa kluczowe
reintegracja zawodowa, recykling, elektroodpady,
sieć sklepów

Wspieranie osób wykluczonych w znalezieniu stałego miejsca pracy lub możliwości
zdobycia nowych kwalifikacji poprzez stworzenie systemu zbiórki, recyklingu i naprawy
zużytego elektrycznego i elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, udostępnianego osobom o najniższych dochodach.
1. Oferowanie osobom wykluczonym społecznie zatrudnienia, a tym samym stałego
źródła dochodów, szkoleń zawodowych i innej pomocy w celu zwiększenia ich
szans na zatrudnienie.
2. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych poprzez zbiórkę i utylizację zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektroodpadów).
3. Dostęp dla wszystkich zainteresowanym osób do markowych i odnowionych
sprzętów gospodarstwa domowego, objętych gwarancją i sprzedawanych po
obniżonych cenach w sklepach na terenie Francji.
4. Wspieranie rozwoju regionalnego poprzez tworzenie miejsc pracy i lokalnych
partnerstw.

Forma prawna
Firmy działające w sieci Envie3 prowadzone są głównie w formie „stowarzyszeń
na mocy ustawy 19014” i spółek handlowych (uproszczonych spółek akcyjnych5 lub
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością6). Punkty sprzedaży mają zawsze status stowarzyszeń, a organizacje zajmujące się zbieraniem i naprawą sprzętu mają wybór między statusem stowarzyszenia a przedsiębiorstwa handlowego.
3
4

5
6
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„Envie” – w języku francuskim oznacza „chęć”.
Warunki utworzenia stowarzyszenia na mocy prawa 1901 są dość szeroko rozumiane (stowarzyszenie winno składać się z co najmniej dwóch osób, posiadać
cel inny niż lukratywny). Elastyczność statusu pozwala zatem na łączenie pod nazwą „stowarzyszenia” bardzo zróżnicowanych branż (akcje humanitarne,
społeczne i zdrowotne, obrona praw człowieka, edukacja, szkolenia, integracja, kultura, rozrywka i sport, ekonomia i rozwój lokalny). We Francji działa około
1 100 000 stowarzyszeń (dane z 2007 roku).
Uproszczona spółka akcyjna – fr. SAS.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – fr. SARL.
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Sieć wszystkich struktur Envie reprezentowana jest na szczeblu państwowym przez
Federację Envie.
Historia
Pierwsze przedsiębiorstwo Envie, zajmujące się sprzętem gospodarstwa domowego,
powstało w 1984 roku w Strasburgu, we współpracy z siecią sklepów „Darty”7 i pracowników socjalnych. Od roku 1989 federacja utworzyła sieć różnych firm związanych
z Envie.
Działalność
Od dwudziestu sześciu lat Envie wprowadza innowacje i inwestuje w całokształt branży
elektroodpadów. Wiedza firmy, uznana przez inne przedsiębiorstwa i instytucje, wykorzystywana jest do poprawy sytuacji zawodowej osób najbardziej potrzebujących.
Envie rozwija dwa obszary działalności:

• „Artykuły gospodarstwa domowego”: Envie odbiera przestarzały sprzęt gospo-

darstwa domowego od dostawców i z punktów złomowania. Etap sortowania
ma tutaj decydujące znaczenie, gdyż dokładna diagnoza pozwala na wybranie tych
urządzeń, które mogą zostać naprawione, sprzedane lub rozebrane na części.
Envie naprawia cztery rodzaje sprzętów: lodówki, pralki, kuchenki i sprzęt RTV.
Wszystkie te urządzenia są po naprawie dokładnie czyszczone, składane i poddawane rygorystycznej kontroli jakości. Następnie kieruje się je do sprzedaży z gwarancją na części i robociznę oraz sprzedaje w sklepach dyskontowych Envie. Urządzenia, których nie można naprawić, kierowane są do recyklingu.
• „Zbiórka i przetwarzanie elektroodpadów”: Envie prowadzi punkty odbioru i niszczenia elektroodpadów zgodnie z wytycznymi prawa UE (Classified Installations
for the Protection of the Environment – the ICPE law). Niszczenie sprzętów
polega m.in. na wyodrębnianiu podzespołów, które wymagają szczególnego
traktowania zgodnego z przepisami i odpowiedzialnością za środowisko.
Envie jest dostarczycielem usług logistycznych i recyklingowych dla innych instytucji
ekologicznych odpowiedzialnych za niszczenie elektroodpadów: Eco-systèmes, Ecologic i European Recycling. Envie wspiera także lokalne rozwiązania dotyczące przetwarzania odpadów. Służą one zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, emitowanemu podczas transportu odpadów, a także ograniczeniu zagrożeń dla środowiska związanych
z transportem odpadów niebezpiecznych.
Envie wspiera swoich pracowników poprzez fachową pomoc, obejmującą zarówno
szkolenia w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności społecznych. Zapewnia
także wsparcie w tworzeniu zindywidualizowanych ścieżek kariery. Gwarantuje stały
dochód równy płacy minimalnej (francuskiemu SMIC) na okres dwudziestu czterech
miesięcy (maksymalny dopuszczalny czas trwania umowy).

7

Darty to jeden z największych francuskich dystrybutorów sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego, RTV, Hi-Fi etc.
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Grupy docelowe
Pracownicy Envie to osoby napotykające trudności na rynku pracy ze względu na niski
poziom wykształcenia i kwalifikacji, brak lub niedostateczne doświadczenie zawodowe,
długookresowy brak aktywności na rynku pracy lub skalę problemów społecznych.
Klienci Envie to osoby o niskich dochodach.

• Współpraca z ważnymi dostawcami sprzętu gospodarstwa domowego, którzy

odbierają zużyte urządzenia od klientów w momencie dostaw nowego sprzętu
i powierzają je Envie.
• Envie działa jako przedsiębiorstwo społeczne i ekologiczne. Swoją stabilność
finansową zbudowało dzięki podwójnej utylizacji elektroodpadów (ponownemu
wykorzystaniu sprzętu gospodarstwa domowego i jego przeróbce).
• Przedsiębiorstwu sprzyjają rozwiązania prawne: dyrektywa europejska dotycząca
elektroodpadów (2002) oraz jej przełożenie na prawo francuskie.

DLACZEGO
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W roku 2009:

• Sieć Envie zatrudniała 1850 pracowników, spośród których 450 osób zatrudniono na czas nieokreślony. Około siedmiuset pięćdziesięciu pracowników pracuje
w dziale sprzętu AGD, a blisko 1100 osób pracuje w dziale elektroodpadów.
• Otwarto cztery nowe punkty sprzedaży.
• Około 60% pracowników otrzymało zatrudnienie lub kontynuowało naukę po
opuszczeniu Envie.
• Wskaźnik zatrudnienia na równorzędnych stanowiskach wynosił 82%.
• Zebrano ok. 5 milionów przedmiotów, a 62 tysiące naprawiono.
• Zebrano ok. 100 tysięcy ton elektroodpadów.
• Działało dwadzieścia dziewięć warsztatów napraw sprzętu gospodarstwa
domowego.
• Działały czterdzieści dwa sklepy dyskontowe sprzętu gospodarstwa domowego.
• Działało trzydzieści pięć punktów zbiórki elektroodpadów – warsztaty zbiórki
i przeróbki elektroodpadów.
• Działała firma w Beninie (Afryka).
1. Roczne wyniki finansowe przedsiębiorstwa Envie, w rozbiciu na sektory
działalności:
Średni obrót przedsiębiorstwa Envie:
– sektor napraw: 700 tysięcy euro,
– sektor elektroodpadów: 1 350 000 euro.
Średni wynik przedsiębiorstwa Envie:
– sektor napraw: 15 tysięcy euro,
– sektor elektroodpadów: 70 tysięcy euro.
2. Dotacje stanowiące średni procent wszystkich produktów eksploatacyjnych:
– sektor napraw: 25%,
– sektor elektroodpadów: 15%.
3. Średni stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Envie:
– sektor napraw: 25%,
– sektor elektroodpadów: 30%.
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Envie planuje upowszechniać swoją działalność i model funkcjonowania w innych państwach europejskich.
Pracownik struktury Envie: „Praca na samego siebie to dobra rzecz, ale świadomość, że
wypracowuję również przyszłość dla moich dzieci i że moja praca będzie przydatna w przyszłości, to coś jeszcze lepszego”.
Inny pracownik dodał: „Teraz jestem uznawany za fachowca! Jeśli zaznało się porażki,
świadomość, że jest się przydatnym, jest bardzo ważna. Dziś, po okresie przepracowanym
w Envie, wiem, że moje umiejętności są potrzebne”.
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Les Jardins de Cocagne (FR)
Kontakt
MarcChénais– koordynator generalny sieci
Cocagne
E-mail:rc@reseaucocagne.asso.fr
Tel.:(00 33) 1 43 26 37 84
Strona internetowa
www.reseaucocagne.asso.fr
Data utworzenia | Kraj
1991 | Francja
rd

Słowa kluczowe
us

sa

reintegracja społeczna, uprawa ekologiczna,
zrównoważony rozwój
to:

Pho

Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz borykających się z różnego rodzaju problemami poprzez aktywność zawodową w dziedzinie ekologicznej
uprawy warzyw.
1. Zatrudnianie osób w trudnych sytuacjach życiowych na różnych stanowiskach
w Ogrodach.
2. Odbudowa lokalnych więzi społecznych między pracownikami Ogrodów, sąsiadami, rolnikami, partnerami instytucjonalnymi (m.in. szkołami) itp.
3. Ekologiczna uprawa warzyw.
4. Utworzenie dynamicznej sieci krajowej w celu wymiany doświadczeń, narzędzi
pracy oraz osiągnięć między poszczególnymi oddziałami Jardins de Cocagne.

Forma prawna
Każdy Jardin de Cocagne posiada status stowarzyszenia na mocy prawa 1901 typu non
profit8. Ogrody Obfitości są zgrupowane w sieci Cocagne. Funkcjonują głównie jako
„Warsztaty Reintegracji” („Ateliers et Chantiers d’Insertion” – ACI9).
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Historia
Pierwszy Jardin de Cocagne powstał w 1991 roku. W kontekście narastających problemów społecznych postanowiono stworzyć – w oparciu o przykład szwajcarski – po-

8

9

Warunki utworzenia stowarzyszenia na mocy prawa 1901 są dość szeroko rozumiane (stowarzyszenie powinno składać się z co najmniej dwóch osób, posiadać
cel inny niż lukratywny). Elastyczność statusu pozwala zatem na łączenie pod nazwą „stowarzyszenia” bardzo zróżnicowanych branż (akcje humanitarne,
społeczne i zdrowotne, obrona praw człowieka, edukacja, szkolenia, integracja, kultura, rozrywka i sport; gospodarka i rozwój lokalny). We Francji działa
około 1 100 000 stowarzyszeń (dane z 2007 roku).
Warsztaty Reintegracji to forma działalności publicznej, mająca na celu przyjmowanie, zatrudnianie i wprowadzanie do zawodu – poprzez akcje kolektywne –
osób bezrobotnych, w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej. Aby dowiedzieć się więcej, patrz francuski kontekst prawny.
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dobny model działania, do którego jednak dodano wymiar społeczny. W 1994 roku
zdefiniowano Statut Jardins de Cocagne, aby określić wspólną tożsamość wszystkich
„Ogrodów”, pozostawiając jednak margines swobody każdemu z nich, pozwalający
na dostosowanie do lokalnych realiów. W 1999 roku powstała sieć Cocagne służąca
promowaniu, profesjonalizacji i utrwaleniu działalności Jardins.
Działalność
W Jardins de Cocagne uprawiane są ekologiczne warzywa i owoce, następnie sprzedawane w postaci cotygodniowych koszyków udziałowcom-konsumentom. Ekologiczna
uprawa warzyw i owoców jest podstawowym i głównym przedmiotem działalności
Ogrodów. W zależności od kontekstu lokalnego i projektu każdego z Ogrodów, dodatkowo prowadzone są inne rodzaje produkcji (sadownictwo, hodowla kurcząt, florystyka itp.) lub działalności (ogródki szkolne przy szkołach lub centrach rekreacyjnych, targi,
kształcenie środowiskowe, przetwórstwo, agroturystyka). Udziałowcy-konsumenci
odbierają koszyk co tydzień lub dwa razy w tygodniu, zależnie od zapotrzebowania,
w samym Ogrodzie lub w okolicy, w wyznaczonym w tym celu punkcie. Dostępne
są różne rozmiary koszyków, a cena referencyjna jest obliczana na podstawie sezonowych fluktuacji lokalnego rynku rolnictwa ekologicznego (zazwyczaj wynosi między
300 a 500 euro, w zależności od wielkości koszyka).
Jardins de Cocagne wspomagają osoby dorosłe w znalezieniu pracy oraz w (od)budowie indywidualnego planu rozwoju zawodowego i osobistego. W każdym Ogrodzie
zatrudnione są osoby wykluczone społecznie (bezrobotne, bezdomne, nigdy niepracujące etc.), które uczestniczą w procesie reintegracji. Ich kontrakt trwa od pół roku do
dwóch lat. W tym czasie zajmują różne funkcje oferowane przez Ogród: uprawianie
owoców i warzyw, przygotowywanie koszyków, dostawy, zbiory, konserwacja pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie sekretariatu, zarządzanie itp. Pracownicy są wspierani przez stałą grupę profesjonalistów, korzystają także z pomocy psychologiczno-zawodowej (grupowo oraz indywidualnie). W Ogrodach zatrudniani są także asystenci
nadzorujący, którzy zajmują stanowiska kierownicze, administracyjne, prowadzą nadzór techniczny, animują sieć użytkowników oraz udzielają wsparcia zawodowego i psychologicznego pracownikom Ogrodów.
We Francji istnieje około stu aktywnych Jardins de Cocagne, a co roku powstaje cztery, pięć nowych Ogrodów. Pracuje w nich trzy tysiące ogrodników, sześciuset stałych
pracowników oraz 1600 wolontariuszy działających w środowisku Cocagne. Liczba
konsumentów-udziałowców to 20 tysięcy. Średnia dostępna powierzchnia10 każdego ogrodu wynosi 3,3 hektara (wszystkie mieszczą się w przedziale między 1 a 7,5
hektara)11.

10
11

Dostępna powierzchnia jednego Ogrodu oznacza całą powierzchnię wykorzystaną przez strukturę Jardins de Cocagne, a nie tylko powierzchnię uprawną.
Dane z 2008 roku, uwzględniające wszystkie jednostki sieci Jardins de Cocagne.
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Wszystkie osoby wykluczone mogą dołączyć do Jardins de Cocagne. Warunkiem
uczestnictwa, wynikającym z zasad funkcjonowania warsztatów reintegracji, jest zakwalifikowanie się do ujednoliconej umowy integracji (CUI)12.
Każda osoba zainteresowana otrzymywaniem koszyków z owocami i warzywami
może przystąpić do sieci Jardins de Cocagne, stając się członkiem stowarzyszenia zarządzającego Ogrodem.

• Reintegracja osób wykluczonych opiera się na łatwej do nauczenia uprawie ziemi.

Najczęściej od tego zaczyna się pracę w Ogrodzie i dopiero gdy ten etap zostanie
opanowany i wypełniany zgodnie z wymaganiami (regularność i dokładność),
pracownik może przejść do zajmowania się kolejnymi zadaniami.
• Pracownicy uczą się wykonywania różnych zawodów i wypełniania różnego
rodzaju obowiązków, otrzymują także wsparcie psychologiczne i zawodowe,
związane z planowaniem dalszej kariery.
• W otoczeniu Jardins de Cocagne istnieje realne środowisko odbiorców (miejscowi konsumenci, zajęcia szkolne, partnerzy, ośrodki wsparcia rodzin).
• Inicjatywa cieszy się dużym poparciem wolontariuszy oraz konsumentów.

DLACZEGO
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• 3400 pracowników integrowanych rocznie na podstawie umowy na czas określony, na średni okres co najmniej sześciu miesięcy, czyli średnio trzydziestu czterech
pracowników integrowanych w jednym Ogrodzie rocznie.
• Sieć Jardins de Cocagne rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa nowych
Ogrodów, konsumentów-udziałowców oraz wolontariuszy.
• Ogrody Cocagne są jednym z najbardziej rozpoznawalnych we Francji podmiotów działających w sektorze reintegracji poprzez aktywność ekonomiczną (jest
to jedna z najczęściej wybieranych instytucji dofinansowywana w ramach solidarnego systemu oszczędnościowego (épargne solidaire).

REZULTATY

Roczny obrót jednego Ogrodu wynosi średnio 101 tysięcy euro, w tym:

• 81 tysięcy euro ze sprzedaży warzyw,
• 16 600 euro z innych form działalności (kształcenie środowiskowe, przetwórstwo
itp.),
• 3400 euro ze składek użytkowników-konsumentów.

DANE
FINANSOWE

Średnio w budżecie globalnym:

• 24% to przychody własne (sprzedaż koszyków i innych produktów, wkład
konsumentów).

• 50% pochodzi z częściowego dofinansowania przez Państwo, z ujednoliconych
umów integracyjnych.

12

Termin Ujednoliconej Umowy Integracyjnej obejmuje wszelkie umowy chronione, dotyczące osób bezrobotnych lub w trudnej sytuacji. Umowa ta opiera
się na porozumieniu między pracodawcą, pracownikiem a francuskim Urzędem Pracy Pôle Emploi. Pracodawca korzysta z dofinansowania i zwolnienia
z konieczności opłacania składek na fundusz społeczny. Aby dowiedzieć się więcej, patrz francuski kontekst prawny.
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• 26% to dotacje samorządów terytorialnych na rzecz misji społecznej (rad

regionalnych, departamentalnych, Mutualité Sociale Agricole (MSA – Wzajemne
Społeczne Stowarzyszenie Rolne), Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIP – Stowarzyszenie Zarządzające Funduszem na rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych) itp.),
europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) i innych partnerów finansowych.
• Jeden warsztat reintegracji nie może przekroczyć 30% przychodów z handlu
w skali całego budżetu.
• Jeśli chodzi o inwestycje materialne (m.in. tereny), są one często udostępniane
przez urzędy miejskie lub osoby fizyczne.

PERSPEKTYWY

INNE

Planowany jest dalszy rozwój sieci Jardins de Cocagne oraz kontynuowanie działań
wpisujących się w ideę ekonomii społecznej i solidarnej, zrównoważonego rozwoju
oraz przedsiębiorczości społecznej. Jedną z perspektyw jest także promocja dostępu
do koszyków ekologicznych warzyw i owoców dla rodzin o niskich dochodach – w ciągu trzech lat rozdano w ten sposób 30 tysięcy koszyków rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej.
Eddy, pracownik jednego z Jardins de Cocagne: „Jestem ogrodnikiem i uprawiam warzywa. Sadzę, przesadzam, zbieram i wykonuję wszelkie prace polowe. Jardins de Cocagne
są dla mnie jak gdyby małą rodziną, znamy się tu wszyscy. Dużą radość daje mi praca
na wolnym powietrzu, a zwłaszcza poznawanie nowych ludzi. Kiedy przychodzą do nas,
aby pochwalić piękne kolory warzyw i ich smak, to naprawdę cieszy. Czujemy, że jesteśmy naprawdę przydatni. To, co odróżnia Jardins de Cocagne od innych firm, to fakt, że
mamy okazję wyrażać swoje zdanie. Jeżeli jest się bezrobotnym, traci się pewność siebie,
pieniądze uciekają, a to nie jest łatwe. Gdy tu przyszedłem, poznałem ludzi, odnalazłem
radość życia. Pomaga mi to i daje impuls, żeby powrócić do normalnego życia. Odkąd tu
jestem, praca na zewnątrz i kontakt z naturą sprawiają mi przyjemność. Chciałbym odbyć
szkolenie z zagospodarowania terenów zielonych”.
Klient jednego z Jardins de Cocagne: „Przychodzę do Jardins de Cocagne z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ myślę, że jest to potrzebne; po drugie, ponieważ mogę jeść
warzywa wyhodowane na miejscu i doskonałej jakości”.

• recykling• środowisko• energia• natura
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Syphon (CH)
Kontakt
E-mail:info@syphon-biel.ch
Tel.:(00 41) 32 365 42 20
Strona internetowa
www.syphon-biel.ch
Data utworzenia | Kraj
2008 | Szwajcaria
Słowa kluczowe
integracja, recykling, sprzedaż, materiały
budowlane

Syphon Bauteilbörse Biel AG to przedsiębiorstwo społeczne działające w formie spółki,
które przetwarza i odsprzedaje materiały budowlane. Koncentruje się na działalności
niszowej – recyklingu części budowlanych – uznawanej za nieatrakcyjną przez firmy
tradycyjne.

POMYSŁ

Syphon odzyskuje i sprzedaje części i materiały pochodzące z budynków remontowanych lub burzonych, przywracając do życia stare elementy konstrukcyjne. W ten
sposób firma stara się aktywnie uczestniczyć w trwałej ochronie środowiska.
Syphon zajmuje się burzeniem, rozbiórką, transportem, sprzątaniem i konserwacją,
przechowywaniem i zarządzaniem inwentarzem, aż do momentu sprzedaży komponentów. Poszczególne etapy owych prac są monitorowane przez zawodowych
szkoleniowców.
Syphon prowadzi warsztaty społeczne, mające na celu reintegrację poprzez aktywność
ekonomiczną, wykonywanie realnego zawodu, usamodzielnianie w kontekście zbliżonym do pierwotnego rynku pracy. Celem jego działalności jest zaoferowanie osobom
wykluczonym i bezrobotnym możliwości zatrudnienia na dłuższy okres.
Filozofia przedsiębiorstwa skupia się na ekologii i ekonomii. Do jej głównych celów
należy:
• tworzenie socjalnych miejsc pracy,
• wprowadzenie osób bezrobotnych na pierwotny rynek pracy,
• ułatwienie reintegracji społecznej i zawodowej,
• ekologiczne nastawienie przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.
Czynnik sukcesu firmy Syphon tkwi w stabilności zarządzanych przez nią sieci usług,
skierowanych do urzędów, gmin, prowincji (kantonów) i lokalnych przedsiębiorstw.
Firma nie ma żadnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw lokalnych. Dodatkowo samorząd lokalny uczestniczy w jej działaniach jako akcjonariusz.

CELE
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1. W firmie Syphon pracuje trzydzieści osób uprzednio długotrwale bezrobotnych
oraz sześciu członków personelu administracyjnego.
2. Troje pracowników (pięcioro przed końcem roku) oraz czterdzieści osób z zewnątrz uczestniczy w procesie reintegracji zawodowej.
3. Firma do tej pory odsprzedała dwadzieścia pięć ton odpadów budowlanych.

• rozwójlokalny• rewitalizacja
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Città Futura (IT)
Kontakt
DomenicoLucano– założyciel stowarzyszenia
Città Futura „G. Puglisi”
E-mail:citta.futura@tiscali.it
Tel.:(00 39) 0964 778008
Strona internetowa
www.cittafuturariace.it
Data utworzenia | Kraj
1999 | Włochy
Słowa kluczowe
imigranci, uchodźcy, wyludnienie, turystyka, rewitalizacja, tradycyjne rzemiosło, integracja

Rewitalizacja opuszczonych obszarów miast, przekształcenie znajdujących się tam budynków mieszkalnych w miejsce zakwaterowania imigrantów przy jednoczesnej odnowie życia gospodarczego regionu i odbudowie społeczności lokalnej.

POMYSŁ

• Przyjęcie zagranicznych imigrantów, włączenie ich do życia społeczności lokalnej
w obrębie pracy, szkoły, spotkań towarzyskich.

• Promocja działalności gospodarczej i turystycznej, rozwój wyludnionych

CELE

miejscowości.

• Włączenie społeczności miast i miasteczek w proces przywracania lokalnych

wartości i tradycji rzemieślniczych. Zaangażowanie w ten proces także cudzoziemców przyjętych do wspólnoty.

Forma prawna
Città Futura (Miasto Przyszłości) to stowarzyszenie na prawie włoskim, współpracujące
z gminą Riace.
Historia
Stowarzyszenie Città Futura „Giuseppe Puglisi” w 1999 roku założyła w Riace, w południowej Kalabrii (południe Włoch), grupa młodych mieszkańców tej miejscowości.

JAK
TO DZIAŁA?
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Był to wyraz hołdu dla Giuseppe Puglisiego, księdza z dzielnicy Brancaccio w Palermo,
zamordowanego przez mafię na początku lat 90.
Działalność
Pierwotną ideą stowarzyszenia było zwrócenie większej uwagi na problematykę małych, wiejskich społeczności Kalabrii, takich jak Riace. Tereny te zaczęły się znacząco
wyludniać, brakowało jakichkolwiek widoków na rozwój społeczny i gospodarczy.
W tym samym czasie południowe wybrzeża Włoch stały się miejscem wyokrętowania
licznych uchodźców z obszarów dotkniętych wojną i ubóstwem (Etiopczyków, Kurdów, Afgańczyków, Serbów, Palestyńczyków, Somalijczyków, Erytrejczyków i innych).
Łącząc te dwa zjawiska społeczne, stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność w oparciu o zasadę, że tylko jedność i współpraca między mieszkańcami wioski i cudzoziemcami może doprowadzić do rozwoju regionu i wyjścia z kryzysu.
Podstawą działalności stowarzyszenia Città Futura jest wioska ekologiczna o nazwie
Riace Village. Społeczności dawnych kalabryjskich wiosek traktowały gościnność jako
wartość nadrzędną, do czego postanowiono nawiązać w projekcie, organizując kwaterunek dla turystów oraz przyjmując uchodźców i włączając ich do społeczności lokalnej.
Riace Village jest odwzorowaniem wioski zwyczajowo gościnnej, otwartej na uchodźców, w której przywracane i rekultywowane są tradycyjne rzemiosła.
W ramach stowarzyszenia działa obecnie wiele punktów usługowych związanych
z przyjmowaniem imigrantów:
• Hotel – stowarzyszenie objęło pieczę nad wieloma opuszczonymi od dziesięcioleci domami, wyremontowało je i przekształciło w miejsca zakwaterowania.
W ofercie znajduje się siedemdziesiąt oddzielnych mieszkań rozmieszczonych
w piętnastu domach, które wyposażone są w pokoje, kuchnię, pokój dzienny,
łazienkę i toaletę. Hotel dedykowany jest osobom ceniącym wartości związane
z odpowiedzialną turystyką.
• Ośrodek recepcyjny dla uchodźców i azylantów – gmina działa zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącymi procedur postępowania z imigrantami oczekującymi na status uchodźcy i imigrantami będącymi
w trakcie procesu identyfikacji, uzyskując w ten sposób dotacje dla swojej
działalności. Ośrodki recepcyjne, które zajmują się pomaganiem imigrantom m.in.
w sprawach administracyjnych, także mieszczą się w wyremontowanych domach,
które wcześniej były przez długi czas opuszczone.
• Pracownie rzemiosła tradycyjnego – stowarzyszenie prowadzi warsztaty obrabiające w tradycyjny sposób ceramikę, szkło, miedź, a także szwalnię i wytwórnię
mioteł. Pracownie te mieszczą się w opuszczonych piwnicach, w każdej z nich
zatrudniona jest przynajmniej jedna osoba pochodząca z obszaru Kalabrii i jeden
cudzoziemiec.
• Warsztaty nauki rzemiosła tradycyjnego.
• Tawerna, która jest miejscem spotkań członków społeczności.
• Szkolenia związane z integracją imigrantów do społeczności lokalnych, prowadzone przede wszystkich w okolicznych regionach.
• Wycieczki szkolne z przewodnikiem, które cieszą się zainteresowaniem osób ze
wszystkich regionów Włoch.
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W stowarzyszeniu pracuje około dwudziestu pięciu osób, zatrudnionych w różnych
działach.
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest do mieszkańców miejscowości Riace oraz przyjmowanych imigrantów i uchodźców. Ponadto, ze względu na rozwój działalności gospodarczej i turystyki, Riace gości także turystów oraz osoby zainteresowane projektem (wycieczki
szkolne). Miejscowość gości również młodzież włoską i cudzoziemską na obozach
rzemieślniczych.

• Znaczenie zaangażowania członków stowarzyszenia, wolontariuszy oraz miesz-

kańców Riace i okolicznych miejscowości.
• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury, nawiązanie do ważnych w regionie wartości i tradycji.
• Różnorodne formy wsparcia imigrantów, którzy poprzez pracę, szkołę oraz życie
towarzyskie mogą włączyć się w życie i działania społeczności lokalnej.
• Rozwinięta i różnorodna działalność gospodarcza.

• Hotel: cztery – pięć tysięcy noclegów rocznie.
• Liczba goszczonych cudzoziemców: około dwustu dwudziestu osób.
Tab. 1. Dane dotyczące obecności cudzoziemców w regionie
Liczba
mieszkańców

Mieszkańcy obcego
pochodzenia*

% mieszkańców
obcego
pochodzenia

2009

842

140

8%

2008

754

77

4%

2007

749

72

4%

Rok

2006

721

67

4%

2005

703

58

3%

2004

638

33

2%

2003

631

22

1%

Źródło: ISTAT (Państwowy Urząd Statystyczny)
Oficjalne dane nie biorą tych osób pod uwagę, ponieważ nie wszyscy cudzoziemcy oczekujący na uzyskanie pozwolenia na pobyt
we Włoszech mają miejsce stałego zamieszkania, a zatem nie są uwzględnieni w danych ISTAT.

Miejscowość, po wielu latach wyludniania z powodu emigracji na północ kraju, zaczęła
się ponownie rozwijać i aktywizować dzięki przybywaniu cudzoziemców i ich integracji ze społecznością lokalną. Obecność imigrantów umożliwiła m.in. ocalenie przed
zamknięciem miejscowej szkoły podstawowej, która w przeciwnym razie musiałaby
przestać istnieć z powodu braku uczniów: w 2010 roku spośród czterdziestu uczniów
dwudziestu ośmiu było obcego pochodzenia.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

REZULTATY
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W ostatnich latach sąsiednie gminy Stigliano i Caulonia zainteresowały się działaniami
Riace i uczestniczyły w szkoleniach z zakresu aktywizacji i rehabilitacji zawodowej oraz
integracji imigrantów; miejscowości te odżyły dzięki nauce przyjmowania nowych
mieszkańców i ich integracji.

DANE
FINANSOWE

PERSPEKTYWY

INNE

Stowarzyszenie Città Futura otrzymało na początku swojej działalności dotację finansową od Banca Etica w wysokości około 51 tysięcy euro. Rozwój gospodarczy i turystyczny Riace jest bardzo dynamiczny, przyczyniając się do wzrostu obrotów stowarzyszenia.
W 2006 roku, bazując na doświadczeniach stowarzyszenia, gmina wygrała nagrodę
w wysokości 2 milionów euro w regionalnym konkursie na gruntowne odnowienie
wnętrza obiektu zabytkowego.
W niedługim czasie planuje się zwiększenie możliwości przyjmowania imigrantów.
W szczególności nawiązano porozumienie z innymi gminami tego regionu w celu
uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach pracy. Od 2011 roku można się
spodziewać silnego napływu uczniów z zagranicy. Planowane jest także opracowanie
nowych, socjalnych projektów społecznościowych, tworzonych przez mieszkańców
wioski i imigrantów, które będą oferować produkty i usługi typowe dla miejsc pochodzenia cudzoziemców.
Założyciel stowarzyszenia Città Futura został mianowany burmistrzem gminy Riace
w 2004 roku i ponownie w roku 2009. Dąży on do zaszczepienia w administracji
publicznej działań i postaw etycznych, związanych w dużym stopniu z polityką wobec
imigrantów. Gmina Riace organizuje od 2009 roku Festiwal Kina Migrantów. Znany
reżyser, Wim Wenders, nakręcił film krótkometrażowy Il volo, przedstawiający historię
regionu i działalność stowarzyszenia.
Założyciel stowarzyszenia, Domenico Lucano, przypomina: „Jeden z moich braci wyemigrował do Ameryki, drugi do Santena koło Turynu, gdzie jest więcej ludzi z Riace, niż tu
na miejscu. My i migranci tworzymy jedność, a ich eksmisja byłaby gestem niepotrzebnego
okrucieństwa, zupełnie tak, jakbyśmy sami się wypędzili”.

• rozwójlokalny• rewitalizacja
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Bałtowski
Park Jurajski (PL)
Kontakt
JarosławKuba– dyrektor Stowarzyszenia „Bałt”
E-mail:biuro@baltow.info
Tel.: (00 48) 41 264 12 93
Strona internetowa
www.baltow.info, www.juraparkbaltow.pl
Data utworzenia | Kraj
2004 | Polska
Słowa kluczowe
rozwój lokalny, bezrobotni, turystyka, dinozaury,
parki tematyczne

Rozwój turystyczno-gospodarczy gminy Bałtów. Zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwinięcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-gastronomicznej. Stwarzanie możliwości indywidualnego rozwoju i poprawy warunków
życia mieszkańców gminy Bałtów.
1. Rozwój regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie lokalnych
przedsiębiorstw oraz tworzenie bazy turystycznej i cateringowej.
2. Edukacja ekologiczna, rozwój agroturystyki, ochrona zasobów naturalnych (rzeki,
krajobrazu, fauny i flory lokalnej).
3. Aktywizacja mieszkańców umożliwiająca im indywidualny rozwój, działania
na rzecz integracji wspólnoty.

Forma prawna
Stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Historia
W 2001 roku zamknięto Hutę Ostrowiec, która była głównym miejscem zatrudnienia
dla mieszkańców gminy Bałtów. Poziom bezrobocia osiągnął wówczas w tym regionie
ponad 35%. W efekcie wielu młodych mieszkańców Bałtowa wyemigrowało w poszukiwaniu lepszej pracy. Brakowało spójnego planu zarządzania gminą i perspektyw
jej rozwoju: nie było wodociągów, kanalizacji ani telefonii komórkowej. Nie istniał
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieuregulowane sprawy własnościowe zniechęcały potencjalnych inwestorów. Wszystko zmienił bezprecedensowy
społeczny zryw tych mieszkańców Bałtowa, którzy w 2001 roku uznali, że w gminie
potrzebne są zmiany. Na zorganizowane przez nich spotkanie przyszło sto dwadzieś-

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

78

Dobrepraktykiinkluzjispołeczneji zawodowej

cia osób: przedsiębiorców, nauczycieli, rolników i rzemieślników. Zarejestrowali oni
w 2001 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” i wspólnie zaczęli szukać sposobu na wykorzystanie walorów krajobrazu, co mogłoby przyciągnąć turystów i ożywić gminę. Dzięki determinacji i wytrwałości liderów oraz woli zmian, która
udzieliła się mieszkańcom, udało się zrealizować nawet te najbardziej śmiałe pomysły,
jak np. stworzenie pierwszego w Polsce Parku Jurajskiego. Utworzenie Stowarzyszenia
„Bałt” zaowocowało powołaniem w ciągu kolejnych pięciu lat kilku podmiotów ekonomii społecznej – powstawały one w miarę poszerzania się oferty turystyczno-gospodarczej adresowanej do mieszkańców Bałtowa i okolic. Gmina zaczęła się intensywnie
rozwijać, bezrobocie jest minimalne, a Bałtów odwiedza kilkaset tysięcy turystów rocznie (w 2009 roku ponad 500 tysięcy).
Struktura organizacyjna
Pod koniec 2003 roku utworzono drugą organizację pozarządową – Stowarzyszenie
„Delta”, które zajęło się przede wszystkim działalnością gospodarczą i tworzeniem
miejsc pracy. Dzięki temu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” mogło skupić się głównie na działalności społecznej: wspieraniu zespołów ludowych, organizowaniu imprez kulturalnych, opracowywaniu programów edukacyjnych oraz organizacji spływów tratwami. W 2006 roku utworzono (w ramach projektu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL „Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku”) nowe
przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – „Allozaur”. Jest to rodzaj zakładu komunalnego, któremu stowarzyszenia „Bałt” i „Delta”
zlecają różne prace, związane m.in. z obsługą turystów oraz utrzymaniem porządku
w Bałtowskim Parku Jurajskim. Czwartym podmiotem jest Fundacja „Partnerstwo Krzemienny Krąg” – partnerskie porozumienie samorządów jedenastu gmin, a także organizacji pozarządowych, mediów, placówek edukacji i kultury, przedsiębiorców, których
celem jest budowanie wspólnego markowego produktu turystycznego.
Działalność
Odnalezione w Bałtowie ślady dinozaurów postanowiono wykorzystać jako atrakcję
turystyczną. W 2004 roku, na terenie dawnego tartaku, Stowarzyszenie „Delta” przystąpiło do budowy parku jurajskiego, przez który prowadzi ścieżka edukacyjna pokazująca kolejne epoki w dziejach Ziemi, wzbogacona o kolorowe tablice z opisami zwierząt i roślin. Główną atrakcją jest ponad siedemdziesiąt modeli dinozaurów naturalnej
wielkości. Nad krętym strumykiem unoszą się makiety ważek i ptaków sprzed 300
milionów lat. Przed wejściem do parku znajduje się rozległy plac, na którym ustawiono
stragany z pamiątkami. Pierwszego dinozaura – allozaura z żywicy epoksydowej, który stanął przed urzędem gminy – stowarzyszenie sprowadziło z Niemiec, ponieważ
w Polsce takich modeli wtedy jeszcze nikt nie wykonywał. Kosztował on około 30 tysięcy zł. Stowarzyszenie „Bałt” ogłosiło „narodową zrzutkę” – rozpowszechniło ulotkę
zapowiadającą w Bałtowie niespotykane atrakcje i zachęcającą do datków – i w dwa
tygodnie zebrało na ten cel pieniądze wśród mieszkańców gminy, urzędów i przedsiębiorców. Na następne okazy dinozaurów udało się uzyskać fundusze m.in. z Programu
Operacyjnego SAPARD. W maju 2008 roku Stowarzyszenie „Delta” otworzyło drugi
park – JuraPark Solec Kujawski. Bliźniaczy brat parku w Bałtowie jest dużo większy
– zajmuje obszar ponad 12 hektarów. Obecnie znajduje się tu około stu postaci dinozaurów i stale przybywają nowe. Oprócz doskonałych rekonstrukcji prehistorycznych
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stworzeń JuraPark Solec może się poszczycić największym w Polsce muzeum paleontologicznym, w którym znajdują się tysiące skamieniałych roślin i zwierząt.
Stowarzyszenie „Delta” zorientowane jest na zatrudnianie osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych pozbawionych szans na rynku pracy z powodu albo niskich
kwalifikacji, albo posiadania umiejętności mało popularnych na współczesnym rynku
pracy – takich jak rękodzielnictwo. Wiele z tych osób znalazło zatrudnienie w Parkach
Jurajskich. Ich budowa była nie tylko dobrym sposobem wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i stworzenia nowych miejsc pracy, lecz także przyczyniła się znacząco do rewitalizacji gminy – wokół JuraParku w Bałtowie powstało, i wciąż powstaje,
wiele ciekawych inicjatyw:
• Organizowany od kwietnia do października spływ tratwami po rzece Kamiennej
cieszy się ogromnym powodzeniem. Przygotowanie tej działalności nie było
jednak łatwe, m.in. z powodu dużego zanieczyszczenia terenu rzeki. W 2002
roku Stowarzyszenie „Bałt” zatrudniło dwanaście osób z rodzin najbiedniejszych,
bezrobotnych, wielodzietnych, które zajęły się pracami porządkowymi – rekultywacją rzeki, wycinką drzew, koszeniem trawy, wywozem śmieci.
• Stok narciarski „Szwajcaria Bałtowska” utworzony w 2007 roku na terenach prywatnych, dzierżawionych przez stowarzyszenie. Chodziło przede wszystkim o to,
by po sezonie turystycznym osoby pracujące dla obu stowarzyszeń miały gdzie
pracować. Powstanie stoku narciarskiego wydłużyło sezon i zapewniło ciągłość zatrudnienia – np. zimą flisacy z Kamiennej zajmują się obsługą i konserwacją stoku.
• Ośrodek jazdy konnej „Kraina Koni”, w którym do dyspozycji zainteresowanych
są konie zimnokrwiste rasy małopolskiej oraz hucuły. Działa od 2005 roku jako
dodatkowa atrakcja dla turystów.
• Spółka „Allozaur” to rodzaj zakładu komunalnego, któremu stowarzyszenia „Bałt”
i „Delta” zlecają prace. Świadczy usługi dla mieszkańców i obu stowarzyszeń.
Zajmuje się obsługą turystów i pracami na rzecz gminy. Pracownicy „Allozaura”
(dwadzieścia pięć osób) opiekują się gminną zielenią, sprzątają szlaki turystyczne, parkingi, brzegi rzeki. Organizują także imprezy rozrywkowe i wytwarzają
pamiątki.
• Program szkoleniowo-doradczy dla gospodarstw agroturystycznych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Obecnie w gminie działa około dwudziestu pięciu takich gospodarstw. Aby poprawić jakość ich usług, Stowarzyszenie „Bałt” organizuje szkolenia
dla właścicieli gospodarstw dotyczące marketingu, promocji i opracowywania
wspólnych standardów.
Grupy docelowe
Osoby bezrobotne, które mogą znaleźć zatrudnienie w różnych obszarach zawodowych, oraz mieszkańcy gminy Bałtów, którzy są podstawowymi klientami.

• Bezprecedensowy społeczny zryw tych mieszkańców Bałtowa, którzy uznali, że
w gminie potrzebne są zmiany.

• Zaufanie społeczne, wypracowane przez stowarzyszenie poprzez zatrudnianie
mieszkańców i rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań.
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• Otwarcie na współpracę (także między władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi) i dzielenie się sukcesem z innymi gminami, myślenie o rozwoju
całego regionu.
• Bogata oferta turystyczna, wynikająca m.in. z pomysłowości w wykorzystaniu
istniejących walorów przyrodniczych.

• Przede wszystkim utworzenie wielu nowych miejsc pracy, głównie dla długotrwale
REZULTATY

DANE
FINANSOWE

bezrobotnych. Park Jurajski przyczynił się na przykład do tego, że w Ostrowcu
Świętokrzyskim powstała największa w Europie wytwórnia modeli dinozaurów
– plastycy projektują je pod okiem specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego. W samym Parku Jurajskim zatrudnienie znalazło sto dwadzieścia osób, we
wszystkich trzech podmiotach prawnych utworzono około dwustu miejsc pracy.
• Wszystkie przedsięwzięcia dają pracę mieszkańcom gminy, stwarzają im także
możliwości indywidualnego rozwoju i poprawy warunków życia. Ci, którzy byli
i są członkami stowarzyszenia lub zaczynali pracę w Stowarzyszeniu „Bałt” jako
pracownicy fizyczni (sprzątacze, konserwatorzy zieleni), dziś są kierownikami
sklepów, punktów gastronomii albo zakładają własne przedsiębiorstwa – stolarnie,
zakłady fryzjerskie, hoteliki, pasieki, gospodarstwa agroturystyczne.
• Spadek wskaźnika bezrobocia w gminie: z ponad 35% w 2001 roku do 4%
w 2009 roku.
• Powstanie infrastruktury turystycznej, m.in. pięć obiektów hotelarsko-gastronomicznych, dwadzieścia pięć gospodarstw agroturystycznych, pięć jednoosobowych firm.
• Odtworzono infrastrukturę społeczną, miejsca na działalność społeczną, kulturalną, imprezy plenerowe.
• Rocznie Bałtów odwiedza kilkaset tysięcy turystów (po 500 tysięcy w latach 2008
i 2009).
Na uruchomienie i rozwój działalności w latach 2002–2007 stowarzyszenia wykorzystały pomoc w wysokości 12 milionów zł m.in. z programów SAPARD, LEADER
i EQUAL oraz fundusze prywatne. Liderzy przedsięwzięcia podkreślają, że rozwijało
się ono stopniowo i na ostateczny efekt inwestycyjny (ok. 15 milionów zł) składa się
wiele kolejnych, mniejszych inwestycji.
W 2009 roku przychody z działalności własnej dwóch parków, w Bałtowie i Solcu Kujawskim, wynosiły 19,29 miliona zł, natomiast 93 tysiące zł otrzymano z darowizn i dotacji na inwestycje. Koszty działalności operacyjnej i finansowej dwóch parków wynosiły
18,58 miliona zł. Obecnie stopień samowystarczalności ekonomicznej całego przedsięwzięcia wynosi 100%.
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Stowarzyszenie „Bałt” chce doprowadzić do powstania dwudziestu podmiotów ekonomii społecznej na bazie gospodarstw agroturystycznych, które działałyby na zasadzie questingu (zwiedzanie przez zabawę). Pierwszą atrakcją turystyczną w Bałtowie
funkcjonującą na zasadzie questingu jest od sezonu wakacyjnego 2010 Żydowski Jar
(quest „Zaginiony świat dinozaurów – odkrycia w Żydowskim Jarze”), gdzie występują
tropy dinozaurów i gdzie obecnie działa ścieżka edukacyjna. Została ona wyposażona
w typowe dla questingu elementy, m.in. ukryte skamieniałości, które trzeba odszukać.
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L’Olivera (ES)
Kontakt
CarlesdeAhumada - dyrektor L’Olivera
E-mail:carles@oliver.org
Tel.:(00 34) 973 33 02 76
Strona internetowa
www.olivera.org
Data utworzenia | Kraj
1974 | Hiszpania
Słowa kluczowe
rolnictwo ekologiczne, innowacja, obszary wiejskie, spółdzielnia

Ułatwienie społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych, mieszkających
na wyludniających się obszarach wiejskich, poprzez umożliwienie im pracy oraz życia
we wspólnocie, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących zasobów terenu i wyrobu wysokiej jakości produktów lokalnych.
1. Rozwój obszarów wiejskich, zahamowanie wyludniania tych terenów.
2. Stworzenie demokratycznej wspólnoty, w której każdy może w pełni uczestniczyć
i mieć realny wpływ na jej działania.
3. Realizacja innowacyjnego, trwałego projektu gospodarczego przy minimalnym
negatywnym wpływie na środowisko naturalne.
4. Wyrób najwyższej jakości produktów.
5. Integracja społeczna i zawodowa osób umysłowo upośledzonych, chorujących
psychicznie i/lub zagrożonych wykluczeniem.

Forma prawna
L’Olivera sccl. to „katalońska spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością”. Taka forma spółki handlowej najlepiej oddaje idee grupy, promującej równość, demokrację
i partycypację obywateli.
Historia
W 1974 roku czteroosobowa grupa założycieli wprowadziła się do dawnego domu
miejscowego nauczyciela w Vallbona de les Monges, wspólnie z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wykluczonymi społecznie. Po nabyciu ośmiu hektarów pól
uprawnych, w 1976 roku stworzyli oni spółdzielnię, a w 1982 roku zasadzili pierwsze
winnice.
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Cztery lata później L’Olivera została wpisana do rejestru Specjalnych Ośrodków Zatrudnienia, wynajęła dodatkowe tereny, rozpoczęła prowadzenie piwnicy win i magazynu maszyn rolniczych, które rozrastają się do dzisiaj. W 1989 roku dokonano
pierwszego zbioru. W 2000 roku rozpoczęto realizację terapii zajęciowej, a w następnym roku, wraz z zakupem nieruchomości o powierzchni trzech hektarów, działalność
rozpoczęły warsztaty rezydenckie dla osób niepełnosprawnych, oferujące 16 miejsc.
Fundacja L’Olivera powstała w 2003 roku. Dwa lata później uruchomiono nowy młyn
do tłoczenia oleju. Rok 2008 wyznacza początek upraw ekologicznych w L’Olivera.
Działalność
Głównym przedmiotem działalności L’Olivera jest wytwarzanie wysokiej jakości wina
i oliwy, a także uprawa ziemi oraz inne formy rolnictwa, hodowla zwierząt gospodarskich na terenach własnych lub innych właścicieli, przetwórstwo płodów rolnych
i produktów pochodzących z hodowli oraz ich zbyt. Celem L’Olivera jest prowadzenie
działań pomocowych, terapeutycznych i edukacyjnych osób upośledzonych fizycznie,
psychicznie i sensorycznie oraz wspieranie ich w reintegracji społecznej i zawodowej.
L’Olivera stwarza tym ludziom możliwość aktywnego włączenia się do pracy i uczestniczenia w tworzeniu atmosfery wspólnoty pracowniczej. L’Olivera oferuje zajęcia
dostosowane do możliwości i indywidualnej sytuacji każdej z tych osób jako metodę
na usamodzielnienie się i poprawę jakości życia.
Stowarzyszona z L’Oliverą Spółdzielnia Pracy zatrudnia czterdzieści pięć osób, z których dziewiętnaście to osoby niepełnosprawne. Dziesięć z nich pracuje w ramach
Specjalnego Ośrodka Zatrudnienia, a dziewięć jest związanych z Ośrodkiem Terapii
Zajęciowej. Współpracownicy zapewniają administrację i zarządzanie spółdzielnią we
wszystkich jej aspektach oraz wprowadzanie do obrotu produktów. W zespole jest też
psycholog, pracownik socjalny i okresowo konsultant – lekarz psychiatra.
Całość działań spółdzielni jest ze sobą zintegrowana, jednak w celu lepszego przestrzegania przepisów katalońskich urzędów socjalnych, poszczególne obszary jej działalności
są wyraźnie oddzielone. Część aktywności ma charakter mieszkaniowy, część opiera
się na warsztatach zajęciowych (przedzawodowych), a część funkcjonuje jako Specjalny
Ośrodek Zatrudnienia. Spółdzielnia składa się z następujących struktur:
• Siedziba L’Olivera dysponująca szesnastoma miejscami mieszkaniowymi. Zapewnia ona usługi socjalne i pomocowe. Otwarta jest cały rok w formie internatu.
• Ośrodek Terapii Zajęciowej, otwarty w czerwcu 2000 roku, gości dziewięć osób
niepełnosprawnych i zatrudnia dwie instruktorki. Jego działalność opiera się
przede wszystkim na wsparciu osobistym i społecznym, działaniach częściowo
związanych z wykonywanym zawodem. Ośrodek prowadzi ogród warzywny
i hodowlę zwierząt domowych.
• Specjalny Ośrodek Zatrudnienia uzyskał uprawnienia Ministerstwa Pracy w 1986
roku, a działalność rozpoczął w roku 1989. Od tej pory działa nieprzerwanie.
Początkowo zatrudniał cztery osoby niepełnosprawne, a w chwili obecnej –
dziesięć. Specjalny Ośrodek Zatrudnienia zajmuje się działalnością produkcyjną
i handlową. Głównym celem jest utrzymanie rentowności miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, m.in. poprzez dostosowywanie poszczególnych miejsc pracy
i procesów produkcji do specyficznych możliwości pracowników.
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• Ekologiczne gospodarstwo rolne. Oprócz wykwalifikowanych pracowników

pracuje w nim pięć osób niepełnosprawnych, w ramach Specjalnego Ośrodka
Zatrudnienia. Gospodarstwo ma czterdzieści hektarów, z czego ponad jedenaście
stanowi własność spółdzielni, a pozostała część gospodarstwa jest wynajmowana.
Dziewiętnaście hektarów przeznaczonych jest na uprawę oliwek, podobny teren
zajmuje uprawa winorośli.
• Piwnica Bodega L’Olivera, zatrudniająca pięć osób w ramach Specjalnego
Ośrodka Zatrudnienia oraz personel techniczny. Piwnica zajmuje powierzchnię
2000 m kw., z czego połowa znajduje się pod ziemią. Wyposażona jest w klimatyzację, ogrzewanie biomasą i wszelkie nowoczesne udogodnienia technologiczne, niezbędne do uzyskania wysokiej jakości win o zastrzeżonej apelacji „Costers
del Segre”. Początki działalności winnicy sięgają 1989 roku. Wino wytwarzane jest
z białych winogron odmiany Macabeo, Parellada i Chardonnay. Od roku 2008
roku rozpoczęto produkcję wina czerwonego.
Winnica pozwala na produkcję i sprzedaż sześciu różnych rodzajów białego wina,
chronionych apelacją „Costers del Segre”. Najbardziej znanym spośród nich (produkcja rzędu 30 tysięcy butelek) jest Blanc de Serè. Od początku działalności L’Olivera
dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty były najwyższej jakości. W tym celu
kontroluje proces wytwarzania na wszystkich etapach.
Od 1995 roku L’Olivera rozwija handel oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, w butelkach 500 ml. Od roku 2005 L’Olivera samodzielnie produkuje oliwę we własnej
przetwórni wytłoczonego oleju. W oparciu o nowoczesną włoską technologię, zakład
przetwarza 3000 kg oliwek dziennie.
Grupy docelowe
L’Olivera dąży do integracji osób upośledzonych umysłowo i chorujących psychicznie,
w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem.
Jej działalność handlowa skierowana jest do ogółu klientów.

• Pracownicy są członkami spółdzielni i jednocześnie jej właścicielami. Samodzielny

i elastyczny charakter struktury zachęca do aktywnego uczestnictwa wszystkich
współpracowników. Poza tym podstawowym kryterium działania jest tworzenie
nowych miejsc pracy, a nie zysk.
• Innowacja i kreatywność w procedurach i w pracy oraz wysoka jakość dzięki
szkoleniom i badaniom.
• Ekologiczny charakter produkcji.
• Rewitalizacja obszarów wiejskich, wpływ na rozwój regionu. Szczególną wagę
spółdzielnia przywiązuje do zaangażowania społecznego i solidarności: L’Olivera
stara się mieć realny wpływ na rozwój kontekstu społecznego i środowiskowego,
dąży także do zagwarantowania osobistej satysfakcji, wzmocnienia zaangażowania
i udziału jej członków w podejmowaniu decyzji i w funkcjonowaniu spółdzielni.
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• Nowe formy finansowania, dzięki partnerstwom nawiązanym z etycznymi instytu-

cjami finansowymi, takimi jak: Coop57, Reintegration Capital of the Caixa Catalunya
Foundation, a także emisji udziałów, mającej na celu rozbudowę piwnicy FIARE13.

• Dziewiętnaście osób niepełnosprawnych znalazło swoje miejsce zatrudnienia
REZULTATY

w spółdzielni L’Olivera, w tym dziesięć jest zatrudnionych w ramach specjalnych
umów integracyjnych.
• Przewiduje się podpisanie piętnastu kolejnych specjalnych umów integracyjnych,
z czego trzy w Vallbona de les Monges i dwanaście w ramach projektu Can Calopa w Barcelonie.
• Rewitalizacja i rozwój terenów w okolicach Vallbony.
• Doskonałej jakości produkty (wino i oliwa), które cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów.
Dane finansowe
Spółdzielnia dysponuje dwoma głównymi źródłami dochodów, które uzupełniają się
wzajemnie i równoważą:
• dochody z działalności społecznej, w ramach umowy z administracją publiczną
(około 40% ogółu).
• dochody z produkcji rolnej i przetwórstwa wysokiej jakości płodów rolnych (60%
ogółu).
• Bilans całkowity 2009: 3,67 miliona euro.
• Całkowite środki własne 2009: 327 tysięcy euro.
• Całkowity kapitał z dotacji: 1 144 000 euro.
• Całkowity obrót 2009: 601 tysięcy euro.
• Wynik z roku 2009: 386 tysięcy euro.
Pomimo kryzysu gospodarczego, w roku 2009 sprzedaż wzrosła o 8%. W 2010 roku
wartość sprzedaży win wzrosła o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim (2009),
co oznacza wzrost obrotów o 38%.

PERSPEKTYWY
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L’Olivera zainicjowała w 2005 roku program rozwoju o nazwie Horyzont 2005/2015.
W 2010 roku po raz pierwszy zarządzała produkcją wina w posiadłości Can Calopa de
Dalt (Barcelona), w parku przyrodniczym Collserola, gdzie produkuje się wina pod
znakiem Urzędu Miasta Barcelony. Projekt podmiejskiego rolnictwa przewiduje stworzenie miejsc pracy dla dwunastu osób upośledzonych umysłowo, które zostaną zakwaterowane na tym terenie.
Carles de Ahumada, dyrektor L’Olivery: „Kiedy tworzyliśmy wspólnotę pracy i życia
na obszarze wiejskim (w budowaniu której może uczestniczyć każdy), wydawało się nam,
że próbujemy wcielić w życie utopię. Dziś możemy powiedzieć, że jest to możliwe, a nawet,
że nasza inicjatywa może być powielana w Europie. Pozwoliłoby to na utworzenie licznych
nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich”.

Patrz prezentacja FEBEA
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Być Razem (PL)
Kontakt
MariuszAndrukiewicz – prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
E-mail: fundacjabycrazem@wp.pl
Tel.: (00 48) 33 85-14-101
Strona internetowa
www.fundacjabycrazem.pl
Data utworzenia | Kraj
2007 | Polska
Słowa kluczowe
przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna,
inkluzja społeczna, usługi porządkowe, catering

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją,
głównie bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz promocja przedsiębiorczości społecznej.
1. Reintegracja zawodowa osób wykluczonych, stworzenie dla nich nowych miejsc
pracy.
2. Inkluzja społeczna osób wykluczonych poprzez aktywność ekonomiczną oraz
kontakt z innymi ludźmi i otrzymywane wsparcie.
3. Udział w rewitalizacji poprzemysłowych terenów Śląska.
4. Promocja przedsiębiorczości społecznej.

Forma prawna
„Być Razem” jest fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. W jej ramach działa
przedsiębiorstwo społeczne. Dodatkowo fundacja prowadzi inkubator przedsiębiorczości społecznej – Centrum Partnerstwa Lokalnego, które zajmuje się m.in. promocją idei ekonomii społecznej i w ramach którego działają dwie spółdzielnie socjalne:
„Nowy Horyzont” oraz „Supersmak”.
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Historia
W 2004 roku Stowarzyszenie „Być Razem” z Cieszyna, zajmujące się osobami bezdomnymi i bezrobotnymi, otrzymało od miasta w nieodpłatne użytkowanie zdewastowane hale fabryczne po zakładach farb „Polifarb”. Członkowie stowarzyszenia utworzyli
w nich przedsiębiorstwo społeczne, w którym można zatrudniać na rynkowych zasadach osoby, które korzystały z usług stowarzyszenia, pracowały w warsztatach terapii
zajęciowej. Pomysł został wpisany w strategię rozwoju Cieszyna i uzyskał finansowanie
ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (poddziałanie:
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych województwa śląskiego). Wnioskodawcą była gmina, a stowarzyszenie partnerem społecznym. Na projekt stowarzyszenie
otrzymało w sumie (ze środków unijnych, miasta, ministerstwa) około 5 milionów zł.
Inwestycja trwała półtora roku.
Pomysł zaowocował powołaniem w 2007 roku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „Być Razem”, prowadzącej działalność gospodarczą. Jej zadaniem jest pozyskiwanie pieniędzy na działalność społeczną po to, by maksymalnie uniezależnić się
od środków publicznych, oraz tworzenie miejsc pracy dla osób bezdomnych i innych
wykluczonych – także wspieranie spółdzielni socjalnych przez nich zakładanych.
Działalność
Przedsiębiorstwo społeczne, działające w ramach Fundacji „Być Razem”, składa się
z dwóch działów:
1. Dział Warsztatów,
2. Dział Edukacji i Pracy Socjalnej.
Na Dział Warsztatów składają się: pralnia, szwalnia, stolarnia, ślusarnia, sekcja robót budowlanych oraz stołówka i catering. Warsztaty są wyposażone w nowy, nowoczesny
i bezpieczny sprzęt. Zarówno lokale, jak i sprzęt spełniają wszelkie niezbędne normy,
wymagane od przedsiębiorstw rynkowych. Wszyscy pracownicy warsztatów to osoby
długotrwale bezrobotne, bezdomne, opuszczające zakłady karne, niepełnosprawne.
W warsztatach pracuje obecnie siedemnaście osób oraz dwóch opiekunów. Pracownicy są rekrutowani przez urząd pracy, stowarzyszenie „Być Razem” i Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Cieszynie. Większość pracowników to mieszkańcy Domów
Wspólnoty prowadzonych przez Stowarzyszenie „Być Razem”14.
Dział Edukacji i Pracy Socjalnej w dużej mierze opiera się na działalności komercyjnej,
związanej z edukacją i szkoleniami w obszarze ekonomii społecznej. Szkolenia obejmują: komunikację, autoprezentację, poruszanie się po rynku pracy, negocjacje zawodowe. Prowadzone są przez pięciu psychologów i trenerów, zatrudnionych w Stowarzyszeniu „Być Razem”.
Dodatkowo fundacja prowadzi inkubator przedsiębiorczości, Centrum Partnerstwa
Lokalnego, w ramach którego działają dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza z nich
to „Nowy Horyzont”, która zatrudnia osoby chorujące psychicznie i świadczy usługi
porządkowe (m.in. sprząta MOPS, wspólnoty mieszkaniowe). W spółdzielni pracu-

14

Więcej w Atlasie ekonomii społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/612310).
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je osiem osób, zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Druga spółdzielnia – „Supersmak” – zajmuje się działalnością gastronomiczną na rzecz m.in. cieszyńskich szkół,
urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej. Zatrudnia pięć kobiet.
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest do osób bezdomnych, bezrobotnych, alkoholików oraz kobiet
powyżej pięćdziesiątego roku życia.
Odbiorcami usług świadczonych przez przedsiębiorstwo społeczne i spółdzielnie oraz
produktów wytworzonych w warsztatach są mieszkańcy Cieszyna i okolic, miejscowe
zakłady, szkoły, szpital, przychodnia, instytucje publiczne.

• Współdziałanie z licznymi partnerami społecznymi: samorządem, organizacjami
pozarządowymi i rządowymi instytucjami rynku pracy.

• Profesjonalne szkolenia i projekty edukacyjne.
• Specjalistyczne wykształcenie i wieloletnie doświadczenie liderów w zakresie

DLACZEGO
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pracy z osobami wykluczonymi.

• Liczba pracowników ogółem (we wszystkich formach działalności fundacji)

to sześćdziesiąt sześć osób (wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę). Dziewiętnaście osób znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym,
osiem osób w spółdzielni socjalnej „Nowy Horyzont”, pięć w spółdzielni socjalnej
„Supersmak”. Nadal trwa rekrutacja do warsztatów i spółdzielni.
• Z pomocy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” skorzystało w 2009 roku ponad dziewięćset osób, w tym ponad trzysta trzydzieści
to osoby długotrwale bezrobotne. Co roku kilkadziesiąt z nich znajduje zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub w podmiotach gospodarczych prowadzonych
przez fundację.
W 2008 roku fundacja podpisała pięcioletnią umowę (z możliwością przedłużenia)
z gminą na prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Samorząd udzielił fundacji
nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 150 tysięcy zł na dwa lata, ale zastrzegł
jednocześnie w umowie, że przedsiębiorstwo musi się samofinansować. W roku 2010
pożyczka została w całości spłacona.
Warsztaty i spółdzielnie socjalne oraz działalność szkoleniowa są całkowicie
samowystarczalne.
Uruchamiana jest druga spółdzielnia socjalna „Supersmak”, która zajmie się działalnością gastronomiczną. Zatrudnia pięć kobiet, ich rekrutację przeprowadził urząd pracy
– część z nich mieszkała w prowadzonym przez stowarzyszenie Domu Matki i Dziecka.
Zanim znalazły zatrudnienie w spółdzielni, przeszły półroczne szkolenie zawodowe.
Perspektywy tej spółdzielni rysują się obiecująco – ma zamówienia na kilka miesięcy,
m.in. z MOPS-u, urzędu pracy, cieszyńskich szkół. W 2010 roku planowano utworzenie trzeciej spółdzielni socjalnej – krawieckiej.
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Mariusz Andrukiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia „Być Razem” i szef Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”: „Od początku zakładaliśmy ścisłą
współpracę z lokalnym samorządem. Chcieliśmy być partnerem lokalnych władz, włączyć
się w realizację usług w sferze pomocy społecznej”.
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Flandria (PL)
Kontakt
DrInezaSkrzypiec-Sikorska – menadżer stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”
E-mail:sekretariat@flandria.pl
Tel.: (00 48) 52 357 47 95
Strona internetowa
www.flandria.pl
Data utworzenia | Kraj
1997 | Polska
Słowa kluczowe
usługi medyczne, opieka pielęgniarska, wolontariat, apteki

Stworzenie alternatywnych wobec publicznego systemu zdrowia usług medycznych,
które zwiększyłyby dostępność wyspecjalizowanej pomocy medycznej, profesjonalnej
opieki pielęgniarskiej oraz wsparcia wolontariuszy.
1. Zwiększenie dostępności deficytowych wyspecjalizowanych usług medycznych,
profesjonalna opieka pielęgniarska i wolontaryjna.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Inowrocławia, miasta o wysokim poziomie bezrobocia.
3. Reintegracja zawodowa bezrobotnych pielęgniarek; integracja społeczności lokalnej; poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Forma prawna
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, fundacja i Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej.
Historia
Powstanie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” miało być remedium na zły
stan publicznej służby zdrowia. Zamierzeniem założycieli nie była budowa nowego
systemu opieki zdrowotnej czy konkurowanie z publiczną służbą zdrowia – chodziło
o to, by zwiększyć dostępność do usług medycznych tam, gdzie brakowało specjalistów, a długie kolejki ograniczały leczenie.
Inspiracją był funkcjonujący w Belgii system obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzany przez kilka konkurujących ze sobą stowarzyszeń, których członkami
są pacjenci. To oni wybierają władze stowarzyszeń, państwo określa jedynie zakres
usług medycznych, które muszą zapewnić stowarzyszenia.
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Działalność
Członkowie Stowarzyszenia „Flandria” (jest ich około dziewięciu tysięcy) płacą składkę
członkowską w wysokości 2 zł rocznie. Mogą też wykupić indywidualną kartę rabatową,
dającą 10% zniżki w aptekach prowadzonych przez stowarzyszenie oraz partnerów
organizacji, 30% w prywatnych gabinetach specjalistów współpracujących ze stowarzyszeniem oraz 15% w sklepach i wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Statutową działalność społeczną realizuje stowarzyszenie oraz działająca
przy stowarzyszeniu Fundacja Wzajemnej Pomocy.
Stowarzyszenie „Flandria” opiera swoją aktywność na różnego rodzaju działaniach:

• Prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (utworzony w 1999 roku)

– jest to przychodnia świadcząca usługi medyczne; zatrudniająca lekarzy, dysponująca sprzętem i lokalem.
• Zapewnia opiekę pielęgniarską w domu przewlekle chorych – od 2004 roku
opieka ta jest bezpłatna w ramach kontraktu z NFZ-em. Siedem pielęgniarek
opiekuje się pacjentami minimum cztery razy w tygodniu po półtorej godziny.
• Prowadzi sprzedaż i wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
w sklepach zlokalizowanych w Inowrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku,
Poznaniu, Gdyni. Aktualnie sklepy działają w ramach stowarzyszenia, zostaną
jednak wkrótce przeniesione do nowo powstającej spółdzielni europejskiej.
• Zarządza siecią aptek społecznych należących do Europejskiej Unii Aptek
Społecznych (EUAS EUROPEAN UNION OF SOCIAL PHARMACIES E.U.S.P.
www.eurosocialpharma.
• Organizuje Międzynarodową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu – co roku bierze w niej udział około pięciuset osób niepełnosprawnych
z całej Europy.
Grupy docelowe
Korzystać z oferty Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” może cała społeczność lokalna, jednak jest ono szczególnie przeznaczone dla osób starszych, chorych,
ubogich. Zatrudnienie w Stowarzyszeniu mogą znaleźć osoby bezrobotne (szczególnie kobiety) i młodzież.
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• Nowatorski w Polsce pomysł, który trafił w ogromne potrzeby społeczne (niewy-

dolny system państwowych ubezpieczeń i opieki zdrowotnej).
• Współpraca z partnerami belgijskimi, szczególnie z Międzynarodowym Departamentem Federacji Chrześcijańskich Kas Chorych w Belgii, który m.in. pomaga
tworzyć stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych w Europie, Azji i Afryce. Belgowie pomogli stworzyć i sfinansować takie stowarzyszenie w Inowrocławiu.
• Doświadczenie zawodowe (lekarskie) oraz menadżerskie liderki przedsięwzięcia.
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• Zwiększenie dostępności usług medycznych i opiekuńczych – z profesjonalnej

opieki medycznej korzysta rocznie kilkanaście tysięcy osób.
• „Flandria” ma pięć oddziałów terenowych oraz sklepy w Inowrocławiu, Toruniu,
Bydgoszczy, Włocławku, Poznaniu, Gdyni.
• Pięćdziesiąt osób zatrudnionych na etatach i ponad stu współpracujących stale
wolontariuszy.
Na przychody składają się: przychody z działalności gospodarczej (rocznie ok. 4 milionów zł), składki członków i składki na upusty za usługi medyczne (rocznie ok. 150
tysięcy zł), granty (m.in. na zakup sprzętu), pomoc finansowa od partnerów z Belgii.
Koszty bieżącej działalności w 2009 roku wynosiły 3,9 miliona zł.
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Szacunkowe koszty uruchomienia: jednej apteki – ok. 200 tysięcy zł (w tym połowa
to zakup leków); jednego sklepu ze sprzętem medycznym – ok. 150–200 tysięcy zł
(w zależności od wartości sprzętu); jednej wypożyczalni sprzętu – koszt wynajmu pomieszczeń (sprzęt można otrzymać od darczyńców).
Kontrakty z NFZ-em gwarantują stuprocentową samowystarczalność Niepublicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej; sklepy ze sprzętem rehabilitacyjnym i apteki generują
zyski, które są przeznaczane na działalność stowarzyszenia. Stopień samowystarczalności ekonomicznej całego przedsięwzięcia wynosi 60%.
Stowarzyszenie ma ograniczone możliwości działań ekonomicznych, co zawęża również pole działań społecznych. Na działalność statutową „Flandria” przeznacza wszystko, co może zarobić. Dalszy rozwój ograniczają przepisy NFZ-etu. Ponadto podczas
przetargów na wynajem lokali do prowadzenia działalności miejscowe władze traktują
stowarzyszenie tak samo, jak bogate komercyjne firmy. W związku z tym zarządzający
„Flandrią” zdecydowali o uruchomieniu pierwszej w Polsce spółdzielni europejskiej, dającej większe możliwości (i pozwalającej na działalność w całej Europie). Udziałowcem
spółdzielni będzie strona belgijska.
Ineza Skrzypiec-Sikorska, dyrektor „Flandrii”: „Ważna jest przede wszystkim wrażliwość
społeczna koordynatora lokalnego, wykształcenie i wiek nie grają roli. Wśród koordynatorów
są osoby młode i starsze, takie które mają średnie wykształcenie i takie z długoletnim doświadczeniem w pracy w placówkach służby zdrowia. Polecam wszystkim otwarcie na nowe
pomysły i ciekawe informacje, a także wymianę kadry zarządzającej w pracy na różnych
stanowiskach – brak wąskiej specjalizacji jest naszą siłą!”.

PERSPEKTYWY

INNE

92

Dobrepraktykiinkluzjispołeczneji zawodowej

Kols (MT)
Kontakt
R.G. Xerri– dyrektor Koperattiva Linen Service
E-mail:admin@kolsltd.com
Tel.:(00 35) 6 21 43 87 62
Strona internetowa
www.kolsltd.com
Data utworzenia | Kraj
1999 | Malta
Słowa kluczowe
reintegracja, pralnia, spółdzielnia, usługi bieliźniarskie, sektor paramedyczny
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Świadczenie usług bieliźniarskich i pralniczych różnym podmiotom publicznym w formie spółdzielni.
1. Rozwijanie działalności pralniczej głównie we współpracy z instytucjami
publicznymi.
2. Prowadzenie działalności w formie spółdzielni: grupa pracowników blisko współpracujących ze sobą (elastycznie) w celu uzyskania jak największej wydajności
pracy.
3. Ograniczenie śladu węglowego15 wywoływanego działalnością pralni (nowy
sprzęt, wykorzystywanie energii odnawialnych etc).

Forma prawna
Koperattiva Linen Service jest spółdzielnią sektora publicznego, do której należy pięćdziesięciu członków-pracowników. Działa pod auspicjami Wydziału Zdrowia, jednak
jest niezależnym podmiotem gospodarczym.
Historia
Spółdzielnia powstała jako efekt trudnej sytuacji kadrowej w sektorze publicznym.
W związku z koniecznością likwidacji wielu etatów, pracownicy państwowej pralni postanowili założyć spółdzielnię, aby ochronić swoje miejsca pracy.
Przed założeniem Kols Ltd wszelkie usługi pralnicze dla szpitali publicznych były świadczone przez wielką organizację finansowaną bezpośrednio przez państwo. Wszyscy jej
pracownicy pracowali więc na etatach publicznych. Na przełomie lat 80. i 90. zaczęto

15

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.
Jest rodzajem śladu ekologicznego (przyp. red.).
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prywatyzować przedsiębiorstwa państwowe. Wzrósł wówczas napływ kapitału zagranicznego, przyczyniając się do wzrostu konkurencji wśród dostawców usług bieliźniarskich. Pracownicy firmy państwowej, którym groziły zwolnienia, postanowili połączyć
siły z istniejącą w tej organizacji spółdzielnią i razem zacząć świadczyć dotychczasowe
usługi państwu – jednak już nie w ramach etatów publicznych, ale pracy spółdzielczej.
Ostatecznie pracownicy założyli nową spółdzielnię i, zapewniając sobie zatrudnienie,
poszerzyli zakres działalności, poprawili jakość świadczonych usług oraz zwiększyli wydajność w celu uzyskania konkurencyjności na wolnym rynku.
Działania
Główną działalnością spółdzielni Koperattiva Linen Service (Kols) jest świadczenie usług
bieliźniarskich i pralniczych. Kols Ltd świadczy usługi wszystkim szpitalom publicznym
na Malcie i Gozo, a także kilku szpitalom prywatnym, domom opieki, klinikom i innym
mniejszym klientom działającym w branży medycznej. Klientami Kols są także instytucje
charytatywne, którym spółdzielnia świadczy usługi nieodpłatnie.
Spółdzielnia Kols dodatkowo sprzedaje i wynajmuje ręczniki, prześcieradła, poszewki
na poduszki, serwety operacyjne i inne wyroby bieliźniane. Ich kupno lub wynajem
oferowane są szpitalom, klinikom, domom opieki oraz innym podmiotom publicznym
i prywatnym.
Kols oferuje usługę pod nazwą „kompleksowe usługi bieliźniarskie”, która polega na odbiorze bielizny od klienta i dostarczaniu mu czystej bielizny. Kols w standardowym cyklu prania bielizny stosuje etap dezynfekcji w celu skutecznego usunięcia wszelkiego
rodzaju bakterii obecnych w zebranej bieliźnie i bezpiecznego jej użycia u kolejnych
pacjentów.
Spółdzielnia stanowi grupę współpracujących ze sobą pracowników, elastycznie dopasowujących godziny pracy w celu wykonania wyznaczonych zadań w jak najkrótszym
czasie oraz z zachowaniem wysokiego poziomu jakości i usług. Spółdzielnia poddaje
czyszczeniu ponad dziewięć tysięcy prześcieradeł dziennie, a liczbę tę zwiększają inne
wyroby bieliźniane.
Grupy docelowe
W spółdzielni Kols zatrudnienie znalazły osoby, które w innym wypadku pozostałyby
bez pracy. Są to głównie kobiety, które ze względu na wiek, poziom wykształcenia
i ograniczoną mobilność straciłyby pracę i mogłyby mieć trudności w znalezieniu
nowej.

• Kols Ltd działa zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w Unii

Europejskiej.
• Stawia przede wszystkim na wysoką jakość wyrobów i usług.
• Stale wprowadza ulepszenia.
• Największym klientem Kols jest państwo, gdyż spółdzielnia obsługuje wszystkie
instytucje publicznej służby zdrowia.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?
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• Od momentu założenia spółdzielnia stale zwiększa wydajność pracowników, która
REZULTATY
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obecnie wynosi 300%.
• Kols Ltd jest największym dostawcą bielizny szpitalnej na Malcie (ponad dziewięć
tysięcy prześcieradeł dziennie).
• W ostatnich miesiącach produkcja tzw. śladu węglowego została ograniczona
o 44% dzięki realizacji inwestycji w modernizację kotłowni wartej 90 tysięcy euro.

Z perspektywy finansowej usługi pralnicze w publicznej służbie zdrowia znacznie zyskały na jakości, stając się przy tym bardziej opłacalne. Zauważa się także trend zwyżkowy
zapotrzebowania na te usługi. Szacuje się, że w najbliższej przyszłości obciążenie pracą
wzrośnie o 25%.
Spółdzielnia może pochwalić się obrotem rocznym o wartości prawie 3 milionów euro.
W ciągu trzech pierwszych lat działalności spółdzielnia rozwijała się w stałym i szybkim
tempie, osiągając wzrost na poziomie 17%.

PERSPEKTYWY

Spółdzielnia nadal będzie starała się zapewniać swoim członkom jak największe zyski
i szukać nowych możliwości zwiększenia swojej konkurencyjności. Kols planuje także
dodatkowo poprawić konkurencyjność, korzystając z możliwości dofinansowania oferowanego przez Unię Europejską.
W celu sprostania prognozowanemu wzrostowi obciążenia pracą, który w niedługim
czasie ma zwiększyć się o 25%, zaplanowano powiększenie terenu pralni stosownie
do stale wzrastającego zapotrzebowania na wysokiej jakości usługi i produkty spółdzielni Kols.
Kols Ltd zamierza również zainwestować w najnowocześniejszy sprzęt oraz w kolektory słoneczne w celu dodatkowego ograniczenia zanieczyszczania powietrza o 60%.

INNE

W sprawozdaniu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Dyrektoriat ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, działający przy urzędzie Prezesa Rady Ministrów, działanie spółdzielni Kols określono jako sukces, który przyczynił się do „zaoszczędzenia
środków publicznych”. Przed powstaniem spółdzielni Kols wszelkie usługi pralnicze
w szpitalach publicznych wykonywała duża publiczna organizacja zatrudniająca wielu
pracowników (dwieście trzydzieści osób w 1999 roku w stosunku do pięćdziesięciu
obecnie). Instytucja ta nie była zorientowana biznesowo, a za jej budżet odpowiadało
państwo. Zaprzestanie działalności dawnej organizacji i założenie spółdzielni Kols oznaczało konieczność walki rynkowej z innymi dostawcami usług bieliźniarskich. W celu
uzyskania jak najkorzystniejszej stawki rząd Malty zaczął podpisywać umowy na świadczenie usług pralniczych na podstawie przetargów publicznych. Chcąc móc rywalizować i przetrwać na wolnym rynku, spółdzielnia Kols Ltd powzięła konieczne inwestycje
i ograniczyła zbędne wydatki. Przyczyniło się to do wzrostu jej konkurencyjności i zapewniło możliwość świadczenia usług pralniczych w szpitalach publicznych. Dzięki
temu państwo korzysta z lepszych i tańszych usług pralniczych niż w przeszłości. Powyższe informacje znajdują potwierdzenie w słowach Dyrektora Wydziału Zdrowia
w Ministerstwie Zdrowia, który – jak wielu innych – stwierdził, że „Kols jest wielkim
sukcesem”.

• usługi• innowacje

95

Oil Partner (SK)
Kontakt
AllanBussard–dyrektor zarządu Firmy
Integra Co-op1
E-mail:allan.bussard@integra.sk
Tel.:(00 42) 19 03 419 216
Strona internetowa
www.oilpartner.eu
Data utworzenia | Kraj
2000 | Słowacja
Słowa kluczowe
usługi samochodowe, odwyk narkotykowy, reintegracja społeczna, ekologia

Prowadzenie warsztatów samochodowych świadczących podstawowe usługi naprawcze (typu drive-in) – bez konieczności zapisów i w konkurencyjnych cenach, w których
pracują wyłącznie osoby wychodzące z uzależnienia od narkotyków.
1. Tworzenie stałych miejsc pracy dla młodych ludzi w trakcie programu
odwykowego.
2. Oferowanie klientom korzystnego i przyjaznego serwisu samochodowego.
3. Utylizacja odpadów samochodowych w sposób zgodny z normami środowiskowymi Unii Europejskiej, a nawet je przekraczający.
4. Zapewnienie dofinansowania programów Integra Foundation dla dzieci z Afryki.

Forma prawna
Oil Partner jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company).
Jest to forma prawna najczęściej stosowana na Słowacji zarówno przez przedsiębiorstwa komercyjne, jak i społeczne. Słowacja nie wypracowała odrębnej formy prawnej
dla przedsiębiorstwa społecznego.
Historia
Oil Partner jest przedsiębiorstwem społecznym założonym przez Integra Cooperative 2. Integra jest spółdzielnią, która inwestuje własny kapitał w zakładanie przedsiębiorstw społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Afryce Wschodniej.
Idea spółki Oil Partner została oparta na podobnym koncepcie popularnym w Ameryce
Północnej, a nieznanym jeszcze w Europie.

POMYSŁ
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Działania
Oil Partner świadczy szybko i sprawnie podstawowe usługi w zakresie naprawy samochodów bez konieczności zapisów i w konkurencyjnej cenie. Pierwsza stacja obsługi
pojazdów Oil Partner, oferująca szybką wymianę oleju, została otwarta w Bratysławie
w 2001 roku. Obecnie działają trzy takie stacje. Co szczególnie ważne, w warsztatach
zatrudnienie znajdują młodzi ludzie leczący się z uzależnienia od narkotyków. Obecnie
w warsztatach zatrudnionych jest dwudziestu ośmiu pracowników, w tym osiemnastu
młodych mężczyzn rekrutujących się z programu odwykowego. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni są na tych samych zasadach.
Stacje obsługi pojazdów Oil Partner oferują podstawowe warsztatowe usługi samochodowe, takie jak: wymiana filtra oleju, wymiana oleju napędowego i przekładniowego,
kontrola i uzupełnianie wszystkich płynów, wymiana płytek ciernych hamulca, odświeżanie klimatyzatora itp. Klienci mogą bez zapisów uzyskać pełen serwis samochodu
w piętnaście minut.
Dwie stacje dodatkowo utylizują zebrany olej w sposób przyjazny środowisku, co
zmniejsza zużycie nieprzetworzonego oleju paliwowego i gazu ziemnego. Co roku ok.
60 tysięcy litrów spuszczonego oleju odsprzedawane jest firmie gromadzącej i dostarczającej zużyty olej na opał do pieców cementowych.
Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczane są na programy dla dzieci z Afryki oraz
miejsca pracy dla młodych mężczyzn wychodzących z uzależnienia narkotykowego.
Grupy docelowe
Oil Partner współpracuje od lat z ośrodkiem odwykowym Centrum Resocjalizacyjne
„Tomky”. Młodzi mężczyźni opuszczający ośrodek mogą starać się o pracę w warsztatach Oil Partners. Jeśli warsztaty dysponują wolnymi miejscami, kandydat zatrudniany
jest na okres próbny. Przechodzi szereg szkoleń i jeśli współpraca dobrze się układa,
może zostać stałym pracownikiem.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• Bardzo wysoki poziom usług, który spełnia oczekiwania klientów.
• Inwestorzy rozumieją misję spółki i są zaangażowani w jej realizację.
• Najistotniejsze w osiągnięciu końcowego sukcesu jest przyjęcie perspektywy
długofalowej, cierpliwość i oddanie się idei działalności.

• Dwudziestu ośmiu pracowników, w tym osiemnastu młodych mężczyzn rekrutuREZULTATY

jących się z programu odwykowego.

• Obecnie istnieją trzy stacje – dwie w Bratysławie i jedna w Nitrze.
• 5% dochodu brutto przeznaczane jest na finansowanie programów Integra Foun-

dation oraz coroczne kampanie na rzecz pokrzywdzonych dzieci z Afryki.
• Kilkunastu młodych mężczyzn, którzy leczyli się z uzależnienia od narkotyków,
przeszło specjalistyczne szkolenia i znalazło zatrudnienie. W innym przypadku byliby najprawdopodobniej skazani na bezrobocie.

• usługi• innowacje

• Kapitał zakładowy: 421 876 euro.
• Przychody w 2009 roku: 947 215 euro.
• Dochód netto w 2009 roku: -3 505 euro (pierwsza strata od 2004 roku spowodowana głównie kryzysem finansowym).
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Spółka nie jest w żaden sposób dotowana, pozostaje niezależna finansowo.
Spółka Oil Partner zamierza stworzyć sieć stacji obsługi pojazdów w większych miastach Słowacji i krajach sąsiednich. Celem spółki na kolejne pięć lat (począwszy od 2012
roku) jest otwieranie co roku jednej nowej stacji.

PERSPEKTYWY
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Okręgowa Spółdzielnia
Telefoniczna w Tyczynie (PL)
Kontakt
JózefWyskiel– kierownik działu organizacji
i marketingu
E-mail: poczta@ost.net.pl
Tel.:+ 48 (17) 22 96 700
Strona internetowa
www.ost.net.pl
Data utworzenia | Kraj
1991 | Polska
Słowa kluczowe
spółdzielnia osób fizycznych, Internet, telewizja
cyfrowa, nowe technologie, rozwój lokalny, inwestycje, wykluczenie cyfrowe

POMYSŁ

Grupa samorządowców z Podkarpacia, we współpracy ze środowiskiem lokalnym,
postanowiła zapewnić powszechne usługi telefoniczne wiejskim regionom. Powstały
cztery małe spółdzielnie telefoniczne oraz piąta – pełniąca rolę operatora – Okręgowa
Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie.
Dziś, po połączeniu sił, jedna spółdzielnia – Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie – utrzymuje mocną pozycję na lokalnym rynku, rozszerza ofertę, rozwija się,
świadczy usługi innym operatorom, dzierżawi sieci.

CELE
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Zapewnienie powszechnych usług telefonicznych w regionach wiejskich, wykluczonych
telekomunikacyjnie.

Forma prawna
Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie jest spółdzielnią osób fizycznych
– jednostką niezależną od instytucji i środków publicznych. Jej członkami są abonenci – mieszkańcy czterech gmin i terenów sąsiadujących, którzy mają udziały w OST.
Prowadzi działalność gospodarczą, a wypracowany zysk (zgodnie z decyzjami Zebrania
Przedstawicieli) przeznacza na zwiększenie funduszu zasobowego oraz rozwój.
Historia
W okresie transformacji polityczno-gospodarczej lat dziewięćdziesiątych, na niedoinwestowanych, zacofanych infrastrukturalnie wsiach w wielu rejonach Polski licznie powstawały społeczne komitety budowy. Mieszkańcy pracowali w nich wspólnie, aby poprawić warunki codziennego życia. Tak powstawały szkoły, drogi, sieci kanalizacji. Jedną

• usługi• innowacje

z bardziej zaniedbanych sfer była telekomunikacja. Państwowy zakład, będący monopolistą na rynku (Poczta Polska, Telegraf i Telefon) nie był zainteresowany inwestowaniem
w nieatrakcyjne tereny wiejskie. Problem ten spadł na samorządy. Ówczesny Wójt
gminy Chmielnik (w województwie podkarpackim), za namową Józefa Ślisza, działacza
Solidarności Rolników Indywidualnych (wówczas wicemarszałka Senatu RP, postanowił
wziąć sprawy w swoje ręce; zainteresował pomysłem społeczność lokalną i wspólnie
postanowili założyć spółdzielnię telefoniczną, która miała zapewnić powszechne usługi
telefoniczne w regionach wykluczonych pod względem telekomunikacyjnym.
Samorządy w trzech sąsiadujących z Chmielnikiem gminach podchwyciły pomysł, co
zbiegło się z upadkiem monopolu państwowego na usługi telekomunikacyjne. W 1991
roku na Podkarpaciu powstały cztery oddzielne spółdzielnie: „Echo” w Hyżnem, „Łączność” w Błażowej, „Teltyczyn” w Tyczynie i „Telefon” w Chmielniku, oraz piąta Okręgowa z siedzibą w Tyczynie. Były to jedne z pierwszych niezależnych i posiadających
własną infrastrukturę firm operatorskich w Polsce. Prezesami spółdzielni zostali wójtowie i burmistrzowie, pracujący społecznie.
Członkami podkarpackich spółdzielni zostali mieszkańcy. Członkowie spółdzielni wnosili udziały członkowskie w gotówce, a ten, kto miał już telefon, a chciał dołączyć do
spółdzielni, mógł wpłacić ustaloną kwotę lub wnieść majątek, np. w postaci sieci telefonicznej wybudowanej w swojej miejscowości w ramach działającego społecznego komitetu telefonicznego. Spółdzielnie zgromadziły wówczas znaczny kapitał, który w jednej trzeciej pokrywał koszty przedsięwzięcia. W 1994 roku cztery spółdzielnie połączyły
się z Okręgową Spółdzielnią Telefoniczną w Tyczynie.
Działalność
Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie świadczy usługi telekomunikacyjne
począwszy od standardowych rozmów telefonicznych po łącza szerokopasmowego
dostępu do Internetu. Telefony stacjonarne przestają być atrakcyjne, więc spółdzielnia
bazuje obecnie na usługach dostępu do Internetu. W latach 2008 do 2010 liczba podłączeń do sieci wzrosła z tysiąca do blisko siedmiu tysięcy. Spółdzielnia wystartowała też
z projektem telewizji cyfrowej, zgodnie ze światowym trendem, aby wszystkie usługi
multimedialne świadczył na danym terenie jeden operator.
Spółdzielnia cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie oraz sprzęt, który
w branży telekomunikacyjnej unowocześnia się w zawrotnym tempie.
OST świadczy również usługi zewnętrzne, m.in w zakresie:
• budownictwa telekomunikacyjnego, głównie montowania światłowodów (m.in.
nad autostradą Poznań–Września i całą obwodnicą Rzeszowa),
• dostępu do sieci internetowej dla klientów indywidualnych, biznesowych, firm,
instytucji, itp.,
• dzierżawienia światłowodów,
• usuwania awarii w sieciach innych operatorów i konserwacji ich urządzeń;
• budowy sieci monitoringowych i komputerowych,
• doradztwa internetowego,
• hostingu, czyli utrzymywania stron internetowych.
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Ponadto – pro publico bono – Spółdzielnia angażuje się w renowację okolicznych
obiektów sakralnych.
Grupy docelowe
Według stanu na koniec 2010 r. z usług OST korzysta około 10 tysięcy abonentów
telefonicznych i około sześć tysięcy abonentów internetowych (nie wszyscy abonenci
są członkami spółdzielni). Do OST należy blisko 6,8 tysiąca członków, podzielonych
na 28 grup członkowskich. W OST na pełnych etatach pracuje 55 osób.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• Nowatorski i odważny pomysł, który idealnie wpisał się w aktualne potrzeby

społeczności lokalnej (niedoinwestowanie w infrastrukturę telekomunikacyjną
na terenach wiejskich).
• Inwestowanie w najnowocześniejszy sprzęt, który zapewnia wysokiej jakości
usługi konkurujące z największymi firmami tej branży działającymi na terenie
współpracujących gmin.
• Ciągły rozwój i poszukiwanie nowych możliwości poszerzania swojej oferty.
• Idea spółdzielni, gdyż to mieszkańcy, a zarazem odbiorcy usług są (lub mogą być)
udziałowcami OST w Tyczynie.
• Otwarcie na potrzeby mieszkańców i wprowadzenie bezpłatnych połączeń lokalnych, liczne promocje świąteczne (np. bezpłatne połączenia międzynarodowe
w Święta Bożego Narodzenia.
• Współpraca z Amerykańskim Stowarzyszeniem Spółdzielczości Telefonicznej
(NTCA), które zaangażowało się w organizację szkoleń dla polskich kolegów
i promocję spółdzielczości w Polsce.

• Do końca 1997 roku na terenie objętym działaniem podkarpackich spółdzielni
REZULTATY
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udało się zainstalować 6 tysięcy telefonów z systemem bezpłatnych połączeń
lokalnych.
• Zastosowano pierwszą instalację światłowodową w województwie, dzięki której
można przygotowywać świadczenie usług telewizji kablowej.
• Od 1996 roku zapewniono tani dostęp do Internetu mieszkańcom regionu, co
zapobiegło problemowi wykluczenia cyfrowego, tak powszechnego obecnie
na terenach wiejskich.
• W 1998 roku do ogólnoświatowej sieci zostały bezpłatnie włączone szkolne
pracownie informatyczne na terenie objętym działaniem OST.
• Przyciągnięto na teren gmin inwestorów, co wpłynęło w znacznym stopniu
na rozwój lokalny, szczególnie powstanie pozarolniczych miejsc pracy oraz
odwrócenie tendencji migracyjnych na tym terenie.
OST Tyczyn prowadzi regularną działalność w sposób ciągły od ponad 20 lat. Działa
w oparciu o instrumenty ekonomiczne, ponosząc ryzyko finansowe i posiada 55-osobową załogę, zatrudnioną na umowy o pracę. Wyniki finansowe za 2010 rok wskazują,
że kondycja przedsiębiorstwa jest dobra i dobrze rokuje na przyszłość.
Koszty działalności gospodarczej w 2010 roku wyniosły 11 641 433,00 zł.
Przychody z działalności gospodarczej w 2010 roku wyniosły 12 080 843,00 zł.
Wynik finansowy w 2010 roku wyniósł 439 410,00 zł.

• mieszkania
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Rok 2010 był wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy OST uzyskała tak wysoki wynik finansowy (głównie ze względu na realizację dodatkowych zamówień). Zysk za poprzednie
lata oscylował na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych i taki poziom wyniku finansowego spółdzielnia przewiduje w kolejnych latach.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na dostęp do Internetu w innych miejscowościach województwa podkarpackiego i zainteresowaniem tamtejszych władz współpracą, OST planuje rozszerzenie działalności na sąsiednie gminy. Największym marzeniem spółdzielni jest stworzenie „szkieletu światłowodowego“ obejmującego całe
Podkarpacie.
Spółdzielnia planuje w krótkim czasie udostępnić swoim abonentom cyfrową telewizję.
W planach jest też rozwój nowoczesnej sieci z podłączeniem światłowodowym bezpośrednio do każdego mieszkania.

PERSPEKTYWY
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• mieszkania
Ethimmo (BE)
Kontakt
RikDesmet – dyrektor Ethimmo
E-mail:Rik.desmet@kanaal127.be
Tel.:(00 32) 56 23 70 20
Strona internetowa
www.kanaal127.be
Data utworzenia | Kraj
2005 | Belgia
Słowa kluczowe
renowacja domów i mieszkań, ekonomia społeczna, mieszkalnictwo socjalne, bezrobotni

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

Renowacja domów przeznaczonych dla osób najbiedniejszych, prowadzona przez
przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
1. Zakup i renowacja opuszczonych domów oraz przeznaczenie ich na cele
społeczne.
2. Tworzenie szans na zatrudnienie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób
wykluczonych.
3. Wynajem osobom najuboższym komfortowych, niskoczynszowych domów za
pośrednictwem socjalnego biura wynajmu.

Forma prawna
Ethimmo jest spółdzielnią z ograniczoną odpowiedzialnością Cvba. Jej akcjonariuszami
są organizacje społeczne (ruch chrześcijańskich pracowników socjalnych „ACW Midden- en Zuid-West-Vlaanderen”, przedsiębiorstwo mieszkalnictwa socjalnego „Régionale Huisvestingsdienst Izegem”), przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (zajmujące się
reintegracją społeczną w ramach renowacji „cvba Clarus” i „vzw Constructief”, biuro
wynajmu mieszkań socjalnych „vzw De Poort”) oraz przedsiębiorstwa finansowane społecznie („Trividend” i „Hefboom”), z których każde posiada około jednej trzeciej kapitału.
Historia
Ethimmo zostało założone w 2005 przez Kanaal 127 – młode przedsiębiorstwo („start-up”), będące inkubatorem rozmaitych inicjatyw w ramach ekonomii społecznej w regionie Courtrai i stale poszukujące nowych możliwości rozwoju i sposobów działania.
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Działalność
Ethimmo kupuje domy opuszczone lub zrujnowane, wymagające remontu. Ceny zakupu wahają się od 50 tysięcy do 70 tysięcy euro. Decyzje o zakupie są podejmowane przez członków zarządu. Prace remontowe i budowlane wykonywane są przez
pracowników Clarus – przedsiębiorstwa integracyjnego, działającego jako spółdzielnia
z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz przy udziale warsztatu społecznego Constructief – stowarzyszenia nonprofit. Ethimmo nie dysponuje zatem własnymi ekipami,
lecz pośrednio tworzy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Spółdzielnia
zatrudnia od pięciu do dziesięciu osób, na okres od trzech do sześciu miesięcy, do
remontu jednego domu.
Domy dostosowywane są do zamieszkania przez rodziny cztero- lub pięcioosobowe.
Po odremontowaniu domów Ethimmo wynajmuje je, na podstawie umowy długoterminowej, biuru wynajmu socjalnego – organizacji typu nonprofit De Poort, płacącej
Ethimmo czynsz na pokrycie hipotek. Następnie domy wynajmowane są za niewielki
czynsz osobom o niskich dochodach.
Tego rodzaju działania – skup i renowacja – wymagają wysokich nakładów finansowych,
jednak działalność Ethimmo opiera się na założeniach długoterminowych: nakłady
zwracają się dopiero po kilku latach działalności. Kapitał założycielski był wystarczający,
aby wypełnić straty poniesione w pierwszych latach.
Grupy docelowe
Pracownikami przedsiębiorstw integracyjnych są osoby trwale bezrobotne. Domy wynajmowane są osobom o niskich dochodach.

• Wykorzystanie istniejących zasobów – w regionie Courtrai jest wiele opuszczonych domów.

• Znaczenie społeczne działalności – umożliwienie pracy osobom długotrwale

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• W roku 2009 odremontowano i wynajęto osiem domów.
• Stworzono miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych.

REZULTATY

• Kapitał: 120 tysięcy euro.
• Zadłużenie: 412 602 euro.
• Całkowita wartość domów: 520 725 euro.
• Wynik finansowy za rok 2009 wyniósł 9063 euro.

DANE
FINANSOWE

bezrobotnym oraz przeznaczenie wyremontowanych domów dla osób o niskich
dochodach.
• Dotacje przeznaczone na renowację w ramach przepisów remontowych.
• Dotacje na czynsze dla najemcy – zgodnie z regulacją prawną dotyczącą nieruchomości wynajmowanych przez biura socjalne, konieczne jest zarezerwowanie
domów dla osób o niskich dochodach.
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Les Tournières (BE)
Kontakt
E-mail:info@lestournieres.be
Tel.:(00 32) 4 221 01 32
Strona internetowa
www.lestournieres.be
Data utworzenia | Kraj
2003 | Belgia
Słowa kluczowe
integracja, mieszkania, budownictwo ekologiczne,
spółdzielnia

JAK
TO DZIAŁA?

REZULTATY

16

Działalność
Spółdzielnia Les Tournières powstała wskutek społecznej reakcji i sprawnej mobilizacji
obywatelskiej w związku z planowaną sprzedażą ośrodka kultury w Liège (Belgia).
Les Tournières została założona jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością,
zorientowana na cele społeczne scrt-fs16. Spółdzielnia skupuje nieruchomości w obrębie Liège, które następnie są odnawiane przez ekipy złożone z osób uczestniczących
w procesie reintegracji (praktyki przyuczania do zawodu na budowie) w sposób przyjazny dla środowiska (ekologiczne materiały i technologie). Później lokale te przydzielane
są jako niskoczynszowe mieszkania socjalne lub oddawane stowarzyszeniom. Cel działalności ma charakter społeczny, zgodnie z filozofią walki ze spekulacją nieruchomościami: współpracownicy uczestniczą w projekcie, nie pobierając wynagrodzenia i nie
czerpiąc żadnych bezpośrednich korzyści z działalności spółdzielni.
Spółdzielnia otrzymała dotychczas znaczne dotacje państwowe na remonty lokali przeznaczonych na mieszkania socjalne. Niemniej jednak Les Tournières dąży do samofinansowania, m.in. poprzez włączenie do projektu nowych partnerów. Ponadto budynki nabywane są w korzystnych cenach. Firma Les Tournières dąży do osiągnięcia
umiarkowanego wzrostu oraz zakupu jednego nowego budynku rocznie.
Od momentu założenia Les Tournières:
1. Stu osiemdziesięciu partnerów zainwestowało około 320 tysięcy euro.
2. Zakupiono pięć bloków mieszkalnych.
3. Stworzono siedziby dla piętnastu stowarzyszeń.
4. Oddano trzy tanie lokale mieszkalne.
5. Przygotowywanych jest dziewięć mieszkań zastępczych (dla tymczasowego
zakwaterowania rodzin bez dachu nad głową).
6. Jeden teren jest odłogowany, służy jako oaza bioróżnorodności.

Scrl-fs: Société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale – Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością, zorientowana na cele społeczne. Patrz
belgijski kontekst prawny.
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Norrby Välle (SE)
Kontakt
Mats-OlaOhlssoniFrodeWendelboe–
dyrektorzy Norrby Välle
E-mail:mats-ola@norrbyvalle.se,
frode@norrbyvalle.se
Tel.:(00 46) 8 551 78607, (00 46) 8 551 78605
Strona internetowa
www.norrbyvalle.se
Data utworzenia | Kraj
1986 | Szwecja
Słowa kluczowe
reintegracja, zaburzenia intelektualne, osoby chorujące psychicznie, usługi, uprawy ekologiczne

Ułatwienie osobom z zaburzeniami społecznymi możliwości reintegracji społecznej
i zawodowej poprzez stworzenie im warunków mieszkalnych oraz zawodowych
w biodynamicznym gospodarstwie rolnym.
1. Tworzenie warunków życia i pracy sprzyjających rehabilitacji osobom z problemami społecznymi.
2. Korzystanie przez społeczność danej miejscowości z usług i wyrobów oferowanych przez gospodarstwo.
3. Zapewnienie kompleksowego i w pełni ekologicznego charakteru inicjatywy poprzez ścisłą współpracę z innymi miejscami pracy o charakterze terapeutycznym,
szkołami leczniczymi i gospodarstwami biodynamicznymi.
4. Stworzenie atrakcyjnego otoczenia dla osób w każdym wieku, zarówno osób
starszych, jak i dzieci.

Forma prawna
Norrby Välle jest fundacją non-profit, która otrzymuje dofinansowanie ze środków
publicznych, co zapewnia jej ciągłość funkcjonowania.
Historia
Gospodarstwo Norrby Välle zostało założone w 1986 roku przez państwa Ohlssonów,
którzy wcześniej przez pięć lat przyjmowali pod swój dach młodych ludzi potrzebujących schronienia. Ohlssonowie postanowili poszerzyć i ugruntować swoją inicjatywę,
dlatego też założyli wspólnotę społeczno-terapeutyczną. Z biegiem lat pojawiło się
więcej osób pragnących zaangażować się w tego rodzaju działania, więc postanowiono
wybudować dom.
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Plany dotyczące budowy nowego domu w Norrby Välle były już zaawansowane, kiedy
sąsiedzi państwa Ohlssonów, prowadzący gospodarstwo biodynamiczne w Skäve, zaproponowali zaadoptowanie dużego, wówczas nieużywanego domu, znajdującego się
w ich posiadłości. W wyniku nawiązania współpracy gospodarstwo Skäve poszerzyło
swoją ekologiczną działalność rolniczą o świadczenie pomocy w rozwoju społecznym
osobom potrzebującym.
Działalność
Gospodarstwo Norrby Välle działa głównie w dwóch sąsiadujących ze sobą posiadłościach: Norrbyvälle i Skäve, których ziemie i budynki były formalnie własnością fundacji
Skäve (Skävestiftelsen). Norrby Välle jest gospodarstwem przeznaczonym dla osób z zaburzeniami społecznymi i umysłowymi, wymagających specjalnie przystosowanych warunków życia i pracy. Norrby Välle podchodzi do każdej z osób w sposób kompleksowy
i całościowy, w myśl zasady zgodnej z podejściem antropozoficznym, że każda jednostka
posiada indywidualną osobowość, którą należy szanować i rozwijać. Na terenie gospodarstwa znajdują się domy prywatne, przedszkole dla pięćdziesięciorga dzieci oraz kilka
innych przedsiębiorstw. Norrby Välle oferuje również miejsca mieszkalne dla młodych
ludzi w oddalonej o kilka kilometrów wiosce Järna. W ramach gospodarstwa działa kilka
przedsiębiorstw, w których osoby uczestniczące w procesie reintegracji mogą zostać zatrudnione. Norrby Välle oferuje możliwość pracy w ogrodzie (m.in. uprawa warzyw
i kwiatów), kawiarni, ciastkarni, restauracji serwującej obiady, pomocy przy hipoterapii,
a także bezpośredniej pracy z rolnikami. Pracujący mieszkańcy gospodarstwa są podzieleni na grupy, którymi kierują „liderzy”. Poszczególne komórki gospodarstwa Norrby Välle
współpracują ze sobą, aby zapewnić wszystkim osobom różnorodne zajęcia. Całe przedsiębiorstwo Norrby Välle zatrudnia około stu pracowników. Blisko połowa pracowników
zajmuje się prowadzeniem domów, druga połowa pracuje w poszczególnych działach
usługowych. Dwudziestu pięciu pracujących mieszkańców uczestniczy w procesie reintegracji poprzez aktywność ekonomiczną. Na gospodarstwo Norbby Välle składa się: pięć
domów mieszkalnych, dziewięć mieszkań, miejsce spotkań i warsztatów hobbistycznych
w wiosce Järna, cztery przedsiębiorstwa oraz dodatkowe elastyczne miejsca pracy.
Działalność gospodarstwa przyciąga lokalną społeczność. Każdego dnia w gospodarstwie pojawiają się goście – średnio od sześćdziesięciu do stu osób – którzy chcą skorzystać z usług, spróbować wyrobów i poznać atmosferę gospodarstwa.
Norrby Välle pozostaje w kontakcie z wieloma międzynarodowymi ośrodkami stosującymi podejście antropozoficzne, dzieląc się z nimi pomysłami i metodami terapii
społecznej stosowanymi w pracy w biodynamicznym gospodarstwie. Norrby Välle
współpracuje również z kilkoma regionalnymi, szwedzkimi i norweskimi ośrodkami
terapii społecznej, z grupą konsultacyjną działającą w Urzędzie Miasta Södertälje oraz
z Radą Edukacji Zdrowotnej i Terapii Społecznej. Partnerstwa te polegają na wzajemnej
wymianie doświadczeń i wyników badań.
Grupy docelowe
Młodzież z zaburzeniami społecznymi lub neuropsychiatrycznymi. Niektórzy mieszkańcy żyją i pracują w gospodarstwie Norrby Välle przez lata lub całe życie, jednak są
też i tacy, którzy przyjeżdżają na pół roku w ramach trwającej rehabilitacji lub po długim
okresie bezrobocia, aby na nowo powrócić do życia w społeczeństwie. Wielu klientów
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(w tym także bliskich sąsiadów) odwiedza farmę regularnie. Doceniają możliwość przebywania w środowisku otwartym społecznie, cenią sobie atmosferę panującą w gospodarstwie, dobre jedzenie i możliwość rozmów z ciekawymi ludźmi.
Całe przedsiębiorstwo Norrby Välle zatrudnia około stu pracowników, włącznie z tymi, którzy pracują w domach dla nastolatków i młodzieży. Około połowa pracowników zajmuje się
prowadzeniem domów, druga połowa pracuje w poszczególnych komórkach usługowych.
Dwudziestu pięciu pracujących mieszkańców przechodzi rehabilitację w komórkach usługowych. Średnio od sześćdziesięciu do stu osób odwiedza farmę każdego dnia.

REZULTATY

Na gospodarstwo Norbby Välle składa się:

• pięć domów mieszkalnych,
• dziewięć mieszkań,
• miejsce spotkań i warsztatów hobbystycznych w wiosce Järna,
• cztery komórki usługowe oraz dodatkowe elastyczne miejsca pracy.
Mats-Ola Ohlsson i Frode Wendelboe tak mówią o powodzeniu działań: „O wyniku
na poziomie indywidualnym można mówić, kiedy osoba hospitalizowana wbrew swej
woli zaczyna być „produktywna” w szerszym kontekście społecznym. Powodzeniem
na poziomie społecznym jest uzyskanie atrakcyjnego, otwartego i żywego środowiska,
które inspiruje i daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko grupie żyjącej w gospodarstwie. Połączenie tych dwóch osiągnięć zapewnia młodym ludziom rozwój, który przenosi się na innych i w efekcie na całe społeczeństwo”.
Dane na koniec 2009 roku:
• Łączna wartość majątku: 1 700 000 euro.
• Kapitał własny: 253 tysiące euro.
• Obrót roczny: 3 200 000 euro.
• Zysk roczny: 64 tysiące euro.
• Prawie 100% działalności gospodarstwa jest finansowana przez gminę Södertälje
i inne szwedzkie gminy (z podatków pobieranych przez stosowne lokalne urzędy
administracji publicznej).
• Pracujący mieszkańcy gospodarstwa korzystają z różnego rodzaju pomocy
finansowej państwa. Zasiłki te pozwalają im pokryć koszty życia, wyżywienia
i zakwaterowania.
• Praca w gospodarstwie Norrby Välle upoważnia mieszkańców do otrzymania
miesięcznego wynagrodzenia od państwa w wysokości ok. 800 SEK (85 euro).
Kwota ta jest regulowana administracyjnie lub prawnie. Jej ostateczna wysokość
zależy od liczby godzin faktycznie spędzonych w pracy w ciągu miesiąca.
Norrby Välle chciałaby wprowadzić wypracowany model w środowisko miejskie, być
może w innym europejskim kraju, i tam sprawdzić jego skuteczność. Dotychczasowe dobre doświadczenia w zakresie mieszkalnictwa usługowego sugerują, że idea się
sprawdzi. Główne czynniki warunkujące powodzenie to zapewnienie jednostkom pełnego wsparcia i zanurzenie ich w kontekście społecznym, który będzie miał dla nich
znaczenie. Wydaje się zatem, że można tę ideę zaadoptować w mieście, także zagranicznym, oferując miejsca pracy w kawiarni, sklepie i restauracji.

DANE
FINANSOWE

PERSPEKTYWY
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Mats-Ola Ohlsson i Frode Wendelboe, dyrektorzy gospodarstwa Norrby Välle, przekazują kilka porad:
„Nie należy bać się własnych wizji, nie wolno mówić, że coś jest niemożliwe – wizje
należy sprawdzać w praktyce, a z czasem okazuje się, że, pozostając wiernym własnym ideom i ideałom, niejedno można urzeczywistnić. Warto starać się odpowiadać
na pytania stawiane przez osoby z dysfunkcją, ponieważ niektóre odpowiedzi dotyczą
istoty naszej cywilizacji. Zdrowe i dobrze funkcjonujące społeczeństwo nie powinno ich
lekceważyć. [...] Bardzo ważne jest również poczucie spójności, polegające na przekonaniu, że podejmowane starania są częścią pewnej większej całości i mają znaczenie
dla wszystkich osób zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcie, przede wszystkim
dla pracujących mieszkańców. Kierownictwo musi być zainteresowane indywidualnym
rozwojem wszystkich osób uczestniczących w programie. O końcowym sukcesie decyduje również ciągłość działań. Należy stale budować konstrukcję, która będzie ramą
całego przedsięwzięcia”.

• mieszkania
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VAUBANaise (DE)
Kontakt
BerndSteyer – rzecznik prasowy
komitetu zarządzającego Oekogeno
E-mail:bernd.steyer@oekogeno.de
Tel.:(00 49) 0 761 211 714 3
Strona internetowa
www.oekogeno.de/vaubanaise
Data utworzenia | Kraj
2010 | Niemcy
Słowa kluczowe
spółdzielnia, integracja, mieszkania, społeczność,
osoby niepełnosprawne, ekologia

Stworzenie spółdzielni mieszkaniowej, która będzie opierała się na systemie wzajemnej pomocy społecznej i finansowej osób mieszkających w integracyjnym, międzypokoleniowym, ekologicznym domu.
1. Wypracowanie innowacyjnego systemu wzajemnej pomocy zaspokajającego zapotrzebowanie osób starszych na drobne usługi i uzupełniającego braki finansowe
młodych studentów.
2. Udostępnienie mieszkań komunalnych osobom niepełnosprawnym i pełnosprawnym, stworzenie lokali dostępnych dla wszystkich, a także grup terapeutycznych
dla ludzi młodych i starszych.
3. Realizacja przedsięwzięcia według założeń ekobudownictwa (odnawialne źródła
energii).
4. Połączenie w przedsięwzięciu celów społecznych (wsparcie i wzajemna pomoc
w ramach społeczności), ekonomicznych (korzystna pożyczka, mniejszy koszt
pomocy osobistej i poradnictwa) oraz środowiskowych (ekobudownictwo).

Forma prawna
VAUBANaise eG17 ma status spółdzielni mieszkaniowej korzystającej z ulg podatkowych. Członkowie spółdzielni mają możliwość partycypowania w tej inwestycji społecznej, wynajmowania lokali w budynku spółdzielni czy wprowadzenia się na stałe.
Historia
OekoGeno jest działającą od dwudziestu lat spółdzielnią socjalną i ekologiczną, oferującą specjalne fundusze w ramach podmiotów stowarzyszonych – OekoGeno Projects.

17

Eingetragene Genossenschaft (eG) to nazwa, pod którą działają spółdzielnie w Niemczech.
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Jednym z nich jest VAUBANaise. Fundusz inwestycyjny nieruchomości OekoGeno odpowiada za jego funkcjonowanie oraz sprzedaż akcji członkom.
Przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z firmą architektoniczną Frey mającą
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu architektury ekologicznej, zrównoważonej
oraz socjalnej. Firma ta reprezentuje także miasto Freiburg na Wystawie Światowej
Expo w Szanghaju.
Działalność
Społeczeństwo niemieckie jest społeczeństwem starzejącym się – zmiany demograficzne wykazują dotąd niespotykany wzrost liczby ludności w przedziałach wiekowych
65–74 lat i ponad 75 lat. Wciąż jednak brakuje rozwiązań umożliwiającym tym osobom
przeniesienie się do lokali oferujących pomoc osobistą lub inny rodzaj opieki. Projekt
VAUBANaise jest odpowiedzią na zaistniałą sytuację społeczną. Ma stanowić modelową formę życia społeczności złożonej z osób młodych i starszych, niepełnosprawnych
i pełnosprawnych, opartą na systemie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej.
Przedsięwzięcie VAUBANaise prowadzone jest w zrównoważonej ekologicznie dzielnicy Vauban leżącej na południe od Freiburga na terenie byłych francuskich koszar. Miasto Freiburg wykupiło nieruchomość o powierzchni 38 hektarów od RFN za kwotę 20
milionów euro.
W nowo powstającej dzielnicy o nazwie Vauban ma zamieszkać pięć tysięcy mieszkańców, a sześćset osób znaleźć pracę. Aktualnie prace, prowadzone z kilkoma innymi
partnerami, są na etapie planowania i zagospodarowania. Członkowie spółdzielni mogą
aktywnie uczestniczyć w procesie planowania18 w stopniu znacznie przekraczającym
wymagania przewidziane prawnie.
W ramach przedsięwzięcia VAUBANaise zostanie wybudowany budynek z czterdziestoma sześcioma mieszkaniami (o powierzchni 25–150 m kw.). Sześć lokali będzie zarezerwowanych na prowadzenie działań terapeutycznych i opiekuńczych oraz spotkań
grupowych organizowanych przez stowarzyszenie „Lebenshilfe” – partnera wynajmującego część budynku19. W budynku znajdzie się także gabinet lekarski. W dogodnym
miejscu sąsiadującym z ulicą przewidziano utworzenie parku, w którym będzie można
prowadzić różne formy aktywności.
Jest to przedsięwzięcie „ekobudowlane”, a więc przyjazne dla środowiska naturalnego.
Energię mają dostarczać systemy fotowoltaiczne o mocy 65 kW, dwie turbiny wiatrowe, a także ogrzewanie oparte na spalaniu drewnianych peletów.
Jednym z kluczowych elementów wzajemnej pomocy sąsiedzkiej jest świadczenie
przez młodych studentów darmowych usług osobom starszym w zamian za obniżenie
kwoty pożyczki.

18
19

Głównie poprzez stowarzyszenie „Forum Vauban e.V.” mianowane prawnym reprezentantem miasta Freiburga, odpowiedzialne za planowanie dzielnicy
Vauban.
Stowarzyszenie pomocy osobistej „Lebenshilfe” jest organizacją dobra publicznego, której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych umysłowo i ich
rodzin na terenie całych Niemiec.
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Oprócz pomocy niesionej osobom niepełnosprawnym intelektualnie, przedsięwzięcie
ma również na celu oferowanie pokojów wszystkim chętnym, wynajmowanie lokali
różnym stowarzyszeniom, umożliwienie dzielenia mieszkania przez studentów i osoby
starsze oraz usprawnianie komunikacji pomiędzy mieszkańcami. W świadczenie pomocy, poradnictwo, robienie zakupów i organizowanie wycieczek zaangażowanych
będzie wielu wolontariuszy.
Grupy docelowe
Celem przedsięwzięcia jest integracja osób w różnym wieku, wywodzących się z różnych grup społecznych i znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych: ludzi młodych i starszych, osób niepełnosprawnych, studentów itd.
Jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać rezultaty przedsięwzięcia, niemniej jednak spółdzielnia liczy obecnie około stu mieszkańców, w tym dwudziestu studentów.
Przedsięwzięcie powinno udowodnić, że codzienna koegzystencja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych nie tylko jest możliwa, ale również wzbogacająca i rozwijająca dla osób w nią zaangażowanych. Projektanci VAUBANaise mają nadzieję, że
inicjatywa ta stanie się źródłem inspiracji dla przyszłych inwestycji mieszkaniowych i że
będzie w różnych formach powielana w wielu miejscach.
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Café Kaffegal (DK)
Kontakt
BrianSørensen– dyrektor zarządu Café Kaffegal
E-mail:info@briansorensen.dk
Tel.:(00 45) 20 77 33 00
Strona internetowa
www.cafekaffegal.dk
Data utworzenia | Kraj
2010 | Dania
Słowa kluczowe
osoby chorujące psychicznie, sprawiedliwy handel, rolnictwo ekologiczne, wolontariat, reintegracja zawodowa

POMYSŁ

Stworzenie kawiarni oferującej ekologiczne produkty zakupione w warunkach sprawiedliwego handlu i wykorzystującej zyski do tworzenia miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie w celu ich reintegracji społecznej i zawodowej.

CELE

1. Społeczna i zawodowa reintegracja osób chorujących psychicznie w „normalnym”
środowisku pracy.
2. Troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój poprzez oferowanie
produktów ekologicznych nabytych w warunkach sprawiedliwego handlu.

JAK
TO DZIAŁA?

Forma prawna
Café Kaffegal jest spółką będącą płatnikiem VAT należącą do wolontariackiej organizacji społecznej Sindslidendes Vilkår, która zajmuje się pomocą osobom chorującym
psychicznie.
Kaffegal można uznać za przedsiębiorstwo społeczne, choć w Danii nie stworzono
jeszcze stosownych ram prawnych – prace nad nimi są w toku. Najprawdopodobniej
nowo powstająca forma prawna zostanie stworzona na wzór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.m.b.a.).

• turystyka• hotelarstwo• catering

Historia
Głównym celem organizacji wolontariackiej Sindslidendes Vilkår jest poprawa warunków życia osób chorujących psychicznie. Odbywa się to na przykład poprzez prowadzenie świetlic czy rozpowszechnianie pozytywnych historii ludzi z tej grupy społecznej,
w celu zwiększania świadomości i poparcia społecznego.
Sindslidendes Vilkår jest właścicielem kawiarni Kaffegal, a także spółki Proremus. Obie
firmy starają się tworzyć miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie i umożliwić im
reintegrację na rynku pracy w Danii.
Café Kaffegal powstała dlatego, ponieważ w Århus istniało zapotrzebowanie na tego
typu kawiarnię, a także dlatego, że Sindslidendes Vilkår chciało stworzyć miejsca pracy
dla ludzi chorujących psychicznie i prowadzić wyjątkową kafejkę.
Działalność
Café Kaffegal jest przytulną i gościnną kawiarnią mieszczącą się w centrum miasta Århus,
która zatrudnia osoby chorujące psychicznie i zapewnia im odpowiednie warunki pracy
w celu umożliwienia im reintegracji zawodowej. Kawiarnia jest czynna od wczesnej
pory obiadowej do kolacji i może gościć do czterdziestu osób. Kaffegal (słowo to można
przetłumaczyć jako „szalony na punkcie kawy”) oferuje świetną kawę oraz pyszne zakąski (hamburgery, rybę z frytkami, kanapki). Każdego tygodnia kawiarnia serwuje również
inne „danie retro” – tradycyjną duńską potrawę przyrządzaną domowym sposobem.
Żywność oraz napoje alkoholowe (piwo i wino) muszą być w pełni organiczne; wyjątek
stanowi kilka przetworzonych składników.
Bywalcy kawiarni wywodzą się z różnych środowisk, ale większość stanowią studenci,
ponieważ Århus jest jednym z największych duńskich centrów uniwersyteckich. Lokal
można również wynająć w celu organizacji przyjęć okolicznościowych, np. urodzin,
świętowania bierzmowania, spotkań biznesowych lub innych wydarzeń.
Aby uzmysłowić klientom, jak wyjątkowa jest ta kawiarnia, osoby ją prowadzące starają się
przekazać im informację, że Kaffegal jest przedsiębiorstwem społecznym, którego misją
jest reintegracja osób chorujących psychicznie na rynku pracy. Ważne jest jednak, aby kawiarnia działała tak jak inne punkty usługowe tego typu i pozwoliła pracownikom wyzbyć
się poczucia bezradności. Dlatego celem jest stworzenie jak najbardziej normalnego środowiska pracowniczego, które umożliwi pracownikom prawdziwy powrót na rynek pracy.
Obecnie zatrudnionych w Kaffegal jest szesnaście osób. Wśród osób stale zatrudnionych są dyrektor, szef kuchni oraz osoba odpowiedzialna za codzienne działania
sekcji restauracyjnej. Na pozostały personel składają się w połowie osoby chorujące
psychicznie, a w drugiej połowie wolontariusze. Większość osób zatrudnianych przez
Kaffegal pracuje jako kelnerzy, część z nich przechodzi wcześniej konieczne szkolenia. Zazwyczaj jednak rozpoczynają oni pracę od razu, ponieważ Kaffegal zapewnia
im odpowiedni instruktaż, który pozwala zyskać pewność siebie przy wykonywaniu
przydzielonych zadań. Ta inicjatywa jest bardzo motywująca dla stowarzyszenia „Sindslidendes Vilkår”, ale przede wszystkim dla osób chorujących psychicznie, ponieważ
uzmysławiają one sobie, że posiadają umiejętności ważne na rynku pracy.
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Kiedy osoba chorująca psychicznie zdecyduje się na pracę w kawiarni, konieczne
jest uprzednie uzgodnienie sprawy z pracownikiem socjalnym stosownej instytucji
państwowej. Przyszli pracownicy obowiązkowo podpisują umowę z kawiarnią i z instytucją państwową. Okres zatrudnienia osób chorujących psychicznie jest zmienny.
Osoby wykonujące lekką pracę mogą na przykład liczyć na utrzymanie zatrudnienia aż
do przejścia na emeryturę. Jeśli osoba chorująca psychicznie otrzyma staż w kawiarni, zwykle zatrudniana jest na okres sześciu miesięcy, umożliwiający jej nabycie takich
umiejętności, które po ukończeniu stażu w Cafe Kaffegal pozwolą jej podjąć pracę
w innym miejscu.
Grupy docelowe
W Kaffegal zatrudnienie znajdują przede wszystkim osoby chorujące psychicznie, starające się powrócić na rynek pracy. Klientami są różne grupy mieszkańców Århus, z przewagą studentów.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• Popularność – kawiarnia cieszy się coraz większą renomą wśród mieszkańców

Århus i obecnie zajmuje trzecie miejsce wśród najlepiej ocenianych lokali tego
typu, co jest wielkim sukcesem, ponieważ w centrum Århus działa bardzo wiele
lokali.
• Oprócz świadczenia typowych usług kawiarnia jest także wyjątkowym miejscem,
ponieważ umożliwia osóbom chorującym psychicznie powrót na rynek pracy
poprzez stworzenie ciepłej i serdecznej atmosfery.
• Sprzedaż żywności ekologicznej cieszy się coraz większym zainteresowaniem
konsumentów.

• Od stycznia 2010 roku stworzono osiemnaście miejsc pracy, w tym około połowa
REZULTATY

jest przeznaczona dla osób chorujących psychicznie.

• Rosnąca popularność kawiarni i coraz większa liczba pytań o możliwość jej wynajęcia na zorganizowanie przyjęcia rodzinnego czy spotkania.

DANE
FINANSOWE

Łączna wartość majątku Kaffegal wynosi 568 tysięcy koron duńskich (~76 tysięcy euro), a obrót – 455 tysięcy koron duńskich (~61 tysięcy euro). Nie można jeszcze
mówić o zysku kawiarni, ponieważ przedsiębiorstwo powstało stosunkowo niedawno
(w styczniu 2010 roku).
Kaffegal nie otrzymuje dofinansowania publicznego, jednak osoby chorujące psychicznie, zatrudnione na przykład na stanowiskach niewymagających ciężkiej pracy, otrzymują wynagrodzenie ze środków publicznych.
Stosowane są różne sposoby wynagradzania osób pracujących na stanowiskach elastycznych oraz niewymagających dużego wysiłku. W obu przypadkach samorządy refundują przedsiębiorstwu część środków przeznaczonych na zarobki osób chorujących
psychicznie. Kaffegal ponosi więc tylko częściowe koszty za płace dla tych pracowników.
Wolontariusze natomiast nie otrzymują wynagrodzenia; niekoniecznie rekrutują się też
oni ze stowarzyszenia „Sindslidendes Vilkår” – często są to studenci lub inne osoby
wyrażające chęć przepracowania piętnastu godzin tygodniowo w szczytnym celu.

• turystyka• hotelarstwo• catering

Obecnie głównym miejscem prowadzenia działalności kawiarni jest Århus, ale jeśli
w dłuższej perspektywie przedsięwzięcie okaże się sukcesem, kierownictwo Kaffegal
planuje otwarcie podobnej kawiarni w Kopenhadze. Jest również otwarte na dzielenie
się swoim doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami czy osobami
prywatnymi pragnącymi pomóc osobom chorującym psychicznie w reintegracji zawodowej i społecznej. Kaffegal planuje także lobbing na rzecz przedsiębiorstw działających
w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorstw typu WISE (Work Integration Social
Enterprise), a także podkreślanie znaczenia zaangażowania władz lokalnych w takie
projekty.
Opinia pracownika chorującego psychicznie: „Dobrze jest wiedzieć, że zgłaszane uwagi,
dotyczące na przykład tempa pracy, są wysłuchiwane. W pracy pomagają odpowiednie
podręczniki, w których napisano, że to pracownik jest najważniejszy i ma wpływ na to, co
jest w stanie zrobić. Nikt nie ma pretensji, jeśli coś pójdzie nie tak. Przyjemnie jest pracować w normalnej restauracji, w której atmosfera pracownicza jest naprawdę dobra. Dużym
plusem jest też to, że obie osoby prowadzące restaurację pracowały wcześniej z osobami
chorującymi psychicznie”.
Opinia klienta: „Pomieszczenia są przytulne, ładne i czyste. Któryś z pracowników zawsze
wita klientów serdecznym uśmiechem. Do tego dochodzi porządne organiczne jedzenie,
dobra obsługa i relaksująca atmosfera. Wszystko to sprawia, że warto tu wpadać na obiad
albo kolację”.
Opinia dyrektora kawiarni: „Zanim założy się przedsiębiorstwo działające w sektorze ekonomii społecznej, należy pamiętać, że nie odniesie ono z dnia na dzień wielkiego sukcesu.
Wprost przeciwnie, trzeba się sporo napracować, aby zapewnić ciągłość jego
działalności”.
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Concept Conference
Centre (UK)
Kontakt
MarkEllerby – kierownik projektu
Concept Conference Centre
E-mail:info@conceptconferencecentre.como
Tel.:(00 44) 0 121 665 4250
Strona internetowa
www.conceptconferencecentre.com
Data utworzenia | Kraj
2006 | Zjednoczone Królestwo
Słowa kluczowe
inkluzja społeczna, niewidomi, gastronomia,
centrum konferencyjne, uprawy ekologiczne
sprawiedliwy handel

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

Concept Conference Centre jest przedsiębiorstwem społecznym umożliwiającym
osobom niewidomym lub niedowidzącym podjęcie pracy, a także udział w szkoleniach
i warsztatach w branży hotelarskiej i gastronomicznej.
1. Prowadzenie działalności nastawionej na zysk (wszelkie zyski są reinwestowane) i zmiana błędnego wyobrażenia o zatrudnieniu osób niewidomych lub
niedowidzących.
2. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi konferencji, w tym przygotowanie i serwowanie żywności z lokalnych składników i od lokalnych dostawców z wykorzystaniem produktów pochodzących z upraw ekologicznych oraz ze sprawiedliwego
handlu.
3. Umożliwienie osobom niewidomym lub niedowidzącym znalezienia pracy, szczególnie w hotelarstwie i gastronomii.
4. Doradzanie innym pracodawcom oraz przełamywanie stereotypów i bezpodstawnych uprzedzeń dotykających niewidomych i niedowidzących w kwestii
zatrudnienia, a także promowanie równości między ludźmi.

Forma prawna
Concept Conference Centre jest jednostką gospodarczą organizacji Action for Blind
People, zarejestrowanej jako organizacja charytatywna. Przedsiębiorstwo działa w ramach sieci regionalnej (Social Enterprise West Midlands) i ogólnokrajowej (Social Firms
in United Kingdom).

• turystyka• hotelarstwo• catering

Historia
Przedsiębiorstwo Concept Conference Centre (CCC) powstało w styczniu 2006 roku
z inicjatywy Royal National Institute of Blind People (Królewskiego Krajowego Instytutu na rzecz Osób Niewidomych) w celu promowania i wspierania upodmiotowienia
osób niewidomych i niedowidzących. CCC, od 2009 roku będące częścią Action for
Blind People, jest uważane za jedno z najlepszych miejsc do organizacji spotkań i konferencji w Birmingham.
Ponieważ renoma i dochód przedsiębiorstwa rosły, w 2010 roku CCC otworzyło kolejne centrum konferencyjne w Birmingham.
Działalność
Celem Concept Conference Centre jest zatrudnianie osób niewidomych lub niedowidzących. Przedsiębiorstwo umożliwia podjęcie pracy i odbycie szkoleń w hotelarstwie i gastronomii. Mieszczący się w sercu Birmingham ośrodek Concept Conference
Centre oferuje pomieszczenia konferencyjne oraz serwuje żywność przyrządzoną
na miejscu i pochodzącą od okolicznych dostawców oraz ze sprawiedliwego handlu
(jak np. kawa i herbata). Przedsiębiorstwo oferuje klientom cztery pomieszczenia konferencyjne: od małego pomieszczenia dla sześciu osób po dużą salę na dziewięćdziesiąt
osób. Bezpłatnie jest oferowany dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Niewidomym lub niedowidzącym stażystom oferowane są:

• Szkolenia z wynagrodzeniem trwające do pięćdziesięciu tygodni.
• Praktyczne doświadczenie zawodowe i możliwość zdobycia umiejętności w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii, funkcjonowania przedsiębiorstwa, marketingu,
a także możliwość otrzymania stałego zatrudnienia.
• Poprawa umiejętności interpersonalnych i życiowych poprzez budowanie
pewności siebie, pracę w zespole, gotowanie, robienie zakupów i planowanie
wydatków.

W Concept Conference Centre zatrudnionych jest dziesięciu pracowników, w tym
czterech na stałe – są to osoby odpowiadające za zarządzanie, marketing, gastronomię
i finanse; natomiast sześć to osoby z niepełnosprawnością.
Concept Conference Centre wraz z personelem oferuje pomieszczenia konferencyjne
oraz serwuje żywność przyrządzaną na miejscu. CCC jest cenionym podmiotem
w swojej branży i różni się od konkurencji dzięki:
• obsłudze zorientowanej na klienta,
• świeżej żywności sezonowej produkowanej w okolicy,
• niewielkiej odległości od stacji Birmingham New Street (pięć minut spacerem),
• umożliwieniu niewidomym lub niedowidzącym stażystom nabycia doświadczenia
w hotelarstwie i gastronomii,
• cenie wynajmu pokoju (z projektorem multimedialnym i komputerem), w której
zawarto dwudaniowy obiad oraz przekąski i napoje,
• organicznej kawie i herbacie pochodzącymze sprawiedliwego handlu (Rainforest
Alliance),
• darmowemu internetowi szerokopasmowemu i bezprzewodowemu.
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Przedsiębiorstwo oferuje klientom cztery pomieszczenia konferencyjne: od małego
pomieszczenia dla sześciu osób po dużą salę na dziewięćdziesiąt osób.
Grupy docelowe
Grupą docelową Concept Conference Centre są osoby niewidome i niedowidzące.
Przynajmniej 25% personelu zatrudnianego przez przedsiębiorstwo wywodzi się
z grup dyskryminowanych na rynku pracy.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• CCC to jakość, dobra renoma i korzystna cena.
• CCC współpracuje z Third Sector Conference Directory – siecią przedsiębiorstw

społecznych typu nonprofit, oferującą w Birmingham lokale w celu organizacji
konferencji związanych z działalnością charytatywną. Organizacje zrzeszone promują się wzajemnie oraz organizują konferencje i spotkania.
• CCC wspiera lokalne inicjatywy żywnościowe i ekologiczne, takie jak lokalne sieci
dostawców czy recykling.
• CCC współpracuje z niezależnymi szkoleniowcami w celu zapewnienia jak najlepszych, ale niedrogich kursów szkoleniowych w zakresie gotowania, budowania
zespołu, rozwoju osobistego, mierzenia jakości działań i finansowania.
• CCC podejmuje działania wraz z innymi organizacjami, służące potwierdzeniu
i promowaniu korzyści płynących z przedsiębiorstw społecznych.

• Z osiemnaściorga stażystów, którzy wzięli udział w programie (do czerwca
REZULTATY

2009 roku), czternaście osób znalazło pracę, a cztery osoby zdecydowały się
na pracę w wolontariacie lub na dalszą edukację.
• Placówka przyjęła również czternaścioro kandydatów do pracy w ramach wolontariatu, a dwadzieścia osób uczestniczyło w dwudniowych kursach gotowania.
• W roku podatkowym 2008/2009 z pomieszczeń konferencyjnych skorzystało
ponad siedem tysięcy osób, które w ocenie satysfakcji klienta przyznały Concept
Conference Centre średnio 90%.
• W czerwcu 2010 roku przedsiębiorstwo Concept Conference Centre otrzymało
nagrodę West Midlands Business in the Community Award w kategorii Równość
i Różnorodność przyznawaną „firmom i przedsiębiorstwom społecznym, które
promują równość i czerpią korzyści z różnorodności”.

DANE
FINANSOWE

Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność z datków darczyńców i członków. Nie
otrzymuje ono żadnego dofinansowania, dotacji ani ulg podatkowych od instytucji publicznych. Celem CCC jako przedsiębiorstwa społecznego jest uzyskanie co najmniej
50% przychodów z działalności komercyjnej.

INNE

Kevin, stażysta: „Kiedy rozpoczynałem staż w Concept Conference Centre, wiedziałem,
że nie będzie łatwo, ponieważ wcześniej przez dwadzieścia lat pracowałem w przemyśle
wytwórczym. Jestem teraz bardziej zmotywowany, a nowe umiejętności i pewność siebie,
jakie zyskałem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z pewnością będą pomocne w szukaniu nowej pracy”.

• turystyka• hotelarstwo• catering
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Futur Foundation (ES)
Kontakt
ManuelAlmirall– dyrektor fundacji Futur
E-mail:futur@futur.cat
Tel.:(00 34) 93 302 19 27
Strona internetowa
www.futur.cat
Data utworzenia | Kraj
1996 | Hiszpania
Słowa kluczowe
reintegracja zawodowa, wykluczenie, sprawiedliwy handel, odpowiedzialna konsumpcja,
gastronomia, catering

Prowadzenie stołówek oraz usług cateringowych promujących zdrową żywność oraz
świadomą konsumpcję, w których zatrudniane są osoby wykluczone społecznie.

POMYSŁ

1. Tworzenie miejsc pracy dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.
2. Pomoc dla osób najbiedniejszych na płaszczyźnie zawodowej i społecznej.
3. Postępowanie według reguł określonych przez politykę środowiskową, certyfikowaną przez EMAS – „Eco Management and Audit Scheme”20.
4. Promocja i rozwój sprawiedliwego handlu.
5. Promocja zasad zdrowego odżywiania, m.in. w oparciu o produkty sezonowe.

CELE

Forma prawna
Fundacja Futur działa w prowincji Barcelony. Jest fundacją prywatną wspieraną przez
czternaście osób, które utworzyły Futur Just El SL, przedsiębiorstwo integracyjne
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Futur Saludable SL, spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia
osób kończących udział w procesie reintegracji zawodowej.

JAK
TO DZIAŁA?

Historia
Fundacja Futur rozpoczęła działalność w 1996 roku jako stowarzyszenie aktywne
w branży tekstylnej. Grupa osób związanych ze środowiskiem więziennym obserwowała narastający problem braku zatrudnienia dla osób opuszczających więzienia,
co mogło skutkować powrotem tych osób na drogę przestępczą. Podjęto inicjatywę
20

„Eco Management and Audit Scheme” to regulamin europejski, opublikowany w 1993 roku, który ustanowił Wspólnotowy System Ekozarządzania
i Ekoaudytów w celu nadzoru nad dobrowolnymi procedurami zarządzania środowiskiem przez przedsiębiorstwa. Owo narzędzie zarządzania dostępne jest
od 1995 roku i umożliwia przedsiębiorstwom i innym organizacjom dokonywanie ocen, informowanie i doskonalenie osiągnięć w zakresie ochrony środowiska.
Początkowo system ten dedykowany był przedsiębiorstwom przemysłowym, lecz od roku 2001 EMAS otwarty jest dla wszystkich branż gospodarki, łącznie
z usługami publicznymi i prywatnymi.
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rozpoczęcia działalności w branży tekstylnej, gdyż właśnie taki rodzaj prac wykonują
więźniowie podczas odbywania kary. Niestety, przychód ze sprzedaży po cenach detalicznych nie pokrywał kosztów pracy, a brak możliwości reintegracji w tym sektorze, już
wówczas podupadającym, doprowadził założycieli Futur do stopniowej zmiany branży.
W 2000 roku stowarzyszenie Futur przekształciło się w fundację i rozwinęło działalność
gastronomiczną.
Działalność
Futur Just jest przedsiębiorstwem społecznym. Spółka Futur Saludable powstała jako
miejsce zatrudnienia dla osób kończących proces reintegracji zawodowej w Futur Just,
aby zaoferować tym osobom możliwość zatrudnienia na warunkach rynkowych, choć
nadal w strukturach Fundacji Futur. Fundacja Futur, spółka matka, prowadzi usługi administracyjne dla dwóch pozostałych podmiotów. Obie firmy zajmują się działalnością
produkcyjną, tzn. przygotowywaniem posiłków.
Fundacja Futur wykorzystuje w większości produkty ekologiczne (pochodzące w miarę możliwości z upraw miejscowych) i ze sprawiedliwego handlu. Ponadto używane
przez nią naczynia są biodegradowalne i ulegają kompostowaniu.
Futur prowadzi stołówkę socjalną, która serwuje posiłki dla osób korzystających z pomocy miejskich służb socjalnych. Fundacja zarządza także funkcjonowaniem trzydziestu
jeden stołówek szkolnych. W zależności od liczby serwowanych posiłków (ich liczba
waha się od pięćdziesięciu do czterystu pięćdziesięciu w zależności od placówki), stołówki szkolne wymagają zatrudnienia od jednego do pięciu pracowników. Fundacja Futur serwuje także około 150 tysięcy podwieczorków w żłobkach (dla dzieci do trzech
lat) oraz oferuje usługi cateringowe.
Fundacja dysponuje magazynem o powierzchni 900 m kw., w którym mieszczą się
jej biura i kuchnia centralna. Równocześnie prowadzi ona dwadzieścia cztery kuchnie w szkołach. W sumie Fundacja zatrudnia stu dwunastu pracowników w trzech
przedsiębiorstwach.
Grupy docelowe
Służby socjalne mogą kierować do Futur wszystkie osoby wykluczone społecznie. Organy wymiaru sprawiedliwości mogą również kierować do niej więźniów, którzy posiadają prawo wykonywania pracy poza więzieniem. Osoby w trudnej sytuacji życiowej
stanowią ok. 30% wszystkich pracowników.
Oferta Futur skierowana jest do wszystkich typów klientów, którzy potrzebują usług
gastronomiczno-cateringowych: osób prywatnych, firm, związków zawodowych,
uczelni, urzędów itp. Fundacja posiada bazę około trzystu klientów. Klienci chętnie
wybierają Futur ze względu na misję społeczną Fundacji.

• turystyka• hotelarstwo• catering

• Innowacyjny charakter oferty, który zapewnia Futur trwałą przewagę konku-

rencyjną w branży gastronomicznej. Konkurencja zaczyna dziś naśladować jej
działalność, oferując również produkty ekologiczne, lecz w mniejszych ilościach,
i nie uwzględniając założenia „0 kilometrów” lub idei bliskości w polityce zakupu
produktów.
• Dobry stosunek jakości do ceny.
Od dwudziestu pięciu do trzydziestu osób zatrudnionych jest w ramach umów
integracyjnych:
• szesnaście osób integrowanych pracuje w stołówkach szkolnych,
• osiem osób integrowanych pracuje w kuchni centralnej i cateringu,
• trzy osoby integrowane pracują w stołówce socjalnej,
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Firma obsługuje ponad pięć tysięcy osób dziennie. Posiada trzystu klientów
instytucjonalnych.

• Łączny obrót: 2 414 tysięcy euro.
• Wysokość dotacji: 155 tysięcy euro (6,4%). Urząd Miasta przekazuje na ten cel

20 tysięcy euro rocznie, a Wydział Zatrudnienia Okręgu Katalońskiego około 70
tysięcy euro rocznie, w zależności od liczby osób integrowanych.
• Jako beneficjent w 2008 roku, fundacja Futur odnotowała w roku 2009 jednorazową stratę (40 tysięcy euro). W istocie były to skutki jej przeprowadzki do
nowej siedziby i prac nad stworzeniem nowej kuchni centralnej, które spowolniły
jej działalność w 2009 roku. Ponieważ nowa kuchnia działa od września 2010
roku i obsługa stołówek szkolnych została uruchomiona w sposób trwały, fundacja
powinna zrealizować około 30 tysięcy euro zysków pod koniec 2010 roku.
Fundacja Futur planuje wykorzystanie wszystkich możliwości stworzonych przez nową
kuchnię centralną w nowej siedzibie, dzięki m.in. nowym obszarom produkcji, takim
jak przygotowywanie dań gotowych, wyroby halal, wyroby cukiernicze w ramach sprawiedliwego handlu, usługi na rzecz społeczności lokalnej itp.
Manuel Almirall, dyrektor fundacji Futur: „Dzięki naszemu wsparciu technicznemu i doradztwu w Madrycie powstał podobny projekt. Inicjatywa ta nazywa się Madre Tierra
(Matka Ziemia) i została wdrożona przez stowarzyszenie Semilla (Ziarno). Inni przedsiębiorcy z całej Hiszpanii skorzystali z naszych porad. Nie widzę żadnych przeszkód dla
osiągnięcia przez nasz model spektakularnego sukcesu w innych krajach europejskich,
zwłaszcza tam, gdzie tego rodzaju produkty mogłyby być jeszcze bardziej mile widziane”.

DANE
FINANSOWE

PERSPEKTYWY

INNE
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Grudziądzkie
Centrum Caritas (PL)
Kontakt
ks.MarekBorzyszkowski– dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
E-mail: grudziadz@caritas.pl
Tel.: (00 48) 56 642 94 44
Strona internetowa
www.grudziadz.caritas.pl
Data utworzenia | Kraj
1998 | Polska
Słowa kluczowe
reintegracja zawodowa, bezrobotni, catering,
szkolenia
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Wsparcie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez działalność cateringową oraz system szkoleń.

• Stworzenie nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych.
• Ochrona i renowacja starych zabytkowych budynków Grudziądza.
• Wsparcie materialne osób najuboższych (dożywianie, rozdawnictwo, program

sanitarny), wsparcie wychowawczo-edukacyjne dzieci i młodzieży (świetlice
opiekuńczo-wychowawczo-profilaktyczne, kolonie), wsparcie dla osób chorujących i niepełnosprawnych (Środowiskowy Dom Samopomocy, IV Stacja Opieki
Caritas) oraz szkolenia i projekty skierowane do osób bezrobotnych, w tym
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Forma prawna
Caritas w Grudziądzu jest jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej (tzw. kościelna osoba prawna).
Historia
Grudziądzkie Centrum Caritas powstało w 1997 roku. Dla potrzeb Centrum diecezja nabyła od skarbu państwa, drogą zamiany nieruchomości, opuszczony budynek
mieszkalny, wymagający kapitalnego remontu. Prace remontowe trwały osiemnaście
miesięcy. Od listopada 1998 roku rozpoczęto wydawanie gorących posiłków i używanej odzieży osobom bezdomnym, bezrobotnym lub chorym oraz głodnym dzieciom.
Po kilku miesiącach zaczęła funkcjonować łaźnia, świetlica dla dzieci i gabinet pielęgniarski. Z biegiem czasu działalność rozwinęła się m.in. w sprawnie działające centrum

• turystyka• hotelarstwo• catering

cateringowe (dostarczające smaczne i tanie posiłki wielu klientom – m.in. robotnikom
budującym drogi) oraz ośrodek szkoleniowo-usługowy i opiekuńczy.
Działalność
Część działań Centrum Caritas w Grudziądzu skoncentrowana jest na aktywności
osłonowo-wychowawczej, czyli opiece nad osobami bezrobotnymi, bezdomnymi,
chorymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, obejmującej m.in. wydawanie posiłków oraz
ubrań dla najuboższych, opiekę zdrowotną, domy opieki dla chorujących psychicznie,
świetlice i kolonie dla dzieci.
Poza tym Centrum prowadzi także działalność aktywizującą oraz wspiera rozwój
przedsięwzięć ekonomii społecznej, m.in. poprzez poradnictwo zawodowe i bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych realizowane tzw. metodą towarzyszącą, prowadzenie
Agencji Zatrudnienia, odpłatny wynajem sal szkoleniowych i kursy o rynku pracy dla
instytucji i organizacji.
Samo Centrum prowadzi również od 2006 roku działalność cateringową. Organizatorzy Centrum szukali takiego przedsięwzięcia ekonomii społecznej, które mogłoby
przynosić zyski i nie wymagałoby dużych nakładów finansowych. Posiadali już profesjonalnie wyposażoną kuchnię oraz pracowników, którzy świetnie radzili sobie w przygotowywaniu posiłków dla najuboższych. Zdecydowano więc, żeby przygotowywać
więcej posiłków i je sprzedawać. Zaczęli od dań dla pracowników miejscowych firm
budowlanych (realizujących duże inwestycje, m.in. budowy dróg) oraz uczestników
szkoleń odbywających się zarówno w Centrum Caritas, jak i na terenie miasta. Obecnie kuchnia przygotowuje dziennie od stu pięćdziesięciu do dwustu zamawianych
indywidualnie posiłków dla firm, instytucji i urzędów, obsługuje także różne imprezy
(konferencje, seminaria, szkolenia). Dania są dowożone w termoizolacyjnych opakowaniach, ceny uzgadniane indywidualnie z odbiorcą w zależności od wysokości zamówienia i odległości. Serwowane są także podczas organizowanych odpłatnie w salach
Centrum imprez okolicznościowych: chrzcin, przyjęć komunijnych, jubileuszy. Posiłki
są też dostarczane do baru „Flisak”, prowadzonego przez Centrum i reklamowanego
na jego stronie internetowej.
Ogółem w działalności cateringowej Caritas pracuje obecnie pięć osób skierowanych
przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) jako osoby bezrobotne oraz stażyści – absolwenci szkół gastronomicznych. W pracach fizycznych kuchni pomagają skazani z Zakładu
Karnego w Grudziądzu, dla których jest to również element procesu resocjalizacji. Do
ich obowiązków należy głównie pomoc w rozładunku towarów oraz prace pomocnicze w przygotowaniu półproduktów.
Grupy docelowe

• społeczność lokalna, pracownicy urzędów i instytucji, konsumenci,
• osoby trwale bezrobotne, bezdomne, ubogie.
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• Dobre rozpoznanie potrzeb lokalnych i dopasowanie do nich działalności.
• Umiejętne połączenie działań społecznie użytecznych (charytatywnych) z działal-

nością ekonomiczną.
• Wykorzystanie istniejących zasobów i infrastruktury do stworzenia samofinansującego się przedsięwzięcia ekonomii społecznej.
• Współpraca kościoła i lokalnych instytucji pomocy społecznej.
• Profesjonalna kadra oraz udział w lokalnych gremiach zajmujących się rynkiem
pracy.
• Dobra jakość posiłków i ich korzystna cena.

• Czterdzieści trzy osoby zatrudnione w Grudziądzkim Centrum Caritas (umowa
REZULTATY

o pracę – trzydzieści dwie osoby, umowa cywilno-prawna – jedenaście osób).

• Dziesięć osób pracuje w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (umowy

zlecenia).
• Dwadzieścia osób w sezonie letnim pracuje jako kadra kolonijna (umowy
zlecenia).
• Osiem osób pracuje w środowiskowym domu dla osób chorujących psychicznie
i niepełnosprawnych umysłowo (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne).
• Pięć osób znalazło zatrudnienie w kuchni przy przygotowywaniu posiłków dla
najuboższych oraz cateringu (umowy o pracę).
• Siedem kobiet dzięki pośrednictwu Centrum znalazło pracę w Niemczech jako
opiekunki osób starszych.
• Około dwustu pięćdziesięciu osób rocznie korzysta ze szkoleń przeprowadzanych
przez Centrum, z czego około dwieście osób to bezrobotni.

DANE
FINANSOWE

PERSPEKTYWY

Działalność cateringowa finansowana jest z własnych przychodów (w 2009 roku 546
tysięcy zł), tj. sprzedaży posiłków dowożonych indywidualnie do firm, urzędów, instytucji, sklepów, osób prywatnych; sprzedaży prowadzonej poprzez bar „Flisak”; organizacji i obsługi imprez okolicznościowych (przyjęcia, chrzty, urodziny, konferencje,
szkolenia itp.). Przy jej uruchamianiu Centrum otrzymało dotację z powiatowego urzędu pracy w Grudziądzu na utworzenie stanowisk pracy dla kierowców – dostawców
posiłków – ok. 68 tysięcy zł; ze środków Caritas zostały sfinansowane zakup trzech samochodów, sprzętu gastronomicznego, sprzętu pomocniczego (razem ok. 110 tysięcy
zł) oraz uruchomienie baru „Flisak” (ok. 25 tysięcy zł).
Centrum Caritas planuje intensywny rozwój działalności ekonomicznej (zwiększenie
stopnia samowystarczalności finansowej). Przy tak bardzo rozwiniętej działalności statutowej (społecznej) nie byłoby możliwe funkcjonowanie bez działalności gospodarczej.
Systematyczny rozwój działań generuje nowe koszty, niemożliwe do sfinansowania
w ramach otrzymywanych dotacji. Działalność ekonomiczna jest zatem konieczna,
chociażby dlatego, ażeby opłacić koszty administracji, niektóre koszty eksploatacji czy
drobne remonty. Poza tym pozwala przejść na inny poziom współpracy np. ze środowiskiem lokalnych pracodawców. Realizując szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, możemy na swoim przykładzie pokazać, że również organizacja charytatywna może być
przedsiębiorcza.

• turystyka• hotelarstwo• catering

Ksiądz Marek Borzyszkowski: „W rozpoznawaniu sytuacji beneficjentów i tworzeniu projektów dopasowanych do ich potrzeb bardzo pomocny jest udział w lokalnych gremiach
zajmujących się rynkiem pracy. To pomaga zdobywać niezbędną wiedzę, ułatwia współpracę, otwiera przed nami wiele drzwi. Sprawia, że logo Caritas jest rozpoznawalne i dobrze
kojarzone. Aby skutecznie prowadzić tego typu działalność, potrzebna jest ścisła współpraca organizacji pozarządowych i samorządu. Bez tego nie zdziała się wiele”.
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L'Usine (FR)
Kontakt
E-mail:info@lusine-evenements.com
Tel.:(00 33) 15 587 55 12
Strona internetowa
www.lusine-evenements.com
Data utworzenia | Kraj
2000 | Francja
Słowa kluczowe
reintegracja społeczna, integracja zawodowa,
imprezy, gastronomia, catering, odpowiedzialna
konsumpcja, zrównoważony rozwój
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CELE
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21

Stworzenie przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się organizacją różnego rodzaju imprez i przyjęć, a jednocześnie umożliwiałoby reintegrację społeczną i zawodową osobom wykluczonym, wywodzącym się z trudnych środowisk.
1. Pokazanie, że można osiągnąć sukces ekonomiczny, zatrudniając osoby „trudne”,
dotychczas wykluczane z rynku pracy.
2. Rozwój działalności w ramach idei zrównoważonego rozwoju – maksymalizowanie oddziaływania społecznego przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.
3. Uzyskanie statusu ważnego gracza i partnera na rynku profesjonalnych imprez
i cateringu w regionie paryskim.
4. Promowanie tego typu alternatywnej działalności handlowej poprzez aktywne
uczestnictwo w działaniach lobbingowych oraz pogłębianie świadomości i wiedzy
na ten temat w społeczeństwie i wśród specjalistów.

Forma prawna
Event It (L’Usine/Té Traiteur éthique) to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (fr. EURL). Event It to przedsiębiorstwo zajmujące się reintegracją społeczną
w branży gastronomii i imprez, należące do grupy SOS21. Grupa ta posiada 100%
udziałów, a ponieważ zrzekła się prawa do dywidend, wszystkie wypracowane zyski
przekazywane są na wdrażanie projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc
pracy.

Grupa SOS to zespół stowarzyszeń i przedsiębiorstw działających w różnych branżach (sanitarnej, socjalnej i socjalno-medycznej, oświatowej, integracyjnej,
prasowej, sprawiedliwego handlu, zrównoważonego rozwoju etc.).

• turystyka• hotelarstwo• catering

Historia
L’Usine jest przede wszystkim miejscem historycznym, założonym w 1862 roku przez
Emila-Justina Meniera, członka słynnej rodziny producentów czekolady. Miejsce to zostało oryginalnie utworzone jako Francuskie Centrum Farmacji, jednak od 1980 roku
sprzedawano tam francuskie produkty aromatyczne, a przez kolejnych dziesięć lat nie
było użytkowane. W roku 2000 grupa SOS postanowiła przywrócić mu pierwotną
formę i przekształcić jenw ośrodek imprez i przyjęć prowadzony przez szefa kuchni
Richarda Normanda. W 2005 roku L’Usine poszerzyła zakres swojej działalności o wysokiej jakości catering bioetyczny (Té Traiteur Éthique).
Działalność
L’Usine organizuje przyjęcia, imprezy oraz świadczy usługi cateringowe. Wyróżnia się
tym, że zatrudnia osoby w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej, przez co stała się
najlepszym dowodem na to, że rentowność przedsięwzięcia może iść w parze z zaangażowaniem społecznym. L’Usine bardzo angażuje się w działania na rzecz środowiska
– promuje wyroby pochodzące ze sprawiedliwego handlu i rolnictwa ekologicznego,
zarówno produkty spożywcze, jak i dekoracje, inwestuje także w materiały edukacyjne
dla gości.
L’Usine mieści się w niezwykłym, zabytkowym miejscu o powierzchni 1 500 m kw.,
podzielonym na osiem niezależnych stref, mogącym pomieścić półtora tysiąca gości.
Prowadzi różnego rodzaju działania:
• Działalność gastronomiczna – restauracja głównie dla klientów biznesowych,
dysponuje blisko stu miejscami, przyjmuje w porze obiadowej, od poniedziałku
do piątku.
• Działalność w zakresie imprez opiera się na elastycznej i dostosowywanej do
potrzeb klienta ofercie. L’Usine organizuje wydarzenia wszelkiego rodzaju: wieczorki, seminaria, konferencje prasowe, promocje produktów, koncerty, pokazy
mody, imprezy w ramach formuły „wydarzeń na Stade de France”, który mieści
się w niedalekiej odległości itp.
• Działalność cateringowa (Té), którą L’Usine rozwija od 2005 roku, promująca
wyroby markowe, pochodzące z upraw i hodowli ekologicznych i/lub sprawiedliwego handlu.
Możliwość reintegracji społecznej i zawodowej, jaką oferuje L’Usine, jest największą
wartością tego przedsięwzięcia. W czasie rekrutacji od pracowników nie są wymagane
żadne określone kwalifikacje, a jednocześnie mają oni zapewnione konkretne miejsca
pracy, obejmujące szeroki wachlarz zawodów, takich jak: kelner, kucharz, pomywacz,
sprzątacz, kierowca-dostawca, hostessa, pracownik ochrony, magazynier. L’Usine jest
miejscem przejściowym, które oprócz nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oferuje także warsztaty z metod poszukiwania pracy i outplacementu, indywidualny trening, wystawianie ocen zawodowych. W procesie reintegracji poszczególnych osób uczestniczy czterech doradców: pełnomocnik ds. integracji, bezpośredni
menadżer, pracownik-doradca socjalny oraz przedstawiciel francuskiego urzędu pracy
Pôle Emploi22. Każdy pełnomocnik ds. integracji koordynuje nie więcej niż dwadzieścia
22

Pôle Emploi to francuski Urząd Pracy. Zajmuje się on przyjmowaniem i pomocą dla osób poszukujących zatrudnienia, zbieraniem ofert pracy i danych
na temat rynku pracy, doradztwem dla firm w zakresie rekrutacji i odprowadzania świadczeń.
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pięć osób, a docelowo liczba ta powinna zmniejszyć się do dwudziestu. Współpraca
ta umożliwia wyjście naprzeciw rozmaitym problemom związanym z reintegracją (takim jak opieka zdrowotna, mieszkanie, zatrudnienie, pomoc prawna i administracyjna,
wykształcenie, problemy psychologiczne itp.). Dzięki oferowanym szkoleniom i odpowiedniemu wsparciu pracownicy L’Usine mogą później z sukcesem funkcjonować na
rynku pracy.
W dniu 1 lipca 2010 roku w firmach L’Usine i Té Traiteur Éthique pracowało dwudziestu kierowników, sześćdziesiąt osób uczestniczących w procesie reintegracji oraz troje
uczniów (bez pracowników dochodzących).
Grupy docelowe
Osoby wykluczone, spełniające kryteria Pôle Emploi, które uczestniczą w procesie reintegracji. Są to młodzi ludzie w trudnej sytuacji, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie
pracy Pôle Emploi, osoby żyjące z minimum socjalnego, niepełnosprawni, beneficjenci
pomocy społecznej, osoby karane lub po przejściu odwyku, młodzież objęta nadzorem sądowym.
Spośród klientów 80% to firmy prywatne, 9% – firmy państwowe, 7% – społeczności
lokalne, a pozostali klienci to stowarzyszenia i osoby prywatne.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• Świetna lokalizacja, niedaleko Stade de France.
• Doświadczenie w dziedzinie organizacji imprez i przyjęć.
• Kompetencje w zakresie wspierania procesu reintegracji, oparte na pomocy

i doradztwie, którego celem jest trwały powrót na rynek pracy.
• Szeroka i elastyczna oferta (gastronomia, catering, hostessy, wynajem sprzętu,
technologie itp.)
• Zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

• Od 2001 roku około czterystu osób nieaktywnych zawodowo skorzystało ze
REZULTATY

23
24

szkoleń i indywidualnej pomocy oferowanych przez L’Usine i Té Traiteur Éthique.
Co roku niemal stu trzydziestu pracowników zawiera integracyjne umowy
o pracę (ich maksymalny czas trwania wynosi dwa lata, są zawierane w postaci
trzech kolejnych umów na czas określony, na okres czterech, ośmiu i dwunastu
miesięcy). W 2009 roku wskaźnik zakończeń „stałych23” wyniósł 57%, a wskaźnik
zakończeń „dynamicznych24” przekroczył 66%.
• W 2009 roku zorganizowano około sześciuset pięćdziesięciu imprez (dwieście
pięćdziesiąt siedem przez Té Traiteur Ethique oraz czterysta przez L’Usine).
• Każdego dnia L’Usine obsługuje od stu do 1700 konsumentów.
• Każdego dnia Té Traiteur Éthique wydaje od sześćdziesięciu do 1500 posiłków.
• Firma zużywa rocznie dwdzieścia ton produktów pochodzących z rolnictwa
ekologicznego i sprawiedliwego handlu.

Zakończenie stałe polega na otrzymaniu umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony na ponad sześć miesięcy po zakończeniu ścieżki zawodowej
w L’Usine.
Zakończenie dynamiczne polega na otrzymaniu umowy o pracę na czas krótszy niż sześć miesięcy lub skierowaniu na innego rodzaju szkolenie po
zakończeniu ścieżki zawodowej w L’Usine.
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W 2009 roku bilans spółki Event It wyniósł 3 120 563 euro, z czego 342 222 euro
kapitału własnego. Wyniki finansowe firm L’Usine i Té wyniosły łącznie 122 153 euro.
Średnio 92% środków pochodzi z działalności handlowej. Stosunek dotacji eksploatacyjnych do obrotu zmniejszył się z 11% do 8% między rokiem 2008 a 2009.

DANE
FINANSOWE

Tab. 2. Dane finansowe
2008

2009

Obroty L’Usine

3 058 511 euro

3 341 272 euro

Obroty Té

1 145 484 euro

1 561 023 euro

Wartość płac

2 068 183 euro

2 232 601 euro

Wartość płac L’Usine + Té

1 879 046 euro

2 117 878 euro

Ambicją L’Usine jest dalsze doskonalenie procesu wspierania reintegracji społecznej
i zawodowej poprzez wdrożenie oprogramowania mierzącego efektywność integracji
oraz tworzącego wyspecjalizowane raporty.
Oto przykład młodego człowieka, dla którego praca w L’Usine była pierwszym doświadczeniem zawodowym i który z sukcesem zakończył proces reintegracji:
Informacje: dwadzieścia lat, niepowodzenia szkolne, wychowanie w trudnym środowisku, kilka epizodów dorabiania (najczęściej bardzo krótkotrwałych).
Ścieżka kariery w L’Usine:
Ze społecznego punktu widzenia: po czterech miesiącach pracownik wyznał, że ma
problemy z mieszkaniem. Został skierowany do hotelu dla młodych pracowników, do
którego wprowadził się sześć tygodni później. Jednocześnie uzyskał pomoc w złożeniu
podania o mieszkanie socjalne (które mogło przynieść skutek po upływie kilku lat).
Przeszedł on szkolenie z zakresu zarządzania budżetem osobistym (w celu osiągnięcia
samodzielności) oraz z zakresu relacji panujących w firmie zewnętrznej (praca nad stosunkiem do innych osób, panowanie nad emocjami itp.).
Z zawodowego punktu widzenia: pierwszy rok został przeznaczony głównie na naukę
zasad życia w firmie (poprawa pod kątem nieobecności w pracy, poszanowania hierarchii, rozwiązywania konfliktów itp.) oraz na szkolenia techniczne związane z zajmowanym stanowiskiem (kelner). Po upływie dziewięciu miesięcy osoba ta podjęła się także
pracy dla firmy partnerskiej L’Usine Eurodisney na okres piętnastu dni, aby zatwierdzić
swój plan kariery i zetknąć się z rzeczywistością pracy „klasycznej”. Następnie, po sukcesie tego doświadczenia, pracownik wrócił do L’Usine, a dział integracji udzielił mu
wsparcia w poszukiwaniu pracy (warsztaty dotyczące pisania CV, listów motywacyjnych,
uczestniczenia w rozmowach o pracę itp.) i polecił go firmie partnerskiej. Pracownik
dostał umowę na czas nieokreślony po trzynastu miesiącach od momentu rozpoczęcia
współpracy z L’Usine.

PERSPEKTYWY

INNE
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U Pana Cogito (PL)
Kontakt
AgnieszkaLewonowska-Banach – menadżer
pensjonatu U Pana Cogito
E-mail: biuro@pcogito.pl
Tel.: (00 48) 12 269 72 01
Strona internetowa
www.pcogito.pl
Data utworzenia | Kraj
2003 I Polska
Słowa kluczowe
reintegracja zawodowa, inkluzja społeczna, osoby
chorujące psychicznie, restauracja, turystyka,
hotel

POMYSŁ
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TO DZIAŁA?

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie poprzez pracę
w pensjonacie.
1. Stworzenie miejsc pracy dla osób z dysfunkcjami psychicznymi.
2. Ochrona zabytku starego Krakowa, wpisanego na listę dziedzictwa światowej
kultury UNESCO.
3. Reintegracja społeczna i zawodowa osób z dysfunkcjami psychicznymi poprzez
pracę oraz kontakty z innymi ludźmi.
4. Przekonywanie osób zdrowych do współpracy z osobami chorującymi psychicznie (działania integrujące).

Forma prawna
Przedsięwzięcie jest kompilacją wielu instytucji działających razem na rzecz wspólnego
celu w ramach różnych form prawnych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dwa
stowarzyszenia oraz zakład aktywności zawodowej ZAZ i warsztat terapii zajęciowej
WTZ (podmioty prawne dedykowane niepełnosprawnym, istniejące w polskim sektorze ekonomii społecznej).
Historia
Szacuje się, że w Polsce około półtora miliona osób leczy się na choroby psychiczne
(4% wszystkich Polaków). Często pozostają one w domu – nie ma dla nich ofert pracy,
bo zazwyczaj choroba uniemożliwia im zdobycie potrzebnych umiejętności zawodowych. Ponadto pracodawcy obawiają się zatrudniać osoby z problemami psychicznymi.
Aby wyjść z tego impasu, dwa krakowskie stowarzyszenia – Stowarzyszenie Rodzin
„Zdrowie Psychiczne” oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środo-

• turystyka• hotelarstwo• catering

wiskowej – otworzyły w 2003 roku pensjonat „U Pana Cogito” jako zakład aktywności
zawodowej (ZAZ), zatrudniający osoby z zaburzeniami psychicznymi. Pensjonat wzorowany jest na szkockim przedsięwzięciu. Rozpoczął działalność dzięki znaczącemu
wsparciu szkockich organizacji pozarządowych.
W 2000 roku gmina Kraków użyczyła nieodpłatnie zrujnowany zabytkowy budynek
z przeznaczeniem na pensjonat – miejsce pracy dla osób chorujących psychicznie. Remont budynku i uruchomienie pensjonatu (1,2 miliona zł) sfinansowano m.in. z prywatnych darowizn i z grantu loterii brytyjskiej, zaś 40% kosztów pokrył Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie z budową przez dwa
lata szkolono przyszłych pracowników pensjonatu. Przeszkolono przeszło trzydzieści
osób – piętnaście z nich pracuje w pensjonacie do dziś.
Po uruchomieniu pensjonatu Rada Miasta Kraków przekazała budynek stowarzyszeniu
w czterdziestoletnią dzierżawę. Po dwóch latach powołano Laboratorium Cogito Spółkę z o.o. jako przedsiębiorstwo społeczne wspomagające pracę pensjonatu.
Struktura organizacyjna

• Zakład Aktywności Zawodowej – zatrudnia osoby chorujące psychicznie
w pensjonacie,
• Laboratorium Cogito Sp. z o.o. – oferuje usługi hotelowe,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej – podopieczni WTZ-etu odbywają staże
w pensjonacie.
Działalność
Trzygwiazdkowy pensjonat oferuje trzydzieści cztery miejsca w czternastu komfortowo
wyposażonych pokojach. Mieści się w nim także restauracja serwująca tradycyjne potrawy kuchni polskiej, mogąca pomieścić czterdziestu gości, oferująca również usługi
cateringowe, oraz sala konferencyjna na czterdzieści - pięćdziesiąt osób. W pensjonacie
znajduje się także sezonowa wypożyczalnia rowerów.
W pensjonacie „U Pana Cogito” pracuje trzydzieści osób, w tym dwadzieścia jeden po
kryzysach psychicznych i dziewięć zdrowych. Osoby zdrowe wspierają pracowników
chorujących, pomagając im rozwiązywać codzienne problemy, ucząc, jak postępować
w trudnych sytuacjach. Poza tym pensjonat oferuje odbycie staży zawodowych „Profesjonalny pracownik hotelu” osobom z zaburzeniami psychicznymi, które później mogą
znaleźć zatrudnienie w innych miejscach pracy.
Grupy docelowe

• osoby chorujące psychicznie i po kryzysach psychicznych,
• turyści polscy i zagraniczni odwiedzający Kraków; grupy seminaryjne
i konferencyjne.
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• Dobra lokalizacja i jakość świadczonych usług.
• Doskonała współpraca dwóch stowarzyszeń, zajmujących się taką samą grupą

docelową.
• Podejście marketingowe – wykonanie na początku działalności profesjonalnych
badań marketingowych, dających odpowiedź na pytanie: jaka działalność będzie
opłacalna na rynku?

• Trzydzieści osób chorujących psychicznie znalazło zatrudnienie w ZAZ-ie.
• Dwadzieścia pięć osób chorujących psychicznie znalazło zatrudnienie w Laboratorium Cogito Sp. z o.o. i firmach podległych.

• Siedemdziesiąt pięć osób rocznie bierze udział w WTZ-ecie.
• Pięćdziesiąt osób zostało przeszkolonych w programie „Profesjonalny pracownik
hotelu” w latach 2008–2010.

DANE
FINANSOWE

Koszty uruchomienia przedsięwzięcia: 1,2 miliona zł – ZAZ Pensjonat, 200 tysięcy zł
– Laboratorium Cogito sp. z o.o., zostały pokryte ze środków publicznych (lokalnych
oraz unijnych). Pensjonat „U Pana Cogito” jest obecnie rentowny, ponieważ dzięki
współpracy różnych podmiotów prawnych udało się stworzyć strukturę, która zapewnia bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Nie jest jednak w całości samowystarczalny,
ponieważ stanowiska pracy osób niepełnosprawnych są dotowane przez państwo.
Wszyscy pracownicy pensjonatu zatrudnieni są na umowy o pracę. Formuła ZAZ-u pozwala refundować wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych przez PFRON –
to rocznie 18 500 zł na jednego pracownika. ZAZ może też korzystać z drugiego źródła dofinansowania PERON-u – SODIR (Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji),
które przysługuje każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.
Stopień samowystarczalności ekonomicznej całego przedsięwzięcia wynosi 45%.

PERSPEKTYWY

Planowane jest odejście od formy prawnej ZAZ-u jako krępującej działalność rynkową
ze względu na przepisy dotyczące niepełnosprawnych. Powstaje nowa firma społeczna
(Ośrodek szkoleniowy „Zielony Dół”), prowadząca działalność hotelarską i programy
rehabilitacyjne w obiekcie wynajętym od władz wojewódzkich na trzy lata.

INNE

Agnieszka Lewonowska-Banach, kierowniczka pensjonatu: „Kluczową decyzją było wykonanie profesjonalnego badania potrzeb lokalnych, które zaważyło na tym, że weszliśmy
na rynek i mogliśmy osiągać zyski, ponieważ dostosowaliśmy warunki działalności pensjonatu do potrzeb ruchu turystycznego w Krakowie”.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia
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Bastoy Prison (NO)
Kontakt
LeneThereseVallestad – kierownik projektu
z ramienia Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki
Społecznej (NAV)
HildeDalen – inicjatorka projektu po stronie
KREM
E-mail:lene.therese.vallestad@nav.no
hilde@krem-norge.no
Tel.:(00 47) 97 55 00 39, (00 47) 95 24 27 63
Strona internetowa
www.bastoyfengsel.no
Data utworzenia | Kraj
2009 | Norwegia
Słowa kluczowe
więzienie, resocjalizacja, reintegracja zawodowa,
byli więźniowie, uprawy ekologiczne

Koncepcja więzienia „humanitarno-ekologicznego” mającego na celu reintegrację zawodową i resocjalizację byłych więźniów poprzez zaangażowanie ich w pracę i system
motywacyjno-szkoleniowy.
1. Ułatwienie przystosowania byłych skazanych do normalnego życia w celu ograniczenia przestępczości oraz problemów rodzin przestępców, szczególnie ich
dzieci.
2. Stworzenie szans dla wszystkich zwalnianych więźniów, aby zapobiec częstym
powrotom na przestępczą ścieżkę.
3. Promowanie humanitaryzmu w społeczeństwie, zwłaszcza pośród byłych
skazańców.
4. Wprowadzenie do programu rehabilitacyjnego działań zorientowanych na zrównoważony rozwój (ogrodnictwo organiczne).
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Forma prawna
Przedsięwzięcie nie ma konkretnej formy prawnej. To inicjatywa własna realizowana
w więzieniu Bastøy w ramach współpracy organizacji prywatnej z publiczną.
Historia
Przedsięwzięcie podjęte w więzieniu Bastøy jest elementem narodowego programu
opartego na raporcie rządowym opublikowanym w 2008 roku (Stortingsmelding 37,
2007–2008), w którym określono nową strategię resocjalizacji i zwalniania więźniów.
Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV) postanowił stworzyć krajowy program, którego celem jest wypracowanie metod zacieśniających współpracę pomiędzy więzieniami, magistratami miast, w których mają osiedlić się zwalniani więźniowie,
a także lokalnymi urzędami pracy i opieki społecznej. Jednym z głównych celów wypracowywanej strategii jest pomoc skazańcom w powrocie do normalnego życia – z pracą
i miejscem zamieszkania.
Przedsięwzięcie w więzieniu Bastøy jest jedną z siedmiu podobnych inicjatyw podjętych w Norwegii. To lokalne przedsięwzięcie podjęto wspólnym wysiłkiem trzech
instytucji:
• Jednostki Karno-Opiekuńczej (Kriminalomsorgen) – instytucji rządowej odpowiedzialnej za przeprowadzanie kar więzienia w sposób uwzględniający ich cel,
zapobiegający kolejnym czynom przestępczym, gwarantujący ogólne bezpieczeństwo oraz zapewniający skazanym godne warunki bytowe.
• Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV) – organizacji publicznej
odpowiedzialnej za opiekę społeczną i zatrudnienie, której głównym zadaniem
jest koordynowanie działań rządu w tych obszarach.
• KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv – kreatywne i zróżnicowane miejsce
pracy) – prywatnego przedsiębiorstwa określanego mianem „odpowiedzialnego
społecznie”, starającego się rozwiązywać problemy związane z zatrudnieniem
i opieką socjalną i działającego przy tym jak każda inna firma.
Działania
Więzienie Bastøy określa się jako pierwsze na świecie więzienie „humanitarno-ekologiczne”, które wpaja skazanym wartości humanitaryzmu, ekologii i odpowiedzialności.
Więzienie Bastøy jest więzieniem o ograniczonym rygorze; znajduje się na norweskiej
wyspie Bastøy leżącej 75 kilometrów na południe od Oslo. W więzieniu przebywa
stu piętnastu więźniów, a jego personel liczy sześćdziesięciu dziewięciu pracowników.
Więźniowie mieszkają w drewnianych domkach, pracują w więziennym gospodarstwie, a w wolnym czasie korzystają z zajęć rekreacyjnych (jazda konna, wędkarstwo,
tenis i biegi narciarskie). W ramach upraw ekologicznych skazani wytwarzają znaczną
część jedzenia, które spożywają.
NAV, agencja rządowa odpowiedzialna za tę strategię, zwykle zajmuje się jednocześnie
sprawami zatrudnienia, opieki socjalnej i świadczeniami zdrowotnymi. Udział firmy
KREM w programie polega na pomocy osobom skazanym, wychodzącym z więzienia
w powrocie do ukierunkowanego życia poprzez stałe rozpoznawanie ich umiejętności.
Metoda stosowana przez KREM (opierająca się na szkoleniach grupowych i pracy indywidualnej) systematycznie odbudowuje u skazanych pewność siebie i wiarę we własne
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umiejętności. Motywuje to byłych więźniów do uczestnictwa w programie uzupełniającym oferowanym przez NAV. Praca wykonywana przez KREM wiąże się również
z komunikacją, wspólnymi spotkaniami, planowaniem, weryfikacją i oceną postępów
oraz rozwojem umiejętności.

• Kluczowe elementy to rozwijanie umiejętności i wzmacnianie wiary w siebie.

Każdy więzień otrzymuje pomoc w odbudowywaniu pewności siebie, niezbędnej
do stawienia czoła problemom napotykanym po wyjściu z więzienia.
• Zaangażowanie osób funkcjonujących poza murami wzmacnia i uwiarygodnia
przesłania kierowane do więźniów.
• Współpraca osób z instytucji publicznych i prywatnych: zaangażowanie firmy
KREM wprowadza innowacyjność a zarazem doświadczenie w sferę przygotowywania więźniów do życia poza murami zakładu karnego, natomiast organy
rządowe zapewniają wiarygodność i finansowanie.
• Bardzo duże zaangażowanie dyrektora więzienia Bastøy w zapewnienie więźniom
nowych szans i możliwości.
• Kluczem do sukcesu są również kontakty z przyszłymi pracodawcami.
Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby można było trafnie ocenić efekty tej inicjatywy, jednak
relacje byłych uczestników wskazują, że program jest obiecujący. Poza tym w związku
z warsztatami prowadzonymi w więzieniu Bastøy, z firmą KREM skontaktowało się
inne więzienie. Świadczy to dobitnie o tym, że nabyte doświadczenie może być inspiracją dla kolejnych tego typu projektów w innych więzieniach.
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków publicznych – przez trzy kolejne lata
otrzymuje 1 milion NOK (123 500 euro). Z tej kwoty 450 tysięcy NOK (55 600 euro)
otrzymuje KREM, 400 tysięcy NOK (49 400 euro) stanowi wynagrodzenie koordynatora projektu, natomiast pozostała część wydawana jest na pokrycie różnych wydatków (podróże, uczestnictwo w konferencjach, spotkania informacyjne z innymi biurami
NAV-u).

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

REZULTATY

DANE
FINANSOWE

To ogólnokrajowe przedsięwzięcie finansowane jest wyłącznie przez Norweski Urząd
Pracy i Opieki Społecznej.
W przedsięwzięciach tego rodzaju celem jest skuteczne wprowadzenie metody i elementów eksperymentalnych (zastosowanych w więzieniu Bastøy) w normalne funkcjonowanie więzienia. Z tego właśnie względu finansowanie jest tymczasowe, w tym
przypadku trzyletnie.
Współpraca z KREM-em została przerwana ze względu na wygaśnięcie dofinansowania
dla tej firmy. NAV kontynuuje program samodzielnie, co w opinii lokalnego urzędu nie
jest korzystne, m.in. dlatego, że w chwili obecnej problem stanowi dwojaki charakter
zadań funkcjonariuszy: jednocześnie muszą oni nadzorować więźniów, jak i motywować i nakłaniać ich do zmiany.

PERSPEKTYWY
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Tego typu inicjatywy nie powinny zamierać z powodu braku dofinansowania. Jednym
z możliwych rozwiązań problemu byłaby sprzedaż wytwarzanych produktów organicznych na takich samych zasadach, jakie są stosowane w przypadku innych dostawców
żywności dla więzienia. Jednak w opinii KREM-u nie chodzi tu wyłącznie o kwestie finansowe – ważną rolę odgrywają priorytety oraz gotowość do angażowania organizacji zewnętrznych prowadzących takie działania, jakie do programu wniosła firma KREM.
Przyjęło się, że to „eksperci” tworzą i rozwijają programy i metody. Jednak nie bacząc
na rezultaty, jakie uzyskiwała firma KREM, postanowiono zrezygnować z jej pomocy.
Należy też zauważyć, że współpraca tak różnych organizacji nie jest łatwa. NAV jest
ogromną norweską instytucją, zbiurokratyzowaną i rządzącą się mnóstwem reguł, natomiast firma KREM prowadzona jest przez przedsiębiorców niezależnych, zaangażowanych społecznie i bazujących na innowacyjności. Przedsięwzięcie uwidacznia zatem
problem spełniania przez przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie wymogów
rządowej biurokracji.

INNE

Robert, jeden z uczestników więziennych warsztatów, dostał w ramach rehabilitacji
propozycję pracy w firmie z Sandefjord, w swoim rodzinnym mieście. Początkowo
firma ta planowała zapewnić Robertowi stanowisko gdzieś poza miastem, ponieważ
w Sandefjord był on dobrze znany z zatargów z prawem. Firma nie zamierzała nikogo informować o zatrudnieniu Roberta. Podczas spotkania z pracodawcą pracownicy KREM-u zaproponowali coś zupełnie odwrotnego – poinformowanie wszystkich,
w tym lokalne gazety, o przyznaniu Robertowi etatu i o powodach, jakimi kierowała
się firma, tj. ograniczeniem ryzyka jego powrotu do przestępczości. Firma postąpiła
zgodnie z poradą, a późniejsze reakcje były wyłącznie pozytywne. Robert może teraz poruszać się po mieście z podniesioną głową. Mieszkańcy miasta wiedzą, że odbył on karę więzienia i rozpoczął nowe życie. Robert towarzyszył przedstawicielom
KREM-u w spotkaniu podkomisji parlamentarnej, na którym opowiedział o kluczowym
znaczeniu rehabilitacji w procesie penitencjarnym. Uważa on również, że jest to zadanie dla osób spoza więzienia, głównie ludzi biznesu reprezentujących potencjalnych
pracodawców.
Robert opracował dla firmy KREM specjalny program, dzięki któremu działania firmy
na rzecz rehabilitacji więźniów staną się integralną częścią jej programu odpowiedzialności społecznej, i zapewnił tym samym kontynuację tej inicjatywy.
Inny z więźniów opowiadał: „Zostałem skazany za nadużycia finansowe. To był mój
pierwszy wyrok. Dostałem dwa lata. W więzieniu postanowiłem wykorzystać moje doświadczenia w sposób konstruktywny. Szkolenia przeprowadzone przez KREM pomogły mi uświadomić sobie własne umiejętności. Jeśli mogę pomagać innym wychodzącym z więzienia,
to właśnie to chcę robić. Niezależnie od tego, jak nisko się upadło, zawsze znajdą się tacy,
którzy mają większy problem”.
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Énergies alternatives (FR)
Kontakt
Marie-AngeFavre – kierownik Énergies
alternatives
E-mail:ma.favre@energies-alternatives.pro
Tel.:(00 33) 4 91 33 65 77
Strona internetowa
www.energies-alternatives.com
Data utworzenia | Kraj
1999 | Francja
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Słowa kluczowe
er

rozwój gospodarczy, inkubator przedsiębiorczości,
bezrobotni, spółdzielnia
Co

Pomaganie początkującym przedsiębiorcom, najczęściej osobom bezrobotnym, w zakładaniu i prowadzeniu firm.
1. Pomoc w tworzeniu miejsc pracy oraz trwałego dobrobytu gospodarczego
i społecznego w śródziemnomorskich regionach Langwedocji-Roussillon oraz
Prowansji-Alp-Lazurowego Wybrzeża.
2. Okresowa pomoc dla osób poszukujących pracy i planujących założenie własnego
przedsiębiorstwa.
3. Udostępnianie usług administracyjnych, księgowych i prawnych dla nowo powstających przedsiębiorstw.
4. Wspieranie współpracy nowych przedsiębiorców z lokalnym środowiskiem
biznesowym.

Forma prawna
Énergies alternatives jest spółdzielnią pracowniczo-produkcyjną (SCOP)25 o statusie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL).
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Historia
W 1993 roku Kasa Depozytów i Materiałów Przechowywanych (Caisse des Dépôts et
Consignations)26 przeprowadziła badania, które ujawniły, że pomimo istnienia struktur
pomocowych dla osób zakładających małe i średnie przedsiębiorstwa w całym kraju,
25

26

Pracownicza, produkcyjna spółdzielnia pracy (fr. SCOP) to spółka handlowa o statusie spółki akcyjnej (SA) lub spółki z o.o. (fr. SARL). Jej oryginalność
wynika z faktu, iż pracownicy są jej większościowymi udziałowcami i że główne cele są łączone (podział zysków, mianowanie zwierzchników, cele strategiczne).
Należy podkreślić, że nowe rodzaje firm (przedsiębiorstwa, spółki) powstają na bazie SCOP od około dziesięciu lat. We Francji istnieje dziś około 1700
SCOP-ów (dane z 2007 roku), zatrudniających 36 tysięcy osób.
Patrz francuski kontekst prawny.
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wiele firm przestało istnieć po trzech latach. Właśnie to spostrzeżenie stało się podstawą powstania spółdzielni przedsiębiorczości i zatrudnienia. Po udanym eksperymencie
w regionie Rodanu-Alp trzech założycieli z regionu Prowansji–Alp–Lazurowego Wybrzeża założyło SCOP27 Énergies alternatives w 1999 roku i przyczyniło się w ten sposób do opracowania całościowej koncepcji. Spółdzielnia Énergies alternatives została
uznana w ramach europejskiego programu „Intégra-Pic-Emploi” i otrzymała wsparcie
regionu Prowansji–Alp–Lazurowego Wybrzeża. Jej założyciele pomogli w tworzeniu
podobnej instytucji w regionie Langwedocji–Roussillon, przy wsparciu władz lokalnych.
Grupa Énergies alternatives obejmuje siedem instytucji i trzy filie: Synergie Services à la
Personne (Synergia Usługi dla Ludności), Alternatives Bâtiment (Alternatywy dla Budownictwa) oraz Énergies Bât w dwóch regionach: Prowansja–Alpy–Lazurowe Wybrzeże i Langwedocja–Roussillon.
Działalność
Spółdzielnia Energies alternatives działa na zasadzie inkubatora przedsiębiorczości. Potencjalny przedsiębiorca nawiązuje kontakt ze spółdzielnią za pośrednictwem rozmaitych kanałów komunikacyjnych. Po rozpatrzeniu jego projektu (biznesplanu), poznaniu
umiejętności i poziomu wykształcenia, zostaje on włączony w strukturę spółdzielni,
która prowadzi za niego księgowość, sprawy administracyjne etc. Po podpisaniu pierwszej umowy nowy przedsiębiorca staje się przedsiębiorcą zatrudnionym na podstawie
umowy na czas nieokreślony (fr. CDI) i nadal przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych
lub RSA (Revenu de Solidarité Active – solidarny dochód aktywny), ponieważ początkowo przedsiębiorca ten pracuje w niepełnym wymiarze godzin.
Przez cały czas obecności w strukturze Énergies alternatives korzysta on ze wsparcia
zespołu stałych radców prawnych, doradców biznesowych, księgowych itp. Następnie
przedsiębiorca może podjąć samodzielną działalność lub może pozostać w pracowniczej, produkcyjnej spółdzielni pracy jako jej członek.
Énergies alternatives, dzięki umiejętności dostosowywania się do zmian na rynku,
utworzyło dwie wyspecjalizowane filie (w branży budowlanej i usług dla ludności). Ponadto Énergies alternatives wspiera spółdzielczość i zatrudnienie w sektorze rolnictwa.
Spółdzielnia wychodzi także naprzeciw specyficznemu popytowi części partnerów,
związanemu z wspieraniem artystów i rzemieślników artystycznych.
Grupy docelowe
Énergies alternatives wspiera przedsiębiorstwa działające w różnych obszarach, związane z handlem, rzemiosłem i usługami dla osób prywatnych i firm, a także z komunikacją, kulturą i sztuką, opieką społeczną, szkoleniami i doradztwem. Początkujący
przedsiębiorcy korzystający z pomocy Énergies alternatives to przede wszystkim osoby
bezrobotne korzystające z zasiłków.

27

Pracownicza, produkcyjna spółdzielnia pracy.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia

• Spółdzielnia, przy okazji wdrażania rozmaitych działań, tworzy miejsca pracy i dba

o wzrost gospodarczy na obszarach swego działania. Dlatego też jej inicjatywy są
wspierane przez samorządy terytorialne (rady regionalne i departamentowe) oraz
Unię Europejską.
• Podstawą tego systemu jest wsparcie przedsiębiorców w zarządzaniu administracyjnym, księgowym i prawnym. Często w tych właśnie dziedzinach przedsiębiorcy, którzy przeszli proces reintegracji zawodowej i społecznej, napotykają
największe trudności.
• Solidarność i wzajemna pomoc w ramach wspólnoty spółdzielni jest również
przyczyną sukcesu całego modelu. Przedsiębiorcy zatrudnieni pomagają sobie
nawzajem przez wymianę porad, opinii i doświadczeń, mogą również korzystać
z usług innych współpracowników, aby uzupełniać oferty skierowane do klientów,
a tym samym uczestniczyć w rozwoju biznesu swoich kolegów.
• Działalność spółdzielni jest rentowna dzięki połączeniu obrotów przedsiębiorców
i pomocy samorządów terytorialnych. Sukcesy przedsiębiorców i spółdzielni są
zatem powiązane ze sobą, wpływając na dynamiczny rozwój wspólnoty.
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W roku 2009:

• Spółdzielnia liczyła trzystu dwudziestu czterech przedsiębiorców.
• Énergies alternatives, jako spółdzielnia przedsiębiorczości i zatrudnienia, przyjęła

REZULTATY

Model ekonomiczny Énergies alternatives łączy w sobie dwa rodzaje finansowania
(prywatne i publiczne). Przedsiębiorcy generują dochody, które, do pewnego stopnia,
umożliwiają spółdzielni osiąganie poziomu samofinansowania (poziom ten zależy od
dochodu przedsiębiorców). W 2009 roku poziom samofinansowania wyniósł 26%.
Jeśli przedsiębiorca staje się członkiem spółdzielni, automatycznie podnosi się jej kapitał.

DANE
FINANSOWE

pięciuset sześćdziesięciu autorów projektów, trzystu dziewięćdziesięciu z nich
skorzystało ze wsparcia.
• 70% autorów projektów było w trakcie poszukiwania pracy w momencie wejścia
do Énergies alternatives, a 21% pobierało płacę minimalną (RMI)/solidarny dochód aktywny (RSA)28 .
• Odnotowano osiemdziesiąt osiem wyjść, tzn. przedsiębiorców zatrudnionych,
którzy rozpoczęli własną działalność gospodarczą lub znaleźli stałą pracę.

Kluczowe liczby w 2009 roku dla Énergies alternatives to:

• Kapitał własny: 78 564 euro.
• Obrót: 1 257 285 euro.

(Łącznie obroty wszystkich trzech filii oraz skonsolidowane obroty wszystkich przedsiębiorców zatrudnionych w grupie wyniosły 2 149 671 euro).
• Bilans całkowity: 1 038 622 euro.
• Wynik netto: 2 264 euro.

28

Integracyjna płaca minimalna/solidarny dochód aktywny: minima socjalne dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów lub o bardzo niskich dochodach.
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Należy mieć na uwadze, że celem działalności spółdzielni przedsiębiorczości i zatrudnienia jest nie tyle osiąganie wysokich wyników finansowych, ile pozytywnych efektów
społecznych.

PERSPEKTYWY
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W ramach programu „Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej”, Énergies alternatives poznała podobne inicjatywy w Europie i wzięła udział w tworzeniu europejskiej
sieci SEIE (Shared Enterprises Initiatives in Europe), której celem jest dostosowanie
pojęcia przedsiębiorstw łączonych we Włoszech, w Portugalii, w Szwecji i w Szwajcarii. Współpraca, która pozwoliła poszczególnym podmiotom na dzielenie się swoimi
praktykami i wymianę wiedzy w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w ich
krajach, wykazując przy tym znaczne różnice, potwierdziła konieczność pracy nad dostosowaniem lokalnych koncepcji przedsiębiorstw łączonych i potrzebę tego rodzaju
innowacji społecznych i gospodarczych w całej Europie. Proces ich rozprzestrzeniania
już się rozpoczął. Celem wspólnym spółdzielni, w dłuższej perspektywie, jest mobilność przedsiębiorców i wymiana doświadczeń, mająca na celu wzajemne wzbogacanie
się i konsolidację.
Johanna i Olivier z Énergies alternatives w Vaucluse:
„Założenie i rozwój biura projektowego w naszym regionie wymaga dużego nakładu
prac, m.in. znacznego wysiłku w poszukiwaniu klientów oraz komunikacji. Branża designerska jest wciąż mało znana, a zatem musimy nieustannie poszukiwać nowych
klientów. Ponadto trudno jest z tej działalności uzyskiwać stałe przychody. Podjęliśmy
się naszej twórczej przygody w ramach inkubatora. W trakcie i po zakończeniu okresu
wsparcia mieliśmy zbyt nieregularne przychody i brak dostatecznego doświadczenia
w zarządzaniu firmą. Jej rejestracja byłaby zbyt pochopna. Nawet z kredytem lub
własnym wkładem finansowym nie moglibyśmy utrzymać naszej działalności.
Właśnie dlatego spółdzielnia jest obowiązkowym etapem pośrednim w budowaniu
własnej firmy. Ponadto wsparcie udzielane w zakresie rachunkowości i zarządzania
okazało się niezbędne i uzupełniło nasz brak doświadczenia w tym zakresie”.
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Słowa kluczowe
reintegracja społeczna, szkolenia, nauka języka,
imigranci, uchodźcy

Wprowadzanie osób bezrobotnych (szczególnie imigrantów pierwszego i drugiego
pokolenia) na rynek pracy poprzez edukację i szkolenia zawodowe oraz rozwijanie
umiejętności ogólnych i językowych. Opracowywanie, realizacja i ewaluacja projektów
modelowych oraz zaawansowanych kursów pedagogicznych.
1. Wspieranie powrotu i wchodzenia na rynek pracy osób wykluczonych i długotrwale bezrobotnych.
2. Promowanie edukacji ustawicznej.
3. Stwarzanie osobom wykluczonym nowych szans społecznych i ekonomicznych.

Forma prawna
GFBM (Gesellschaft für berufsbildende Massnahmen – Stowarzyszenie na Rzecz Szkolenia Zawodowego) jest stowarzyszeniem typu non-profit („Eingetragener Verein29”
w skrócie e.V.). Kluczowe decyzje podejmuje zarząd, walne zgromadzenie i dyrektor
naczelny. Za kontrolę i audyt odpowiada walne zgromadzenie. Stowarzyszenie uzyskało certyfikat ISO 9001: 2008.

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

Stowarzyszenie jest członkiem regionalnej sieci ekonomii społecznej (BVAA) w Berlinie
i krajowej sieci ekonomii społecznej (BAG Arbeit e.V.).
Historia
Berlin to miasto metropolitalne z ciasną zabudową miejską, dużymi obszarami zieleni,
parkami i lasami. Liczy blisko 3,4 miliona mieszkańców. W Berlinie nadal widoczny
jest, trwający już od czterech dekad, podział na część wschodnią i zachodnią miasta,
29

Ta forma działalności jest specyficzna dla systemu niemieckiego i oznacza „oficjalnie zarejestrowaną organizację płacącą podatki”; pod wieloma względami
prawnymi przypomina ona holenderską fundację lub belgijską organizację non-profit.
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co sprawia, iż jest ono bardzo zróżnicowane społecznie. Niektóre dzielnice Berlina
zachodniego zamieszkiwane są przez imigrantów i ich potomków, co powoduje, że
miejsca te stają się problematyczne społecznie.
Aby rozwiązać powstały problem społeczno-ekonomiczny (wiążący się częściowo
z ponownym zjednoczeniem Niemiec), władze miasta starają się rozwijać działalność
gospodarczą w takich dziedzinach, jak media, najnowsze techniki, edukacja i badania naukowe oraz turystyka. GFBM, jako ośrodek edukacyjny mocno zaangażowany
w prowadzenie szkoleń zawodowych, jest dobrym przykładem na to, jak Berlin stara
się poradzić sobie z istniejącymi problemami społecznymi i kulturalnymi. GFBM włącza
się szczególnie w działania na rzecz rozwiązywania problemów natury społecznej, kulturowej oraz przyrodniczej.
Działania
Głównym działaniem GFBM jest bezpośrednie wspieranie osób potrzebujących.
GFBM prowadzi kursy zawodowe i ogólnokształcące dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie.
GFBM jest średniej wielkości przedsiębiorstwem zatrudniającym do trzystu pięćdziesięciu pracowników, którzy wypracowują skuteczne i innowacyjne metody szkoleniowe
dopasowane do potrzeb osób poszukujących pracy w Berlinie i okolicach. Partnerami
GFBM są różnego rodzaju szkoły (podstawowe, średnie i zawodowe), biura pośrednictwa pracy i firmy. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami publicznymi wszystkich szczebli (lokalnego, regionalnego, krajowego lub europejskiego). Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak język, migracja i środowisko naturalne. Pracownikami GFBM
są głównie pracownicy socjalni, nauczyciele oraz szkoleniowcy. Kadrę tę uzupełniają
pracownicy księgowi i administracyjni. W 2008 roku grupa GFBM zatrudniała czterystu
pięćdziesięciu stałych pracowników. Grupą docelową działań GFBM są osoby bezrobotne, wykluczone społecznie, ale także młodzież oraz uczniowie wchodzący na rynek
pracy. GFBM prowadzi trzynaście placówek w różnych dzielnicach Berlina.
GFBM bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, kulturalnych lub związanych
z ochroną zasobów przyrodniczych, takich jak:
• Klub młodzieżowy „E-Lok” znajdujący się w okręgu Friedrichshain – miejsce, gdzie
młodzi ludzie spotykają się pod okiem opiekuna społecznego lub szkoleniowca,
i gdzie mogą wykonywać różnego rodzaju prace wolontariackie.
• Centrum informacji leśnej prowadzone w tartaku Grunewald, zajmujące się problemami odnawialności lasów.
• Pensjonat dla dzieci i młodzieży w pięknie położonej nad jeziorami dzielnicy
Wannsee.
• Organizacja występów muzycznych i teatralnych w dzielnicach Tempelhof-Schöneberg oraz Pankow.
• Odbudowa willi Grünau.
• Kształtowanie przestrzeni publicznej, m.in. prace ogrodnicze w miejscach ogólnodostępnych oraz realizacja takich inicjatyw, jak „Ogród bosych stóp” czy „Ogród
zmysłów”.
• Kształtowanie umiejętności dziennikarskich w projekcie „Kiezzeit” – gazeta dziecięca wydawana przez dzieci z dzielnicy Neukölln.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia
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GFBM nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia bezpośredniego wsparcia osobom
potrzebującym, udziela także porad instytucjom publicznym oraz opracowuje i ocenia
projekty modelowe i kursy pedagogiczne. Na Grupę GFBM składają się następujące
przedsięwzięcia:
• GFBM e.V. – dyrektoriat sieci, odpowiada za opracowywanie projektów, prowadzenie edukacji zawodowej i szkoleń.
• LOWTEC gGmbH – zapewnianie bezrobotnym możliwości próbnego
zatrudnienia.
• INO Hennigsdorf gGmbH – edukacja zawodowa i szkolenia prowadzone
w Brandenburgii.
• Dr. Sven Walter Institut – wsparcie i szkolenia językowe.
• ECEO Opole s.p.r.l. – centrum edukacji zawodowej działające w Polsce.
Grupy docelowe

• Młodzi uchodźcy, których należy przygotować zarówno na ewentualność powrotu do ojczyzny, jak i integracji w Niemczech, zapewniając im socjalizację zawodową i językową.
• Reemigranci pochodzenia niemieckiego z Europy Wschodniej oraz azylanci i ich
dzieci, przechodzący szybką integrację w nowym kraju przez pobieranie ogólnej nauki języka, poznawanie technicznego języka zawodowego oraz różnic
kulturowych.
• Młodzież z Niemiec i z zagranicy, dla której kursy przygotowawcze do egzaminów szkolnictwa średniego lub kursy zawodowe zwiększają szanse wejścia
na rynek pracy.
• Pokrzywdzona społecznie młodzież niemiecka i zagraniczna, która chce otrzymać
kwalifikacje zawodowe w mechanice pojazdowej, stolarstwie i innych zawodach.
• Młodzi ludzie bez pracy, którzy nie posiadają żadnego bądź wystarczającego
wykształcenia.

Właśnie młodzież o ograniczonych perspektywach stanowi jedną z głównych grup docelowych GFBM, które proponuje im udział w nowym programie, łączącym edukację
ogólną ze szkoleniami zawodowymi i daje możliwość odbycia praktyk w różnych miejscach pracy i krajach Europy, co z pewnością poprawia umiejętności zawodowe i społeczne tej grupy.

• Różnorodne działania i elastyczna oferta.
• Kompetentna kadra oraz wysoka motywacja do pracy z młodzieżą i dorosłymi,

którzy potrzebują wsparcia.
• Siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi, w dużej
mierze ze środowisk imigranckich, które pozwoliło szkoleniowcom, nauczycielom
i pracownikom socjalnym GFBM wykształcić odpowiednie podejście. Kadra
stowarzyszenia stosuje wiele metod szkoleniowych, zapewniających uczestnikom
zajęć wsparcie, którego naprawdę potrzebują.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?
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• Liczba pracowników: w 2008 roku Grupa GFBM zatrudniała czterystu pięćdzieREZULTATY

DANE
FINANSOWE

sięciu stałych pracowników.
• W 2010 roku około sześciuset młodych ludzi uczyło się z GFMB konkretnego
zawodu.
• Około czterech tysięcy osób korzysta ze szkoleń zawodowych, praktyk pracowniczych lub innych form szkolenia prowadzonego w ramach całej grupy GFMB.
• Istnieje około trzydziestu jeden oddziałów/działów oraz spółek macierzystych/
holdingowych, stowarzyszeń powiązanych z siedmioma spółkami.
• Trzynaście placówek w różnych dzielnicach Berlina.

• Obroty w 2008 roku wyniosły 30 milionów euro (w 2007 roku – 28
milionów euro).

• 90% finansowania pochodzi ze środków publicznych (3% z funduszy europejskich, 27% z funduszy krajowych i 60% z funduszy regionalnych).
• 10% stanowią dochody stowarzyszenia.
• Stowarzyszenie otrzymuje także darowizny od członków i darczyńców.

GFMB korzysta z ulg podatkowych dla podmiotów gospodarczych specjalnego przeznaczenia; według prawa niemieckiego spółkom finansującym przedsięwzięcia o celu
społecznym, sprzyjającym wspólnemu dobru publicznemu („Zweckbetrieb”30), przysługuje ulga podatkowa w wysokości 10%.

PERSPEKTYWY

INNE

30

GFMB planuje opracowywanie innowacyjnych programów edukacyjnych oraz rozwój
w nowych obszarach działalności w celu zwiększenia niezależności stowarzyszenia od
środków i dotacji publicznych. Pracuje także nad zwiększeniem uczestnictwa w pilotażowych przedsięwzięciach w kraju i za granicą.
Turgut jest Kurdem, w Berlinie mieszka od przeszło dziewięciu lat. Ma dwadzieścia
cztery lata, ożenił się i jest ojcem dwóch córek w wieku przedszkolnym: „Chociaż chodziłem do szkoły tu w Niemczech, nie udało mi się jej ukończyć. Wcześniej moje doświadczenia zawodowe ograniczały się do sektora budowlanego. Postanowiłem to zmienić. Z pomocą GFBM znalazłem ofertę pracy na stanowisku roznosiciela towarów. Pracownicy
GFBM pokazali mi, jak poprawnie odbyć rozmowę telefoniczną, jak ubiegać się o pracę i jak
przygotować wszystkie dokumenty zgłoszeniowe. Po odbyciu okresu próbnego udało mi się
przekonać szefa do zaproponowania mi prawdziwej umowy o pracę. Pracuję tam już od
trzech miesięcy i czuję się dumny, że mogę utrzymać moją rodzinę”.

Jest to termin typowo niemiecki oznaczający „organizację typu nonprofit przekształconą w spółkę specjalnego przeznaczenia”. GFBM założyła kilka
organizacji stowarzyszonych działających jako Zweckbetrieb.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia
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Réalise (CH)
Kontakt
ChristopheDunand– dyrektor Réalise
E-mail:christophe.dunand@realise.ch
Tel.:(00 41) 022 308 60 10
Strona internetowa
www.realise.ch
Data utworzenia | Kraj
1984 | Szwajcaria
Słowa kluczowe
reintegracja zawodowa, inkluzja społeczna, staż,
szkolenia, wykształcenie, bezrobotni

Umożliwienie osobom bezrobotnym z niskim wykształceniem udziału w różnorodnych stażach zawodowych oraz szkoleniach, a także wspieranie ich w poszukiwaniu
stałego zatrudnienia.

POMYSŁ

• Indywidualne wsparcie osób uczestniczących w procesie reintegracji. Krótkotermi-

nowym celem może być wprowadzenie do firmy, rozpoczęcie szkoleń, rozwiązanie problemów osobistych czy zdrowotnych, zrealizowanie planu kariery itp.
• Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko (zrównoważona i sprawiedliwa polityka zakupów, zarządzanie odpadami, udostępnienie rowerów dla ułatwienia swobodnego przemieszczania się, izolacja cieplna budynków itp.).
• Walka z wykluczeniem i marginalizacją, zmniejszenie bezrobocia i jego kosztów
ponoszonych przez władze lokalne.
• Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w odnalezieniu sensu życia,
budowaniu więzi społecznych, znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

Forma prawna
Réalise jest stowarzyszeniem typu non-profit. Status ten jest w Szwajcarii najbardziej
korzystną formą działalności gospodarczej, zapewniającą demokratyczne funkcjonowanie stowarzyszenia przy jednoczesnym korzystaniu z dofinansowania publicznego.
Historia
W 1984 roku, mimo że gospodarka w Genewie kwitła, setki ludzi pozostawały wykluczone z rynku pracy i kierowane do pomocy społecznej, mimo prawdziwej woli
integracji i stałej zdolności do pracy. Éric Étienne, pracownik socjalny, który miał do
czynienia z tymi problemami na co dzień, założył Réalise – jedną z pierwszych struktur
reintegracji zawodowej w Szwajcarii Romandzkiej. To innowacyjne podejście stanowiło

CELE

JAK
TO DZIAŁA?
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inną formę pomocy społecznej i pomost do zatrudnienia dla osób w najtrudniejszej
sytuacji.
Początkowo Réalise było projektem pilotażowym, skierowanym do niektórych beneficjentów świadczeń, z budżetem w wysokości 50 tysięcy franków szwajcarskich
(~38 tysięcy euro). Dziś jest to stowarzyszenie zrzeszające około czterdziestu pięciu
stałych współpracowników, o budżecie blisko 5 milionów franków szwajcarskich (~3,7
miliona euro), które co roku wspiera ponad dwieście pięćdziesiąt osób poszukujących
pracy w wysiłkach na rzecz reintegracji zawodowej. Integracja poprzez aktywność ekonomiczną okazała się najlepszym sposobem pomocy osobom słabo wykształconym lub
bez kwalifikacji na drodze do rynku pracy.
Działalność
Strategia Réalise opiera się na całościowym spojrzeniu na poszczególne sytuacje osób
integrowanych i rozwiązywaniu indywidualnych problemów w sposób etapowy, szczególnie określając cele w zakresie zmniejszenia barier w zatrudnieniu. Réalise promuje
reintegrację i zapobieganie dezintegracji poprzez staże przywracające do pracy w zakładach produkcyjnych oraz kompleksowy program szkoleń.
Réalise oferuje staże integracyjne o określonym czasie trwania (średnio sześć miesięcy)
dla osób bezrobotnych z niskim wykształceniem. Osoby te tworzą zespoły wytwarzające dobra i oferujące usługi, wprowadzane następnie na rynek. Réalise nie oferuje
stałego zatrudnienia osobom kończącym staże integracyjne, jest miejscem przejściowym. Program stażu obejmuje szkolenia techniczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również szkolenia podstawowe (język francuski, obliczenia,
podstawy informatyki itp.), prowadzone przez trenerów wewnętrznych.
Pięcioosobowy zespół (doradcy integracyjni) zapewnia indywidualną pomoc osobom
integrowanym, m.in. ustalając wspólnie z nimi plan kariery. W ramach każdego rodzaju
działalności produkcyjnej stażyści pracują pod okiem opiekunów, pełniących podwójną
rolę: zawodową – jako specjaliści, a także wspierającą – jako osobiści trenerzy.
Réalise zatrudnia około stu pięćdziesięciu osób: około czterdziestu pięciu stałych pracowników, zajmujących się pracą w terenie, prowadzeniem i szkoleniem stażystów
i zarządzaniem firmą, oraz około stu osób na stażach integracyjnych. Większość z nich
jest zarejestrowana jako bezrobotni. Staż w Réalise jest usługą oferowaną przez kantonalny Urząd Pracy w celu zachęcenia tych osób do powrotu do pracy. Mogą one
nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych w czasie odbywania stażu, zachowują także
status osoby bezrobotnej. Umowy szkoleniowe określają cele dla każdego stażysty.
Druga część szkolenia w Réalise dotyczy beneficjentów ubezpieczenia rentowego lub
pomocy społecznej. Wszyscy stażyści kierowani są do struktur Réalise przez kantonalny
Urząd Pracy lub przez zakład ubezpieczenia rentowego lub pomocy społecznej.
Réalise oferuje staże w różnorodnych dziedzinach działalności gospodarczej:
• Rewaloryzacja i sprzedaż sprzętu elektronicznego (odzyskiwanie od firm i recykling sprzętu komputerowego, zarządzanie i handel używanym sprzętem komputerowym, recykling telefonów komórkowych).

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia

Réalise jest obecnie największym sprzedawcą używanego sprzętu komputerowego,
co pozwala na dysponowanie dużą ilością jednorodnego, nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości. Komputery, monitory, drukarki i inne urządzenia peryferyjne pochodzą
przede wszystkim z dużych przedsiębiorstw i urzędów kantonu genewskiego. Uszkodzone lub przestarzałe urządzenia kierowane są do Swico, szwajcarskiej sieci recyklingu
sprzętu elektronicznego i komputerowego. Po oczyszczeniu urządzeń, wykasowaniu
danych, przeglądzie i przetestowaniu, dobrej jakości sprzęt jest sprzedawany detalicznie w sklepie Réalise mieszczącym się w Genewie, z dwunastomiesięczną gwarancją,
lub jest eksportowany do krajów południowych.
• Obrót tekstyliami: sortowanie i znakowanie, czyszczenie, dezynfekcja, pranie,
suszenie, prasowanie, naprawy i przeróbki, konfekcja, dostawy.
Pralnia Réalise, otwarta w 2007 roku, zapewnia konserwację ubrań roboczych i osobistych dla firm i zakładów społeczno-medycznych, zgodnie z najsurowszymi normami
europejskimi.
• Ogrodnictwo i architektura krajobrazu: sezonowe prace konserwacyjne, koszenie
i przycinanie, sadzenie, zagospodarowywanie terenów zielonych, zagospodarowywanie chodników i ścieżek, utrzymanie czystości akwenów wodnych i lasów,
utrzymanie rezerwatów przyrody, wycinanie drzew.
Działalność ta prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: ograniczenie transportu dzięki kompostowaniu, kierowanie odpadów zielonych do sieci
utylizacji, prace ręczne lub maszynowe pozwalające na ograniczenie zużycia energii
i poziomu hałasu, stosowanie paliw i olejów ulegających biodegradacji.
• Adresowanie, sortowanie i pakowanie przesyłek: foliowanie, gromadzenie dokumentów, kopertowanie i wysyłka, broszurowanie i etykietowanie, ręczne lub
maszynowe składanie, laminowanie dokumentów, konfekcjonowanie i pakowanie
przedmiotów, rozprowadzanie druków reklamowych, mailing, oprawianie itp.
• Sprzątanie i konserwacja: sprzątanie mieszkań, biur i budynków, czyszczenie
wysokociśnieniowe, sprzątanie placów zabaw i składowisk odpadów.
• Transport: przeprowadzki, usuwanie starych sprzętów, odzysk sprzętu komputerowego od osób fizycznych i firm.
• Gastronomia: przygotowywanie posiłków dla firmowych stołówek Réalise (około
pięćdziesięciu dziennie), obsługa sali, kompletacja dostaw i zarządzanie magazynem, obsługa kas.
Funkcjonowanie Réalise opiera się na zasadzie zarządzania partycypacyjnego i na szeroko zakrojonym programie wewnętrznego kształcenia ustawicznego swoich stałych
pracowników. Polityka ta sprzyja zaangażowaniu pracowników, daje im dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji, ogranicza hierarchię i wspomaga dynamikę ustawicznego doskonalenia.
Grupy docelowe
Program Réalise skierowany jest do dorosłych osób bezrobotnych, które mają już doświadczenie zawodowe. W 80% przypadków są one niewykwalifikowane (bez wykształcenia). Osoby te są zarejestrowane jako bezrobotne, korzystają z ubezpieczenia
rentowego lub pomocy społecznej. Są to osoby zaangażowane w wolontariat, aby
mogły korzystać z rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenie (staże reintegrujące zawodowo i kursy), przydatnych w trakcie powrotu na rynek pracy.
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Réalise dysponuje środkami niezbędnymi do przyjęcia klientów o bardzo zróżnicowanym statusie formalnym. Większość usług skierowana jest do przedsiębiorstw lub
władz publicznych. Sprzedaż zrewaloryzowanego sprzętu komputerowego skierowana jest głównie do klientów indywidualnych.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

REZULTATY

• Dynamika i elastyczność Réalise. On momentu powstania Réalise stale ewoluuje,

aby coraz lepiej wychodzić naprzeciw potrzebom swoich beneficjentów i zmianom zachodzącym na rynku pracy. Dlatego też stowarzyszenie:
– stworzyło programy skierowane do odbiorców o różnych statusach
administracyjnych,
– rozwinęło nowe formy działalności gospodarczej, wspierające integrację
społeczną, a jednocześnie zbywalne na rynku,
– umiejętnie kończy lub dostosowuje działania nierentowne (w ten sposób
w 2007 roku pralnia na wpół zautomatyzowana zastąpiła sortowanie i recykling odzieży używanej),
– rozwijało i udoskonalało przez lata usługi wsparcia i monitoringu osób integrowanych, szkolenia, usługi doradcze, pośrednictwo pracy, aby pomagać swoim
beneficjentom w powrocie na coraz bardziej wymagający rynek pracy.
• Zewnętrzna rozpoznawalność: stowarzyszenie Réalise otrzymało w 2003 roku
nagrodę kantonu za zrównoważony rozwój w ramach działań w zakresie recyklingu i rewaloryzacji sprzętu komputerowego.
• Rozwój i rozrost stowarzyszenia odbywały się stopniowo, a zarządzanie jego
finansami – ostrożnie, co umożliwiło Réalise przetrwanie wielu kryzysów gospodarczych bez większych trudności.
• Proces integracji, na który składa się wiele czynników. W przeciwieństwie do służb
publicznych, które oferują specyficzne i fragmentaryczne rozwiązania, podejście
Réalise pozwala na określenie głównych barier dla integracji i próbuje je usunąć.
Dzięki sieci ekspertów pracujących nad kluczowymi zagadnieniami (nałogi,
zadłużenie, zdrowie, kształcenie osób dorosłych itp.) Réalise może skupić się
na procesie integracji i ułatwianiu dostępu do rynku pracy.
W ciągu roku Réalise przyjmuje i prowadzi proces integracji około dwustu pięćdziesięciu osób. Wskaźnik reintegracji beneficjentów Réalise waha się średnio od 24% do
30%. Niemniej jednak liczba ta kryje w sobie różne zjawiska: jedynie część stażystów
ma na celu realny powrót do pracy w szybkim czasie. W roku 2009 50% z nich znalazło pracę mimo trudnych warunków ekonomicznych i wzrostu bezrobocia.
Efekty programu staży integracyjnych znacznie przewyższają kryteria samego powrotu
do pracy. Stowarzyszenie podaje ponad sto czynników mających wpływ na proces integracji, które stają są przedmiotem działań mających na celu usuwanie barier stojących
na drodze do zatrudnienia, takich jak: stan zdrowia, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna, problemy administracyjne. Réalise wpływa na pozytywne zmiany we wszystkich tych obszarach.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia

• W 2009 roku obroty wyniosły 2,5 miliona franków szwajcarskich (~1,9 miliona

euro).
• Réalise świadczy usługi integracyjne dla służb publicznych, regulowane umową,
których finansowanie w formie dotacji federalnych i kantonalnych pokrywa około
połowę budżetu. Druga połowa finansowana jest z przychodów uzyskanych
z funkcjonowania warsztatów produkcyjnych i działalności handlowej, a także
w niewielkim stopniu z datków.
• Bilans całkowity 2009 roku: 4,5 miliona franków szwajcarskich (~3,4 miliona
euro).
• Całkowite środki własne w 2009 roku: 795 tysięcy franków szwajcarskich (600
tysięcy euro).
• Wynik za rok 2009: 248 tysięcy franków szwajcarskich (187 tysięcy euro).
• Wzrost wraz z upływem lat dobra kondycja finansowa i zawsze zbilansowane
rachunki.
Brak dyplomu jest główną przeszkodą w znalezieniu pracy, pomimo doświadczenia
zawodowego i umiejętności. Wyzwaniem na przyszłość jest zatem współpraca przedsiębiorstw integracyjnych, takich jak Réalise, z instytucjami kształcenia zawodowego,
między innymi poprzez innowacyjne podejście do wykorzystania wcześniejszego doświadczenia zawodowego. W tę właśnie stronę zwraca się dziś Réalise.
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Chce być otwarte na innowacje i trwale zaangażowane w tworzenie gospodarki bardziej socjalnej i bardziej solidarnej niż ta, w której żyjemy i przeprowadzamy integrację
dzisiaj.
Stażystka Réalise: „Gdy byłam bezrobotna, musiałam trwać w bezczynności, co było dla
mnie bardzo trudne do zniesienia. Zaczynałam stopniowo tracić chęć do życia. To, czego
najbardziej się obawiam, to życie na koszt państwa. Nawet będąc bezrobotną, trudno mi
było przemóc się i zarejestrować, mimo że przez całe życie płaciłam składki. Pracując tutaj,
nadal mam wrażenie, że te pieniądze pochodzą z RMCAS (Revenu Minimum Cantonal
d’Aide Sociale – kantonalne minimum socjalne z pomocy społecznej). Jednak jestem bardziej pewna siebie, podtrzymuje mnie to na duchu. Bycie potrzebną nadaje sens mojemu
życiu. Ta praca bardzo mi się podoba, więc z przyjemnością budzę się rano, nawet jeśli
czasem źle sypiam. Gdybym mogła zostać tu na stałe, zrobiłabym to bez wahania. Praca
jest bardzo zróżnicowana i cieszę się, gdy widzę, że jestem jeszcze sprawna. Teraz mogę
być dumna z tego, co robię. Gdy pewnego dnia spotkałam jedną z moich przyjaciółek, ta
powiedziała: »Co się z tobą stało, cała promieniejesz?«. Odpowiedziałam jej, że znalazłam
pracę w Réalise”.

INNE
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Trajets (CH)
Kontakt
MichelPluss – prezes fundacji Trajets
E-mail:m.pluss@trajets.org
Tel.:(00 41) 22 322 09 29
Strona internetowa
www.trajets.org
Data utworzenia | Kraj
1979 | Szwajcaria
Słowa kluczowe
rekreacja, mieszkania, osoby chorujące psychicznie, reintegracja

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, w szczególności osób chorujących psychicznie, za pośrednictwem społecznych przedsiębiorstw produkcyjnych,
działających w różnych branżach, a także dzięki ofercie mieszkaniowej, rekreacyjnej
oraz wsparciu psychospołecznemu.
1. Integracja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie poprzez tworzenie miejsc pracy w dostosowanych przedsiębiorstwach komercyjnych oraz
poprzez wsparcie w znalezieniu odpowiedniego mieszkania.
2. Zmniejszenie negatywnego wpływu działalności fundacji na środowisko naturalne
i zagwarantowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
3. Stworzenie pomostu między światem społecznym a światem gospodarczym,
zapewnienie skutecznej integracji osobom wykluczonym.

Forma prawna
Fundacja Trajets, z siedzibą w Genewie, jest instytucją prywatną typu non-profit, uznaną przez Państwo za organizację pożytku publicznego.
Historia
Fundacja Trajets powstała w 1979 roku, gdy podejmowano pierwsze działania mające na celu deinstytucjonalizację psychiatrii i tworzenie pierwszych struktur integracyjnych w Genewie. Życie osób z zaburzeniami psychicznymi toczyło się wówczas
w szpitalach. Pierwsze struktury opierały się na dziennej opiece ambulatoryjnej, co
pozwalało pacjentom opuścić szpital i korzystać z różnych form rozrywki czy uczestniczyć w programach animacyjnych. Następnie powstały pierwsze przedsiębiorstwa
społeczne, a wraz z nimi nowe miejsca pracy w odpowiednich strukturach oraz miejsca
zakwaterowania w postaci ośrodków lub mieszkań w mieście. Założyciele Trajets byli
pracownikami socjalnymi związanymi z genewskim środowiskiem psychiatrycznym.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia

Działalność
Fundacja Trajets składa się dziś z czterech niezależnych działów: Przedsiębiorstwo,
Dział Mieszkaniowy, Dział Rekreacji i Dział Psychospołeczny.
Istnieje obecnie dziesięć przedsiębiorstw społecznych, działających z powodzeniem
w różnych branżach:
• drukarnia,
• grafika i projektowanie stron internetowych,
• pralnia,
• dwie restauracje,
• ogród warzywny i uprawa flory wodnej,
• architektura krajobrazu,
• firma remontowa,
• biuro usługowe,
• dozór nad budynkami i sprzątanie.
Firmy te działają niezależnie od siebie. Każda z nich podlega kierownikowi, jest niezależna finansowo (budżety powierzone) i organizuje własną produkcję tak, aby nadążać
za zapotrzebowaniem rynku i konkurencją.
Różnorodność firm związanych z Trajets pozwala na oferowanie pracy w trzydziestu
pięciu różnych zawodach dopasowanych do możliwości potencjalnych pracowników.
Przedsiębiorstwa te nie są zatem porównywalne ze sobą, lecz istnieją po to, aby się
uzupełniać. Nawet jeśli któreś z nich przynosi mniej zysku, to w zamian zatrudnia
osoby mniej samodzielne i/lub mniej wydajne. Inne z kolei działa w nowocześniejszej
branży i przynosi więcej korzyści finansowych, lecz jest mniej dostępne dla pracowników słabszych z punktu widzenia wykształcenia lub odporności na stres.
Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem działu zasobów ludzkich, który rozpoznaje
potrzeby, aspiracje i możliwości osoby ubiegającej się o posadę w ramach procesu reintegracji poprzez aktywność ekonomiczną. Osoba przyjęta do przedsiębiorstwa społecznego, a także profesjonalny zespół tego przedsiębiorstwa, korzysta ze wsparcia
zespołu specjalistów z dziedziny psychospołecznej.
Trajets dysponuje także Działem Mieszkaniowym, który zapewnia zakwaterowanie i pomoc
w dostępie do mieszkań niezależnych. Mieszkania te są miejscami nauki i zdobywania doświadczeń niezbędnych do samodzielnego życia: osoba nabywa umiejętności potrzebnych
w życiu codziennym z pomocą zespołu pracowników psychospołecznych i szkoleniowców.
Dział Rekreacji oferuje różnorodne zajęcia: wieczorki kulturalne lub sportowe, wyjazdy weekendowe i urlopy. Są one organizowane indywidualnie lub grupowo, głównie
w ramach ogólnodostępnej oferty rekreacyjnej.
Grupy docelowe
Pracownicy poszczególnych struktur fundacji Trajets są zazwyczaj osobami chorującymi
psychicznie i/lub z zaburzeniami zachowania. Trajets podchodzi w sposób kompleksowy do takich osób, wspierając je w różnych wymiarach reintegracji.
Klientami biznesowymi fundacji Trajets (i jej struktur) jest ogół społeczeństwa.
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• Zarządzanie poprzez uczestnictwo wszystkich pracowników oraz wyraźny podział

zadań. Projekty są opracowywane przez mieszane grupy robocze lub konsultowane z pracownikami. Każda osoba nabywa zatem umiejętności na dwóch
poziomach:
– na poziomie wykonywanego przez nią zawodu, np. w dziedzinie gastronomii
w restauracji „La Plaine Lune”,
– na poziomie fundacji, co przejawia się poprzez niezwykle silne wartości związane z integracją.
Szybka
reakcja na zmiany ekonomiczne i na potrzeby osób wykluczonych,
•
np. przez ukierunkowane działania marketingowe lub opracowywanie nowych
projektów (warsztaty doświadczalne, kultura przedsiębiorstwa itp.).
• Sprawdzony wzorzec i umiejętność wprowadzania ciągłych nowości w dziedzinie
reintegracji społecznej i zawodowej. Najlepszym tego przykładem jest utworzenie
samego modelu przedsiębiorstwa społecznego.
• Dla fundacji Trajets nie ma „pracowników niepełnosprawnych” – są kelnerzy,
pracownicy pralni, drukarni, ogrodnicy lub murarze. Wszyscy oni przyjmują, bez
względu na poziom samodzielności i produktywności, tożsamość zawodową oraz
cenioną rolę społeczną. Ponadto miejsca ich pracy nie mogą być identyfikowane
przez klientów jako struktury integracyjne, aby nie piętnować uczestników.
Dziesięć przedsiębiorstw społecznych oferuje sto dwa miejsca pracy w ramach integracji dla stu pięćdziesięciu osób (niektóre pracują na niepełnym etacie) w trzydziestu
pięciu różnych zawodach.
Osoby integrowane otrzymują umowę na czas nieokreślony lub skierowanie na rehabilitację w ramach ubezpieczenia rentowego. W znacznej większości firmy Trajets
sytuują się na uzupełniającym rynku pracy. Niemniej jednak około 8% beneficjentów
fundacji Trajets pracuje na otwartym rynku pracy.
Apartamentowiec – Le Plateau – oferuje jedenaście lokali i trzydzieści jeden mieszkań.
Dział Rekreacji obsługuje prawie dwieście osób.
Trajets wspiera prawie trzysta pięćdziesiąt osób. Są to ludzie cierpiący na zaburzenia
psychiczne o różnym stopniu nasilenia. Niektórzy z nich szukają pracy, inni potrzebują
wsparcia i pomocy w reintegracji społecznej lub w zakwaterowaniu, a niekiedy wszystkich trzech form wsparcia równocześnie.

DANE
FINANSOWE

• 50% samofinansowania, 50% dotacji.
• Trwała równowaga pomiędzy częścią z dotacji przeznaczonych na pokrycie niż-

szej produktywności oraz kosztów związanych z procesem integracji (wsparciem
psychospołecznym, Działem Rekreacji, uzyskaniem wysokich kwalifikacji personelu) a udziałem dochodów własnych z tytułu świadczonych usług i działalności
gospodarczej.
• Dotacje przyznawane są przez kanton genewski. Uzależnione są one od rodzaju
świadczonej usługi i naliczane od miejsca pracy.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia
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• Kwestia rentowności jest złożona, ponieważ misja fundacji jest dwojaka: za-

pewnienie miejsc pracy dostosowanych do osób w trudnej sytuacji oraz zagwarantowanie pewnego poziomu wydajności. Dana branża może być rentowna,
ponieważ jest opłacalna z finansowego punktu widzenia, a inna może oferować
szeroki wybór miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. Tak więc różne struktury
posiadają zróżnicowane progi rentowności finansowej. Niektóre sektory zatrudniają osoby mało samodzielne przy zwiększonym poziomie opieki nad nimi.
• 9 milionów euro obrotów.
• 1 milion euro aktywów w bilansie, z czego 800 tysięcy euro środków własnych.
• Działalność przynosząca regularne zyski (w roku 2009: +6 580 euro).
Trajets chce tworzyć nowe metody pomagania osobom chorującym psychicznie, służące monitorowaniu ich postępów. Pracuje nad nowym projektem szkoleniowym skierowanym w szczególności do młodych osób chorujących psychicznie, ale także do
wszystkich tych, którzy odczuwają pewne braki umiejętności społecznych, co sprawia,
że nie mogą korzystać z ogólnodostępnej oferty szkoleniowo-warsztatowej ani oferty
zatrudnienia. Warsztaty będą skupione na nabywaniu umiejętności społecznych i kulturowych, ułatwiających wejście w świat pracy. Będą to warsztaty eksperymentalne (życie
społeczne, duch obywatelski, kultura przedsiębiorstwa, wartość pracy itp.) na przemian ze stażami, ustalone według indywidualnego programu.

PERSPEKTYWY
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Vägen ut! (SE)
Kontakt
ElisabetMattsson– prezes spółdzielni Vägen ut!
E-mail:elisabet@vagenut.coop
Tel.:(00 46) 0 736-99 77 63
Strona internetowa
www.vagenut.coop
Data utworzenia | Kraj
2002 | Szwecja
Słowa kluczowe
Inkluzja społeczna, tworzenie miejsc pracy, konsorcjum, spółdzielnia

POMYSŁ

CELE

JAK
TO DZIAŁA?

Założenie konsorcjum spółdzielni, poprzez którą przedsiębiorstwa społeczne mogą się
wzajemnie wspierać i tworzyć nowe miejsca pracy dla osób nieznajdujących zatrudnienia na otwartym ryku pracy.
1. Wypracowanie nowego podejścia i opracowanie metody, która zachęci osoby
wykluczone do aktywności zawodowej.
2. Zmiana optyki i działania instytucji publicznych odpowiedzialnych za przyznawanie zasiłków socjalnych i zastąpienie zasiłków pracą w przedsiębiorstwach
społecznych.
3. Wprowadzenie filozofii zrównoważenia w każdym działaniu przedsiębiorstwa (etyka społeczna, wyroby ekologiczne i pochodzące ze sprawiedliwego
handlu itp.).

Forma prawna
Vägen ut! działa jako spółdzielnia według szwedzkiej ustawy o stowarzyszeniach gospodarczych31. Zdecydowano się na tę formę prawną, ponieważ zapewnia ona demokratyczny sposób prowadzenia działalności. Wszystkie spółdzielnie należące do konsorcjum aktywnie stosują wartości i zasady wyznaczone przez Międzynarodowy Związek
Spółdzielni (International Cooperative Alliance).
Spółdzielnie mogą przyjmować różne formy prawne, jednak stowarzyszenie gospodarcze najbardziej odpowiada zasadom spółdzielczości. W Szwecji przedsiębiorstwom

31

Stowarzyszenie gospodarcze jest organizacją biznesową, której członkowie ponoszą odpowiedzialność finansową do wysokości zainwestowanego kapitału.
Wymaga ona uczestnictwa co najmniej trzech członków. Członkowie mogą być osobami fizycznymi lub mieć osobowość prawną. Stowarzyszenie musi mieć
co najmniej jednego rewidenta. Zarząd i rewidenci wybierani są przez walne zgromadzenie. Stowarzyszenie gospodarcze uzyskuje wpis w szwedzkim rejestrze
podmiotów gospodarczych Bolagsverket.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia
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starającym się rozwiązywać społeczne problemy gospodarcze nie przysługują szczególne ulgi ani korzyści.
Vägen ut! jest częścią „Le Mat Europe32”, powstałego z połączenia „Le Mat Italy” i „Le
Mat Sweden”, i należy do Europejskiej Sieci Franczyzy Społecznej (European Social
Franchising Network).
Historia
Pomysłodawcami konsorcjum spółdzielni Vägen ut! byli członkowie stowarzyszenia
Bryggan zajmującego się problemem wykluczenia społecznego dzieci, których rodzice odbywają kary za popełnione wykroczenia. Partnerstwo zostało zawiązane w celu
realizacji przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Equal33, wspierającego tworzenie
przedsiębiorstw społecznych. W przedsięwzięciu uczestniczyły władze publiczne odpowiadające za ubezpieczenia zdrowotne, służbę więzienną i kuratorską, a także urząd
pracy, agencja rozwoju spółdzielczości (Coompanion) i inne specjalistyczne organizacje.
Celem było tworzenie miejsc pracy dla grupy docelowej poprzez zakładanie spółdzielni socjalnych. Pierwszymi spółdzielniami były Villa Vägen ut!, Solberg (dom pomocy
społecznej34 dla mężczyzn), Karins Döttrar (spółdzielnia rękodzielnicza dla kobiet) oraz
Café Solberg. Wspólnie założyły one konsorcjum Vägen ut!, które zrzesza dziś dziesięć
przedsiębiorstw społecznych.
Działania
Konsorcjum Vägen ut! składa się z dziesięciu przedsiębiorstw społecznych spełniających
dwojaką funkcję: tworzenie miejsc pracy dla grupy docelowej oraz świadczenie pomocy w zakresie reintegracji, szkoleń i miejsca zamieszkania.
Przedsiębiorstwa konsorcjum Vägen ut! oferują usługi i wyroby, a także tworzą rzeczywiste miejsca pracy dla osób niemieszczących się w rynkowych kanonach zatrudnienia.
Metody i modele stosowane przez Vägen ut! pozwalają uznać konsorcjum za udaną
innowację społeczną wpływającą pozytywnie na zwiększanie inkluzji społecznej.
W skład Vägen ut! wchodzą:

• Konsortiet Vägen ut! kooperativen – spółdzielnia założona w 2005 roku.
• Villa Vägen ut! Solberg – dom opieki społecznej dla byłych więźniów (mężczyzn),
oferujący pracę w szklarni, warsztacie lub poza ośrodkiem. Mieszkańcy pozostają
w domu przez okres od trzech do sześciu miesięcy. Dom powstał w 2003 roku.
• Villa Vägen ut! Revansch – dom opieki społecznej w Sundsvall (400 kilometrów
na północ od Sztokholmu). Dom powstał w 2008 roku.

32
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Le Mat jest małą agencją specjalizującą się w rozwijaniu turystyki zrównoważonej i wspieraniu przedsiębiorczości promującej integrację społeczną na poziomie
lokalnym. Wszyscy zrzeszeni w niej przedsiębiorcy są zaangażowani społecznie i działają jako spółdzielnie w celu realizacji misji, która polega na promowaniu
i wykorzystywaniu wartości kulturowych, społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie lub uzależnionych od narkotyków,
a także osób, które z jakiegoś powodu są przedmiotem dyskryminacji albo wykluczenia z rynku pracy lub społeczeństwa. Pierwszy hotel Le Mat powstał
w Trieście we Włoszech. Nazwa Le Mat powstała we Włoszech i nawiązuje do błyskotliwego i nieprzewidywalnego czarodzieja. Dziś, za sprawą franczyzy
społecznej, idea Le Mat poszerzyła się i przekształciła w europejską spółdzielnię na rzecz przedsiębiorców społecznych Le Mat.
Inicjatywa Equal to inicjatywa Komisji Europejskiej, a dokładnie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, finansowana
przez Europejski Fundusz Społeczny i będąca laboratorium pomysłów wspierających Europejską Strategię Zatrudnienia i proces inkluzji społecznej. Jej
głównym zadaniem było promowanie otwartego społecznie środowiska pracy poprzez zwalczanie dyskryminacji i wyłączenia społecznego ze względu na płeć,
rasę pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
Dom pomocy społecznej może zapewniać schronienie, ale też dawać pracę w zależności od danego przypadku.
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• Villa Vägen ut! Vägskäl – dom opieki społecznej w Östersund (400 kilometrów

na północny-zachód od Sztokholmu). Dom powstał w 2009 roku.
• Villa Vägen ut! Karin – dom pomocy społecznej dla kobiet. Oferuje także dwa
miejsca doraźne dla ofiar przemocy i kobiet z problemem narkotykowym. Dom
powstał w 2006 roku.
• Villa Vägen ut! Susanne – dom pomocy społecznej dla kobiet w Örebro (pomiędzy Sztokholmem a Göteborgiem). Dom powstał w 2009 roku.
• Karins Döttrar – spółdzielnia rękodzielnicza. Zapewnia pracę dla dziesięciu kobiet.
Zwykle pozostają one w placówce przez sześć miesięcy. Dom powstał
w 2003 roku.
• Café Solberg – kawiarnia oferująca usługi gastronomiczne. Zapewnia pracę dla
czterech – pięciu kobiet i mężczyzn. Dom powstał w 2003 roku.
• YScreen – usługi sitodrukowe. Zapewnia pracę dla czterech młodych dorosłych.
Łącznie zatrudnia sześciu pracowników. Dom powstał w 2006 roku.
• Anita – spółdzielnia pośrednictwa pracy.
• Vägen ut! Trädgård: spółdzielnia ogrodnicza, która w latach 2009–2010 dała
początek trzem nowym podmiotom. Oferują one szeroką gamę wyrobów
ogrodniczych.
• „Le Mat B&B Göteborg” – spółdzielnia hotelarska założona w 2010 roku.
Misją konsorcjum Vägen ut! jest działalność na rzecz zrównoważonego środowiska.
Wspiera ono sprawiedliwy handel, przedsięwzięcia ekologiczne, inicjatywy prawne
oraz podkreśla rolę spółdzielni socjalnych w społeczeństwie. Każda spółdzielnia konsorcjum musi posiadać m.in. plan ochrony środowiska – sprzedawane lub kupowane
wyroby muszą być jak najbardziej ekologiczne i pochodzić ze sprawiedliwego handlu.
Wszystkie spółdzielnie przyczyniają się aktywnie do lokalnego rozwoju, oferując wyroby i usługi przydatne danej społeczności.
Podstawę metody Vägen ut! stanowią doświadczenie i osobiste zaangażowanie. Zwykle praca socjalna polega na „uzdrawianiu” potrzebujących przez ekspertów, w wyniku
czego ci pierwsi stają się pasywni i żyją z zasiłku. Metoda Vägen ut! proponuje coś zupełnie odmiennego. Kierunek wszelkim działaniom nadają uczestnicy programów. Praca polega przede wszystkim na uświadamianiu uczestnikom, że między osobami zaangażowanymi w program nie istnieją relacje wyższości i niższości. Rodzi to u nich
poczucie niezależności i odpowiedzialności.
U źródła założenia każdego nowego przedsiębiorstwa leżała chęć niesienia pomocy
i rozwijania umiejętności współpracowników, po której następowała analiza biznesowa
weryfikująca rentowność przedsięwzięcia. Badania socjoekonomiczne wykazują, że
korzyści płynące z wyjścia każdej kolejnej osoby ze świata przestępczego lub nadużywania narkotyków i jej uczestnictwo w wytwarzaniu towarów i usług są ogromne. Skuteczna pomoc jednej osobie sprawia, że społeczeństwo zyskuje około 1 miliona SEK
(~109 tysięcy euro) rocznie.
Vägen ut! chciałoby dzielić się swoim podejściem do osób potrzebujących jak najszerzej. W celu zapewnienia solidnego wsparcia Vägen ut! stworzyło konsorcjum, poprzez
które przedsiębiorstwa społeczne mogą się wzajemnie wspierać. Każda spółdzielnia
wnosi opłatę członkowską przeznaczaną na wspieranie zarządzania jakością, zakupami,
finansami i personelem.

• rozwiązaniaorganizacyjne• sieci• szkolenia

157

Grupy docelowe
Vägen ut! jest organizacją otwartą, w której panuje przeświadczenie, że różnorodność
jest bogactwem i gwarancją poprawy. Dlatego chętnie przyjmuje wszystkich – młodych
dorosłych, ofiary przemocy, ludzi z problemem narkotykowym, byłych więźniów
i inne osoby w potrzebie.

• Kluczowym elementem jest zaangażowanie osób potrzebujących – możliwość

współpracy z innymi oraz szansa zmianę dotychczasowego życia pozytywnie
wpływa na efekty reintegracji społecznej i zawodowej.
• Istotne jest zaangażowanie lokalnych i regionalnych sieci wsparcia systemowego,
takich jak Coompanion Göteborg.
• Model konsorcjum pozwala uzyskać stabilność i bezpieczeństwo gospodarcze
poprzez wspólne podejmowanie ryzyka i oszczędzanie. Franczyza społeczna
stanowi przy tym narzędzie do rozszerzania działalności wspomagające zakładanie
nowych spółdzielni.

DLACZEGO
TO DZIAŁA?

• Siedemdziesięciu pięciu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach Vägen
ut! Ponad połowa pracowników to samozatrudnieni członkowie spółdzielni będący współwłaścicielami przedsiębiorstw. Wśród pracowników wciąż działa grupa
około piętnastu członków, którzy współtworzyli pierwsze przedsięwzięcie.
• Oprócz wspomnianych siedemdziesięciu pięciu pracowników w działania reintegracyjne, mieszkalne, szkoleniowe i produkcyjne każdego dnia zaangażowanych
jest około dwustu pięćdziesięciu osób.
• Pięćdziesiąt osób odmieniło w Vägen ut! swoje życie – rozpoczęło życie wolne
od przestępstw i narkotyków i podjęło nową pracę lub naukę.
• W ciągu dwunastu lat powstało osiem spółdzielni (do 2002 roku – trzy, do
2010 roku – dwanaście). Zakłada się, że liczba ta w 2015 roku wyniesie dwadzieścia pięć. Spółdzielnie działają głównie na obszarze Göteborga, ale także
w Örebro, Sundsvall i Östersund. Kolejnych pięć regionów wyraża zainteresowanie współpracą.

REZULTATY

Dane za rok 2009 roku:

• Obrót: 21 milionów koron szwedzkich (~2,28 miliona euro).
• Kapitał własny: 2 miliony koron szwedzkich (~217 000 euro).
• Wskaźnik rentowność wynosi około 9%.
• Vägen ut! jest właścicielem posiadłości o łącznej wartości około 8 milionów koron
szwedzkich (868 tysięcy euro).

• Wartość dotacji publicznych plasuje się poniżej 5% rocznego obrotu.
Aktualnie dochód poszczególnych spółdzielni pochodzi z udostępniania miejsc szkoleniowych i mieszkaniowych oraz realizowania przedsięwzięć. Spółdzielnia otrzymuje
również subwencje na wynagrodzenia, jednak są one przyznawane na cały rok i często
ulegają zmianie, co stanowi znaczne ryzyko dla spółdzielni i utrudnia planowanie finansów. Powyższy schemat dotyczy wszystkich firm zatrudniających osoby wykluczone,
nie tylko przedsiębiorstw społecznych. Jednocześnie dochód z działalności handlowej
rośnie.

DANE
FINANSOWE
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Konsorcjum Vägen ut! zapewnia również stabilność ekonomiczną, ponieważ współdzieli zarówno ryzyko, jak i oszczędności. Ze względu na trudność uzyskiwania pożyczek od tradycyjnych instytucji finansowych Vägen ut! jako konsorcjum zapewnia bezpieczeństwo finansowe istniejących spółdzielni i wspiera zakładanie nowych.

• Podstawowym celem na kolejne lata jest zakładanie i prowadzenie nowych spółPERSPEKTYWY

INNE

dzielni socjalnych. Celem na 2015 rok jest działanie dwudziestu pięciu spółdzielni
(piętnaście w Göteborgu i dziesięć w innych regionach Szwecji) zatrudniających
około stu dziesięciu pracowników. Aby poszerzać działalność i tworzyć nowe
miejsca pracy, Vägen ut! stosuje franczyzę społeczną.
• W przyszłości konsorcjum Vägen ut! chciałoby zainwestować w sprzęt, np. w maszynę drukarską. Rozważa rozpoczęcie działalności w zakresie bankowości etycznej, na wzór banku Ekobanken.
• Vägen ut! planuje dzielić się swoimi doświadczeniami, na razie w Skandynawii
i Wielkiej Brytanii, oraz kontynuować partnerstwa we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Finlandii, na Litwie, w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. Vägen ut! promuje
ideę działania konsorcjum i rozszerza model swojej działalności poprzez inicjatywę
hotelarską „Le Mat” i sieć domów pomocy społecznej Villa Vägen ut!
Na czym polega idea franczyzy społecznej? Elisabeth Mattsson, prezes Vägen ut! Kooperativen, wyjaśnia: „Franczyza społeczna oznacza stosowanie i rozwijanie metody franczyzy w celu osiągania korzyści dla społeczeństwa. Franczyzą społeczną, jak w każdej innej
franczyzie, kieruje podmiot założycielski. Franczyzodawca musi najpierw rozpowszechnić
swój pomysł, podzielić się doświadczeniami i zbudować pewną społeczność. Podstawą
działania są cele społeczne, które często wiążą się z tworzeniem miejsc pracy. W tej formie franczyzy ważna dla nowych przedsiębiorców społecznych jest wymiana doświadczeń
i nauka poprzez kontakt z podmiotami, które wcześniej rozpoczęły współpracę. Określenie
elementów będących kluczem do sukcesu i zawarcie ich w podręcznikach oraz oferowanie
opartych na nich szkoleń pozwoli przedsiębiorcom zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jest to innowacyjna metoda stosowana jak dotąd w celu szerzenia i przekazywania
wiedzy w konkretnych obszarach działalności domów opieki społecznej i sieci hoteli Le Mat.
Vägen ut! i Le Mat dały początek sieci franczyzy społecznej działającej w skali Europy –
European Social Franchising Network. Sieć ta skupia również członków z Wielkiej Brytanii,
Finlandii i Niemiec”.
Elisabeth Mattsson dodaje: „Badania35 wykazują, że to się sprawdza! Naukowcy z Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu w Göteborgu przez trzy lata obserwowali naszą pracę.
W podsumowaniu badań napisali, że „praca w spółdzielniach socjalnych umożliwia skuteczną reintegrację osób uzależnionych od narkotyków i osób odbywających wyroki”. Naukowcy stwierdzili również, że dla osoby będącej w punkcie zwrotnym swojego życia codzienna praca w solidnej i zjednoczonej grupie pracowniczej zapewnia pewien schemat,
a co za tym idzie – bezpieczeństwo. W badaniu wykazano również, jak istotne jest identyfikowanie się z innymi osobami należącymi do grupy”.

35

„Procesy wychodzenia z problemów i upodmiotowienie: badanie spółdzielni socjalnych przedsięwzięcia Vägen ut!”, Ulla-Carin Hedin, Urban Herlitz, Jari
Kuosmanen, Wydział Pracy Społecznej Uniwersytetu w Göteborgu, grudzień 2005 roku.
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Realizatorzy projektu Aktywna Europa

Europejska Federacja Banków
Etycznych i Alternatywnych
(FEBEA)
Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) jest międzynarodowym niekomercyj‑
nym stowarzyszeniem działającym według prawa belgijskiego, założonym w 2001 roku w Brukseli przez
Banca Etica (Włochy), Bank für Sozialwirtschaft (Niemcy), Caisse Solidaire du Nord Pas‑de‑Calais (Francja),
Crédal (Belgia), Crédit Coopératif (Francja), Hefboom (Belgia), La Nef (Francja) oraz TISE (Polska).
Promowanie finansów opartych na etyce i solidarności
FEBEA zrzesza dwudziestu czterech członków z jedenastu krajów Unii Europejskiej i dwóch krajów EFTA.
Członkowie FEBEA, czyli jedenaście banków, sześć spółdzielni oszczędnościowo‑kredytowych, pięć to‑
warzystw inwestycyjnych oraz dwie fundacje, posiadają łączny bilans finansowy na poziomie 21 miliardów
euro oraz około 528 tysięcy klientów i udziałowców. Organizacje te różnią się formą prawną, ale wszystkie
łączy ten sam wspólny cel – przejrzystość działania połączona z użytecznością dla środowiska i użyteczno‑
ścią społeczną.
FEBEA jest przede wszystkim instytucją umożliwiającą interakcję i wymianę doświadczeń, jednak jej celem
jest także tworzenie narzędzi finansowych wspierających istniejące inicjatywy europejskie i stymulujących
rozwój nowych inicjatyw w dziedzinie finansów alternatywnych.
Wspólne tworzenie alternatywnych narzędzi finansowych
Do chwili obecnej FEBEA wypracowała następujące narzędzia:
• Fundusz gwarancyjno‑poręczeniowy „Garantie Solidair zarządzany przez francuski bank spółdzielczy
Crédit Coopératif.
• Otwarty Fundusz Inwestycyjny „Choix solidaire” prowadzony przez spółkę ECOFIE (Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych)
• Spółdzielcza spółka kapitałowo‑inwestycyjna „SEFEA: Société Européenne de Finance Ethique et
Alternative” – stworzona przez FEBEA w Padwie we Włoszech przez Banca Popolare Etica.
Współpraca na rzecz dynamiczności Europy
Oprócz wymienionych powyżej konkretnych narzędzi FEBEA stworzyła kilka komisji i grup roboczych,
takich jak „Finansowanie krajów południa i sprawiedliwego handlu” (Financing the South and Fair Trade),
„Finansowanie służby zdrowia, infrastruktury i opieki społecznej w Europie” (Financing Healthcare Infrastruc‑
tures and Social Services in Europe) oraz „Zrównoważony rozwój” (Sustainable Development). Celem
federacji jest wypracowanie narzędzi odpowiadających na wyzwania w każdej z tych grup.
FEBEA chce wspierać etyczne i alternatywne inicjatywy finansowe oraz wszystkich odpowiedzialnych
przedsiębiorców z sektora ekonomii społecznej i solidarnościowej, którzy mają utrudniony dostęp do
tradycyjnego wsparcia przez sektor bankowy.
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Członkowie FEBEA wymieniają się najlepszymi praktykami i dzielą wiedzą w ramach własnych sieci ekono‑
mii społecznej i solidarnościowej. Kierunek ich działaniom nadaje śmiałe europejskie podejście w zakresie
finansów etycznych i alternatywnych.

Członkowie
Alternative Bank Schweiz (ABS) – Szwajcaria

www.bas.ch

Bank alternatywny ABS został założony w 1990 roku. Kieruje się zasadami etyki, a nie jak największym
zyskiem. Odrzuca stanowczo uchylanie się od płacenia podatków i stosuje zasadę całkowitej przejrzystości.
Promuje solidarność pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą oraz aktywnie wspiera równość szans
kobiet. ABS oferuje klientom tradycyjne produkty bankowe, udziela pożyczek na biorolnictwo, zrównowa‑
żone środowisko naturalne i odnawialną energię; oferuje też kredyty małym i średnim przedsiębiorstwom
zaangażowanym w ochronę środowiska oraz sprawiedliwy lub społeczny handel.
APS Bank Ltd – Malta

www.apsbank.com.mt

Bank APS założono w 1910 roku jako jedno z przedsięwzięć L’Unione Cattolica San Giuseppe. Głównym
celem jego stworzenia było finansowanie miejscowej ludności, która nie miała dostępu do banków brytyj‑
skich (Malta w tym czasie była kolonią angielską). Od tego czasu jego rola ewaluowała. Bankowi udało się
uzyskać pozycję rentownej instytucji finansowej, zachowując przy tym obsługę klientów indywidualnych
jako główny atut. Misją banku jest oferowanie usług finansowych wysokiej jakości w sposób wydajny, ren‑
towny i etyczny, inspirowany zaangażowaniem społecznym udziałowców obu diecezji maltańskich. Bodź‑
cami zapewniającymi powodzenie działalności są: zorientowanie na klienta, rozwój pracowników oraz
innowacja.
Poprzez swój oddział APS Consult Ltd. bank APS oferuje pomoc i usługi doradcze wszystkim podmiotom
działającym w sektorze rolnictwa, rybołówstwa, edukacji, sportu i kultury.
Banca Popolare Etica – Włochy

www.bancaetica.com

Głównym celem Banca Etica jest stworzenie miejsca, dzięki któremu oszczędzający, wymagający przej‑
rzystego i odpowiedzialnego zarządzania środkami finansowymi, mogą realizować inicjatywy społeczno‑
‑ekonomiczne oparte na wartościach zrównoważonego rozwoju społecznego i ludzkiego.
Bank zarządza oszczędnościami osób prywatnych, a także oszczędnościami różnych organizacji, spółek
i instytucji, inwestując je w przedsięwzięcia realizujące cele społeczne i ekonomiczne. Działa z pełnym
poszanowaniem ludzkiej godności i przyrody.
Banca Etica jest pierwszą instytucją z sektora finansów etycznych we Włoszech. Działalność banku jest
mocno zakorzeniona w trzech sferach: organizacjach trzeciego sektora, pracy wolontariackiej i współpracy
międzynarodowej.
Pierwszym doświadczeniem włoskim w zakresie finansów etycznych była spółdzielnia towarzystw MAG,
której celem było powiększanie oszczędności swoich członków i finansowanie „przedsięwzięć zoriento‑
wanych społecznie”.
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W 1999 roku Banca Etica otworzyła swój pierwszy oddział w Padwie. Dziś o działalności ma ponad pięt‑
naście oddziałów oraz szeroką sieć konsultantów finansowych zwanych „banchieri ambulanti” (bankierzy
domokrążcy).
Bank Für Sozialwirtschaft – Niemcy

www.sozialbank.de

Bank BFS, założony w 1923 roku przez sześć organizacji pomocy społecznej, oferuje usługi finansowe,
najczęściej w sektorze społecznym i zdrowia. Będąc bankiem o działalności ogólnej, proponuje on również
pożyczki i kredyty, a także transakcje inwestycyjne i płatnicze.
Głównymi klientami banku są organizacje i instytucje z sektorów spółdzielczego, wzajemnościowego
i niekomercyjnego. BFS oferuje również doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z bankowością,
zarządzaniem i finansowaniem. BFS jest spółką udziałową nienotowaną na giełdzie. Do jej głównych udzia‑
łowców należą Stowarzyszenie na rzecz Opieki Społecznej Pracowników (Arbeiterwohlfahrt), Niemiecki
Czerwony Krzyż, stowarzyszenie Caritas Niemcy, opieka społeczna Kościoła Ewangelickiego w Niem‑
czech, Stowarzyszenie Niezrzeszonych Organizacji Charytatywnych (Deutscher Paritätischeroku Wohl‑
fahrtsverbandand) oraz Centralna Rada Charytatywna Żydów w Niemczech (Zentrale Wohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland).
BBK Solidarioa Fundazioa – Hiszpania

www.bbk.es

BBK Solidarioa jest fundacją założoną przez bank oszczędnościowy BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa) działający
w Viscaya w Hiszpanii.
Celem BBK Solidarioa jest umożliwienie powszechnego dostępu do usług finansowych. Fundacja pobiera
pieniądze w formie specjalnego depozytu i inwestuje je w przedsięwzięcia osobiste, zawodowe i społeczne.
Działania finansowane przez BBK Solidarioa muszą spełniać pewne kryteria etyczne, społeczne i trwałości.
BBK Solidarioa pomaga uzyskać dostęp do systemu finansowania osobom pomijanym przez banki, oferując
im finansowe narzędzia solidarnościowe umożliwiające inwestowanie w przedsięwzięcia osobiste, zawo‑
dowe lub społeczne. BBK ma czterysta dwadzieścia osiem oddziałów.
Caisse Solidaire Du Nord Pas‑De‑Calais – Francja

www.caisse‑solidaire.org

Caisse Solidaire powstała w październiku 1997 roku.
Kasa działa w regionie o długiej tradycji przemysłowej i ma na celu finansowanie przedsięwzięć osób za‑
kładających bardzo małe przedsiębiorstwa i mających ograniczone możliwości otrzymania kredytu, a także
wszelkich twórców innowacyjnych przedsięwzięć tworzących miejsca pracy w sektorze organizacji.
Mówiąc bardziej ogólnie, zadaniem Caisse Solidaire jest finansowanie wszelkich przedsięwzięć mieszczą‑
cych się w ramach ekonomii solidarnościowej.
Jej środki pochodzą od osób oszczędzających solidarnie, które nie oczekują dużego zysku z wpłaconych
pieniędzy. Caisse Solidaire oferuje dwie możliwości inwestowania:
• solidarnościowe konto oszczędnościowe – na dwa lata, oprocentowanie od 2% do 0%,
• solidarnościową książeczkę oszczędnościową – wypłaty w dowolnym momencie, oprocentowanie
od 1% do 0%.
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www.cassacentrale.it

Sieć lokalnych banków ludowych miasta Trydent składa się z pięćdziesięciu czterech placówek, co sta‑
nowi ponad 60% udziału w rynku prowincji Trydentu. Bank liczy około 83 tysięcy członków i ma ponad
200 tysięcy klientów. Stowarzyszenie Spółdzielni Trydentu oraz Cassa Centrale Banca Trentino zapewniają
kompleksową obsługę całej Grupy poprzez oferowanie produktów i usług finansowych oraz handlowych.
Charity Bank – Zjednoczone Królestwo

www.charitybank.org

Bank powstał w 2002 roku po sukcesie pilotażowego funduszu pożyczkowego. Charity Bank jest za‑
rejestrowaną organizacją charytatywną oraz bankiem w pełni podlegającym kontroli państwowej. Jest
to przedsiębiorstwo społeczne odblokowujące osobiste i firmowe środki płynne w celu przystępnego
finansowo pośredniczenia w przekazywaniu tych środków organizacjom charytatywnym i przedsiębior‑
stwom społecznym.
Działania banku mają zmienić nastawienie i rozwinąć rynek finansów społecznych w przestrzeni pomiędzy
dotacjami publicznymi a finansowaniem komercyjnym. W 2003 roku bank, jako pierwszy w Zjednoczo‑
nym Królestwie, otrzymał od rządu prawo do ulgi podatkowej z tytułu inwestycji w społeczności – bodźca
fiskalnego zachęcającego do inwestowania w społeczności wykluczone.
Charity Bank skupia się obecnie na działaniu w Zjednoczonym Królestwie, jednak stara się również zbudo‑
wać sieć zaufanych pośredników z całego świata, zdolnych przyjąć wspólne wartości w kwestii inwestycji
społecznych.
Colonya, Caixa Pollença – Hiszpania

www.colonya.com

Kasa oszczędności Colonya, Caixa Pollença została założona w 1880 roku przez Guillema Cifre de Co‑
lonya, prawnika i pedagoga, który oprócz niej w miejscowości Pollença założył także Instytut Bezpłatnej
Nauki oraz zrealizował wiele innych przedsięwzięć dążących do modernizacji miasta i wzbogacenia go
społecznie i kulturowo.
Aktualnie Colonya Caixa Pollença prowadzi piętnaście oddziałów na Balearach i dba o społeczny, kulturowy
i ekonomiczny rozwój tych terenów, działając zarówno jako instytucja finansowa, jak i kierując Fundacją
Guillema Cifre de Colonya, której celem jest troska o środowisko społeczne, kulturowe i obywatelskie
okolicy.
Crédal Group – Belgia

www.credal.be

Crédal Group jest organizacją zapewniającą alternatywne kredytowanie i oferującą trzy rodzaje produktów:
• kredytowanie i finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka proponowane organizacjom z sektora
finansów solidarnościowych (inkluzja społeczna i zawodowa na rynku pracy, sprawiedliwy handel,
spółdzielnie pracownicze, instytucje medyczne, pomoc dla bezdomnych, mieszkania socjalne),
• mikrokredyty dla osób samozatrudnionych, które nie mają dostępu do odpowiednich usług banko‑
wych, a chcą założyć lub rozwinąć własną działalność,
• kredyty dla konsumentów społecznych: osób w potrzebie wymagających podstawowych środków do
życia, a pomijanych przez banki.
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www.credit‑cooperatif.coop

Crédit Coopératif to francuski bank spółdzielczy założony w XIX wieku. Bank jest pionierem w dziedzinie
finansowania solidarnościowego – oferuje największy wybór etycznych i solidarnościowych produktów
bankowych i inwestycji. Kilka z tych produktów, znanych jako „produkty współdzielenia”, zapewnia sposób
gromadzenia środków przez organizacje non‑profit.
Crédit Coopératif stanowi własność klientów, głównie firm i organizacji z sektora ekonomii społecznej,
stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, związków zawodowych, rad pracow‑
niczych, stowarzyszeń mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2003 roku bank jest
członkiem Groupe Banque Populaire, której przewodzi w dziedzinie ekonomii społecznej i mikrofinansów.
Crédit Coopératif jest w 100% właścicielem TISE S.A. w Warszawie.
Cultura Bank – Norwegia

www.cultura.no

Cultura Bank powstał w 1997 roku z przekształcenia działającej przez kilka lat spółdzielni kredytowej. Ce‑
lem banku jest poprawianie sytuacji społecznej poprzez finansowanie przedsięwzięć wpływających korzyst‑
nie na środowisko naturalne, kulturę i społeczeństwo.
Obecnie bank ma ponad dwa tysiące klientów w całej Norwegii. 60% wolumenu kredytowego jest po‑
chodzenia komercyjnego, a na saldo składają się głównie pożyczki mieszkaniowe udzielane klientom pry‑
watnym z otwartym rachunkiem oszczędnościowym i bieżącym. Cultura Bank działa również aktywnie
w obszarze mikrofinansów oferowanych imigrantom i kobietom przedsiębiorcom. Bank zapewnia swoim
klientom bankowość elektroniczną oraz karty bankowe.
Consorzio Etimos – Włochy

www.etimos.it

Etimos jest włoskim konsorcjum spółdzielczym, wspierającym działalność mikroprzedsiębiorców i progra‑
mów mikrofinansowych w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki i Europy Wschodniej.
Konsorcjum Etimos, założyciel Banca Etica, z którym ściśle współpracuje, dzieląc wspólne wartości i cele,
dąży do zrealizowania dwóch ambitnych zadań, jakimi są: zapewnienie powszechnego dostępu do kre‑
dytów – nawet w najbardziej niekorzystnym środowisku społeczno‑ekonomicznym – oraz zachęcanie do
dokonywania etycznych wyborów w sferze oszczędzania poprzez tworzenie rzeczywistych pomostów
finansowych łączących w sprawiedliwy sposób kraje Północy i Południa.
Ekobanken Medlemsbank – Szwecja

www.ekobanken.se

Ekobanken jest bankiem społecznym i etycznym oferującym organizacjom pełen zakres usług bankowych,
a osobom prywatnym – pożyczki. Wszystkie rachunki oszczędnościowe mają etyczny wymiar i umożliwiają
regularne oszczędzanie oraz długoterminowe inwestycje. Bank Ekobanken zdobył spore doświadczenie
w zakresie szwedzkiej ekonomii społecznej oraz wypracował narzędzia finansowania przedsiębiorstw
i przedsięwzięć.
Bank działa w całym kraju i jest reprezentowany lokalnie przez przedstawicieli działających społecznie.
Ekobanken jest demokratycznym bankiem spółdzielczym, którego celem jest przynoszenie korzyści jego
członkom. Ekobanken to jedyny bank tego typu w Szwecji.
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www.femu‑qui.com

Femu Quì jest towarzystwem inwestycyjnym. Odróżnia się ono od innych tradycyjnych towarzystw
obracających kapitałem wysokiego ryzyka tym, że wysoka dochodowość nie należy do jego głównych
priorytetów.
Towarzystwo inwestuje w udziały mniejszościowe we wszystkich branżach przemysłu, w kreatywność
i w rozwój przedsiębiorstw. Celem Femu Quì jest wspieranie rozwoju gospodarczego Korsyki poprzez
stosowanie popularnych programów oszczędnościowych i tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnym
realizowaniu takich priorytetowych zadań, jak ograniczanie zależności ekonomicznej wyspy i rozwój jej
zasobów lokalnych.
FIARE – Hiszpania

www.fiare.org

FIARE (Fundacion Inversion y Ahorro Responsable) to nazwa fundacji działającej w Kraju Basków. W lutym
2006 roku w fundacji FIARE zrzeszone były sześćdziesiąt trzy podmioty – organizacje pozarządowe, grupy
chrześcijańskie, instytucje edukacyjne itp. Przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich (pięćdziesiąt
dwa podmioty założycielskie oraz te, które dołączyły później) tworzą ciało konsultacyjne zwane Zgroma‑
dzeniem Założycieli i Wspólników.
Głównym celem FIARE jest promowanie wśród osób prywatnych i instytucji oszczędzania oraz inwesto‑
wania w sposób odpowiedzialny społecznie. Fundacja FIARE podjęła się działań mających określić możli‑
wość stworzenia banku etycznego finansowanego przez hiszpańskie organizacje zaangażowane w walkę
z biedą i wykluczeniem społecznym, współpracę międzynarodową, edukację i ekonomię społeczną.
Hefboom – Belgia

www.hefboom.be

Hefboom to spółdzielnia, której celem jest promowanie tworzenia i rozwoju organizacji o charakterze
solidarnościowym (przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie) w regionach Flandrii i Brukseli poprzez
oferowanie profesjonalnych usług w zakresie finansów, doradztwa biznesowego i pomocy w zarządzaniu.
Działania te mają zwiększyć ogólną solidarność społeczeństwa, w szczególności w sferze gospodarczej.
Hefboom wypełnia swoją misję, oferując przedsiębiorstwom solidarnościowym opcje finansowania, pora‑
dy biznesowe i pomoc w zarządzaniu. Firma proponuje również etyczne produkty finansowe oszczędzają‑
cym i inwestorom, dając im możliwość inwestowania w przedsiębiorstwa solidarnościowe. Hefboom stara
się stosować różnorodne środki upowszechniające ideę przedsiębiorstw solidarnościowych, aby zwiększyć
otwartość sfer gospodarczych, władz i mediów na tego typu inicjatywy.
Integra Co‑Op – Słowacja

www.integra.sk

Integra Co‑operative powstała w 1995 roku na Słowacji jako pierwszy w kraju solidarnościowy instrument
inwestycyjny.
Spółdzielnia Integra inwestuje w dwa rodzaje działalności: w mikroprzedsiębiorstwa dla kobiet w nieko‑
rzystnym położeniu oraz w przedsiębiorstwa społeczne o jasnej strategii CSR. Współpracująca z nią w ra‑
mach Fundacji Integra (partnerskiej organizacji pozarządowej) spółdzielnia Vernus oferuje usługi finansowe
(mikrokredyty, udziały), natomiast Integra zapewnia szereg usług wspierających rozwój działalności, m.in.
doradztwo, tworzenie planów biznesowych i dostęp do rynku. Vernus świadczy również pomoc technicz‑
ną dla innych instytucji z sektora ekonomii społecznej w Europie Środkowej i Wschodniej.
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www.lanef.com

La Nef jest organizacją bankową zaangażowaną w finanse etyczne. Jej celem jest zapewnienie bezpośred‑
niego połączenia pomiędzy oszczędzającymi a pożyczkobiorcami realizującymi przedsięwzięcia o charak‑
terze społecznym, ekologicznym i kulturalnym.
La Nef prowadzi i rozwija swoją działalność od 1998 roku. La Nef jest stowarzyszona z Crédit Coopératif
i kontrolowana przez Bank Centralny Francji.
Merkur Bank – Dania

www.merkurbank.dk

Merkur Cooperative Bank został założony w 1982 roku. Merkur działa w czterech największych miastach
Danii: Kopenhadze, Aalborgu, Aarhus i Odense (oddział otwarto w 2007 roku). Pod koniec 2007 roku
bank miał przeszło 12 tysięcy klientów i ponad 2500 spółdzielców.
Merkur przyznaje pożyczki na różnego rodzaju działalność: na ochronę przyrody (rolnictwo ekologiczne,
żywność organiczna, energia alternatywna, „zielone technologie”), edukację i kulturę (bezpłatne szkoły,
żłobki, edukacja i kultura) oraz odpowiedzialność społeczną (instytucje i domy dla upośledzonych psychicz‑
nie i innych osób wykluczonych społecznie). Bank przyznaje też pożyczki na przedsięwzięcia wspomagają‑
ce społeczności wiejskie (dążenie do uczciwego mieszkalnictwa, energetyki, szans społecznych itp.) i spra‑
wiedliwy handel (udzielanie pożyczek spółdzielniom i wytwórcom z krajów rozwijających się w postaci
prefinansowanych kredytów opartych na zamówieniach).
OEKOGENO eG – Niemcy

www.oekogeno.de

OEKOGENO eG jest spółdzielnią z siedzibą we Fryburgu. Spółdzielnia liczy 16 tysięcy członków, a jej
kapitał własny wynosi 3,7 miliona euro.
Struktura OEKOGENO jest trójdziałowa:
OEKOGENO eG – spółdzielnia oferująca swoim członkom usługi finansowe, takie jak doradztwo czy
zestawianie ekologicznych produktów finansowych z inwestycjami, a także inne usługi, m.in. zakwate‑
rowanie na wakacje i produkty organiczne.
• OEKOGENO GmbH Project – spółka oferująca fundusze służące finansowaniu przedsięwzięć zwią‑
zanych z energią odnawialną (stworzono już trzy „fundusze słoneczne”).
• OEKOGENO GmbH Participation – spółka inwestująca bezpośrednio w przedsiębiorstwa ekologicz‑
ne i zrównoważone poprzez zakup udziałów.

•

Solidarité Internationale pour le Développement
et l’Investissement (SIDI) – Francja

www.sidi.fr

SIDI jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w 1983 roku przez CCFD (Katolicki Komi‑
tet przeciw Głodowi i na rzecz Rozwoju) w celu poszerzenia i zróżnicowania działalności gospodarczej
komitetu.
SIDI jest organizacją specjalizującą się w oferowaniu pomocy finansowej i technicznej instytucjom lokal‑
nym z krajów Południa i Wschodu, świadczącym usługi finansowe małym przedsiębiorcom pozbawionym
dostępu do systemu bankowego z powodu braku zabezpieczenia lub kapitału własnego. Celem SIDI jest
promowanie długoterminowych inicjatyw gospodarczych, a także wspieranie ekonomii społecznej i zrów‑
noważonego rozwoju.
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www.franceactive.org

SIFA jest społecznym towarzystwem inwestycyjnym należącym do sieci stowarzyszenia France Active. Jego
celem jest wspieranie kapitału przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy (zwłaszcza dla osób w niekorzyst‑
nej sytuacji społeczno‑ekonomicznej) oraz struktur użyteczności społecznej.
Jego udziałowcami są towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa, towarzystwa inwestycyjne oraz
instytucje finansowe zainteresowane wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej opartej na zasadzie
solidarności.
Pomoc zapewniana przez towarzystwo SIFA ma na celu finansowanie inwestycji lub rewitalizowanie fun‑
duszy związanych z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw. Towarzystwo oferuje pomoc w postaci kre‑
dytów w rachunku bieżącym i pożyczek partycypacyjnych lub, rzadziej, poprzez inwestycje kapitałowe
(odkupienie udziałów następuje po pięciu latach).
Towarzystwo Inwestycji Społeczno‑Ekonomicznych (TISE) – Polska

www.tise.pl

TISE S.A. jest towarzystwem inwestycji kapitałowych założonym w 1991 roku przez Bank BISE, towarzy‑
stwo SIDI oraz polską Fundację Inicjatyw Społeczno‑Ekonomicznych. Towarzystwo Inwestycji Społeczno‑
‑Ekonomicznych jest obecnie w całości własnością banku spółdzielczego Crédit Coopératif. Więcej infor‑
macji na stronie 170.
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Towarzystwo Inwestycji Społeczno‑
‑Ekonomicznych S.A. (TISE)
Rok założenia

1991

Siedziba

Polska

Strona internetowa

www.tise.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno‑Ekonomicznych S.A. (www.tise.pl) zostało utworzone w 1991 roku
przez Bank BISE oraz fundacje SIDI i FISE.
Celem TISE S.A. jest pobudzenie aktywności i finansowanie ekonomii społecznej w Polsce.

Działalność
Od początku istnienia głównym działaniem TISE S.A. jest świadczenie usług finansowych, doradczych, in‑
westycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szcze‑
gólności w obszarze ekonomii społecznej. Od momentu powstania TISE współpracuje z małymi i średnimi
przedsiębiorcami (MŚP), również jako inwestor (venture capital).
Obecnie w 100% spółka zależna jest od Credit Cooperatif. TISE prowadzi działalność pożyczkową dla
organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferuje usługi doradcze dla mikro i ma‑
łych przedsiębiorstw. Klientami TISE S.A. są w szczególności MŚP, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie,
biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz instytucje finansowe, takie jak banki działające
na terenie całego kraju, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, firmy ubezpieczeniowe etc.
Od 2007 TISE S.A. roku zarządza funduszem typu private equity z siedzibą w Belgii – CoopEst.
W 2009 roku TISE rozpoczęło swoje pierwsze operacje pożyczkowe, związane z dotacjami z funduszy
europejskich dla stowarzyszeń i MŚP rozpoczynających działalność w Polsce.

Historia
•
•
•
•

Od 2001 roku finansowy partner dla podmiotów ekonomii społecznej.
Od 2001 roku członek Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych.
Od 2006 roku prowadzi działalność pożyczkową dla sektora NGO i MSP.
Od 2008 roku spółka w 100% jest zależna od Banku Crédit Coopératif, należy do Grupy Kapitałowej
banku.

Obecnie TISE specjalizuje się w finansowaniu organizacji pozarządowych (NGO) oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) działających w Polsce.
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Fundacja Inicjatyw Społeczno‑
‑Ekonomicznych (FISE)
Rok założenia

1990

Siedziba

Polska

Strona internetowa

www.fise.org.pl

Misja
Fundacja Inicjatyw Społeczno‑Ekonomicznych (FISE) jest niezależną organizacją działającą nie dla zysku,
utworzoną w 1990 roku przez osoby, które w okresie PRL‑u związane były ze środowiskiem opozycyj‑
nym. Misją FISE jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia wśród osób o niskich
dochodach. Mając na uwadze ten cel, FISE działa jako ośrodek rozpowszechniania wiedzy, umiejętności
i know‑how na temat metod i narzędzi, które mogą być wdrażane przez podmioty ekonomii społecznej
oraz instytucje administracji publicznej z myślą o zapewnieniu wsparcia dla osób zagrożonych wyklucze‑
niem społecznym i ekonomicznym. FISE prowadzi także działania popularyzujące ekonomię społeczną
wśród szerokiego grona zainteresowanych w Polsce, zarówno praktyków, jak i decydentów.

Działalność
Od 2005 roku fundacja organizuje debaty, konferencje, seminaria, targi i inne wydarzenia publiczne z udzia‑
łem organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, dotyczące roz‑
woju sektora ekonomii społecznej w Polsce. FISE przygotowuje również szereg fachowych publikacji pro‑
pagujących wiedzę na temat ekonomii społecznej, promujących dobre praktyki oraz prezentujące wyniki
badań ekonomii społecznej w Polsce.
FISE opracowała specjalistyczne programy szkoleniowe, które dostarczają praktykom ekonomii społecznej
oraz przedstawicielom administracji publicznej podstawowych informacji i narzędzi, pozwalających na pro‑
wadzenie oraz wspieranie przedsiębiorstw inkluzji społecznej (poświęcone np. kwestiom zarządzania,
radzenia sobie ze stresem, innowacjom czy psychologicznym aspektom motywowania i wspierania pra‑
cowników) oraz na udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.
Fundacja prowadzi największy w Polsce portal internetowy poświęcony zagadnieniom ekonomii społecz‑
nej: www.ekonomiaspoleczna.pl, a także witrynę poświęconą problemom związanym z bezrobociem:
www.bezrobocie.org.pl.
FISE występuje również w roli sekretariatu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej – nieformalnej sieci,
zrzeszającej firmy i organizacje działające w dziedzinie ekonomii społecznej na terenie całego kraju.
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Dotychczas FISE:
zrealizowała ponad 150 projektów,
przeszkoliła ponad osiem tysięcy pracowników służb administracji publicznej, zajmujących się kwestia‑
mi zatrudnienia,
• wydała kilkadziesiąt publikacji na temat szeroko pojętej ekonomii społecznej, w tym z zakresu usług
rynku pracy.

•
•
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Podziękowania
Wydanie niniejszej publikacji związane jest z organizacją europejskiej konferencji „Aktywna Europa” w Kra‑
kowie w dniach 7 i 8 września 2011 roku.
Honorowy patronat nad konferencja objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Konferencja zorganizowana została w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przy wspar‑
ciu polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz we
współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno‑Ekonomicznych (FISE), Towarzystwem Inwestycji Społeczno‑
‑Ekonomicznych (TISE), Europejską Federacją Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA, Fundacją
Gospodarki i Administracji Publicznej, Europejską siecią International Association Rurality‑Environment‑
‑Development (RED) i CoopEst.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim partnerom finansowym i merytorycznym, którzy ak‑
tywnie zaangażowali się w przygotowanie konferencji.
Organizatorzy konferencji

Europejscy partnerzy finansowi

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Europejska Federacja Banków Etycznych
i Alternatywnych
Fundacja Inicjatyw Społeczno‑Ekonomicznych
Towarzystwo Inwestycji
Społeczno‑Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Partnerzy polscy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji
Sp. z o.o.
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława
Geremka
KPMG
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Ambasada Francji w Polsce
APSbank
Bbk Solidarioa
Caisse des Dépôts et Consignations
Crédit Coopératif
Fondation Crédit Coopératif
France Active
Public polices And Social Enterprises

Partnerzy współpracujący

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVISE
Banca Populare Etica
Banque Alternative Suisse
Bank Für Sozialwirtschaft
Colonya – Caixa Pollenca
Coopest
Credal
Cultura Bank
DIESIS

H
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej

