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Wstęp

Przedstawiana publikacja odsłania innowacyjne mechanizmy – kapitały rozwojowe 
konstruowane i wykorzystywane w przestrzeni ekonomii społecznej, czyli pomiędzy 
sferą  społeczną i ekonomiczną, a także na styku aktywności obywatelskiej i publicz-
nej. Ekonomia społeczna – jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej – to działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają 
podziałowi, a są przeznaczane na rzecz wspólnoty . Widziana jest w opozycji do zwykłych 
przedsiębiorstw, których celem jest maksymalizacja zysku i  zwiększenie dochodu 
właścicieli. Jest inną formą przedsiębiorczości, mocno powiązaną ze sferą organi-
zacji obywatelskich, które ukierunkowane są przede wszystkim na realizację celów 
społecznych. Można więc przyjąć, że ekonomia społeczna jest korektą wprowadzoną 
do systemu gospodarczego, który kierując się wyłącznie mechanizmami rynkowymi 
nie jest w stanie reagować na istotne potrzeby społeczne. Dlatego powstał wyodręb-
niony sektor gospodarki społecznej, który wykorzystując mechanizmy ekonomiczne 
ma uzupełniać różne formy polityki społecznej oparte o (re)dystrybucję zasobów wy-
pracowywanych wcześniej przez gospodarkę. Ekonomia społeczna ma zarówno wy-
twarzać zasoby jak i efektywniej wykorzystywać te pozyskiwane. 

Opisane w książce formy kapitału rozwojowego (kapitał środowiskowy, kapitał soli-
darności) są przykładami tego typu przedsiębiorczości określanej najczęściej poprzez 
dodanie przymiotnika społeczna. Analiza przypadków przedsiębiorczości społecznej 
pokazała, że nie rozwijały się one w opozycji do tradycyjnej gospodarki rynkowej. Ich 
kapitał rozwojowy tworzył się poprzez uruchamianie nowych połączeń pomiędzy 
tym co społeczne i tym co rynkowe. Z pewnością nie był to przypadek, lecz wynikało 
to z szerszych zjawisk jakie zachodzą w sferze gospodarczej. Istotną rolę w urucha-
mianiu nowych prorozwojowych połączeń ma naszym zdaniem trzeci z  omawia-
nych w tej publikacji kapitałów – kapitał moralny. Dwa pierwsze rozdziały są opisem 
i  analizą konkretnych przykładów rozwoju lokalnych społeczności, a  także szerzej 
rozwoju lokalnego. W każdym z nich rolę wiodąca odgrywały przedsiębiorstwa spo-
łeczne i podmioty ekonomii społecznej. Rozdział pierwszy pokazuje mechanizmy łą-
czące zasoby społeczne, naturalne i kulturowe, który nazwaliśmy kapitałem rozwo-
jowym środowiska. Z kolei drugi przykład, to studium Gdańskiej Fundacji Innowacji 
Społecznej w którym odkrywane są mechanizmy mobilizacji i kapitalizacji zasobów, 
który określiliśmy jako kapitał solidarności. Całość publikacji zamyka rozdział, który 
analizuje społeczne motywacje przedsiębiorców oraz ich relacje z sektorem ekono-
mii społecznej. Empirycznym źródłem i punktem wyjścia do rozważań na ten temat 

1 https://www.gov.pl/web/rodzina/czym-jest-ekonomia-spoleczna-i-solidarna
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były badania zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie świę-
tokrzyskim. Nie dotyczyły one jak wcześniejsze przykłady konkretnych lokalnych 
środowisk, ale ukazują zjawiska pobudzające społeczną wrażliwość sektora gospo-
darki i wskazują na sprawczy charakter osobistej i instytucjonalnej moralności, która 
w określonych warunkach także może stać się kapitałem rozwojowym.

Przedstawiana publikacja ma charakter empiryczny. Badania i  analizy realizo-
wane były w paradygmacie rozwojowym rozumianym jako pobudzanie ukierunko-
wanego ciągu korzystnych zmian w  danej zbiorowości. Kluczowymi pojęciami były 
następujące zagadnienia: charakter zmiany społecznej, stosunek ludzi do zmiany, 
źródła zmiany/rozwoju i  lokalny obszar oddziaływania. Interesowały nas lokalne 
czynniki wewnętrzne zmiany, określane zwykle mianem rozwoju endogennego. 
W tym paradygmacie rozwojowym mieszczą się między innymi koncepcje rozwoju 
oddolnego (ang. development from below), liczenia na własne siły (ang. selfreliance), ak-
tywizacji i rozwoju społeczności lokalnej (ang. community development) i budowania 
odporności społeczności (ang. community resilience building). Ważnym parametrem 
analitycznym była:

 ◆ lokalność rozumiana zarówno jako społeczność lokalna jak i  szerzej jako 
układ lokalny, który zawiera w sobie płaszczyznę społecznościową , terytorial-
ną  i  środowiskowe uwarunkowania materialno-techniczne, instytucjonalne, 
przyrodnicze. Oznacza całokształt warunków określających jakość życia 
w miejscu zamieszkania.

 ◆ idea rozwoju społecznego rozumianego jako wzrost wolności ludzi oraz moż-
liwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich wartościowy (Sen, 2002). Oznacza 
to zmianę perspektywy z pasywnej („co może być zrobione dla danej osoby?”) na 
bardziej autonomiczną  („co dana osoba może zrobić?”) (Alkire, 2006). 

Zastosowaliśmy perspektywą poznawczą ekonomii społecznej, a więc podejście 
nie ograniczające się do praktyk społecznie uznawanych za ekonomiczne, lecz próbu-
jące uchwycić kapitał jako „energię  fi zyki społecznej”, we wszystkich jego postaciach 
oraz odkryć prawa rządzące konwersją  jednej postaci w drugą (Bourdieu, Wacquant 
2001, s. 104). Kluczowym dla naszych rozważań punktem wyjścia są lokalne zasoby 
i  sposoby ich kapitalizowania. Zakładamy, że nie wystarczy posiadać zasoby lub je 
gromadzić – trzeba umieć je kapitalizować. O tym, czy dany zasób (jak: środki fi nan-
sowe, przyroda, prawo, złoża, wiedza, znajomości) rozpoznajemy jako kapitał, nie de-
cyduje jego typ, ale rola, jaką  odgrywa w systemie społeczno-ekonomicznym. Z tego 
powodu defi niujemy kapitał jako taki rodzaju zasobu, który (a) podlega akumulacji 
oraz w  przypadku, którego (b) sam fakt akumulacji sprzyja intensyfi kowaniu dal-
szej akumulacji (Zarzycki, 2015). Kapitał stanowią natomiast takie zasoby, które są 
lub mogą być aktywnie wykorzystywane, służą do osiągania celów, które są pomna-
żane, wymieniane, wchodzą do obiegu (cyrkulacji), ulegają konwersji na inne typy 
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kapitałów (Ziółkowski, 2012, s. 9) Różnica między zasobem a  kapitałami polega na 
tym, że te pierwsze się posiada, te drugie można aktywnie wykorzystywać. W  na-
szym poszukiwaniu rozwojowych kapitałów odwołujemy się przede wszystkim do 
socjologicznej koncepcji kapitałów (w analizach gospodarczych dominuje ekonomiczna 
koncepcja kapitałów). Podejście to wydaje się to uprawomocnione zarówno poprzez 
fakt, iż jest ono od dawna wykorzystywane w polu analiz gospodarczych, ale także 
dlatego, że stosujemy je do analiz pola ekonomii społecznej, a więc przestrzeni będą-
cej na pograniczy gospodarki i społeczeństwa. W socjologicznej koncepcji kapitałów 
zwykle pokazuje się grę zachodzącą pomiędzy trzema podstawowymi kapitałami:

 ◆ materialnym, przez który można rozumieć te wszystkie dobra materialne, 
które wyznaczają siłę nabywczą jednostki, przedsiębiorstwa;

 ◆ kapitał społeczny, czyli relacje i więzi społeczne, 
 ◆ kulturowy odnoszący się do poziomu kompetencji kulturowej, posiadane 

dóbr kulturowych oraz dyplomy i  świadectwa zapewniające określone 
uprawnienia.

W  opisywanych poszukiwaniach badawczych interesują nas jednak zjawiska, 
które zachodzą pomiędzy tymi kapitałami, a  więc mechanizmy konwersji i  trans-
formacji. Na przykład w przypadku kapitału solidarności pomiędzy kapitałem spo-
łecznym a instytucjonalnym. Staramy się zidentyfi kować czynniki sprzyjające prze-
kształceniom, które mają pozytywny wektor rozwojowy. Taką rolę odgrywa między 
innymi przywoływany w rozdziale trzecim kapitał moralny. Moralność sama w sobie 
nie musi być kapitałem, ale staje się nim, gdy zaczyna odgrywać ważną rolę w rela-
cjach z innymi, lub gdy te relacje są takie, jakie są, ze względu na moralność danej 
osoby (Wódka, 2017, s. 72). Staje się kapitałem, gdy zaczyna odgrywać ważną rolę 
w  interakcjach (Sison, 2003, s. 11). W  odniesieniu do kapitału moralnego warto też 
podkreślić, że faktyczna wartość poszczególnych kapitałów dla jednostek i  grup społecz-
nych uzależniona jest więc od umiejętności ich skutecznego wykorzystywania, ale też np. jak 
są one oceniane pod względem normatywnym. Rzeczywista wartość kapitałów będących 
w dyspozycji jednostek – jak zauważa Ziółkowski – zależy od tego, jak odbierany i oceniany 
jest społecznie sposób i styl posługiwania się posiadanymi kapitałami. Liczy się nie tylko samo 
posiadanie kapitału, lecz również kultura ich posiadania i użytkowania, która jest dodatko-
wym, ale istotnym źródłem szacunku (Ziółkowski, 2012, s. 12).

Opis nowych form kapitału (solidarności i  środowiskowy) nie będących jak do-
tąd przedmiotem analiz naukowych, nie ma rzecz jasna charakteru pogłębionego 
ani tym bardziej wyczerpującego. Ma jedynie na celu ich identyfi kację i zakreślenie 
podstawowych cech charakterystycznych oraz sposobu oddziaływania na życie spo-
łeczno-ekonomiczne środowisk lokalnych. W przypadku już będącego w obiegu na-
ukowej refleksji kapitału moralnego (choć w skromnym wymiarze) chcielibyśmy za-
sygnalizować potencjał teoretyczny, a zwłaszcza praktyczny tego konceptu. Jesteśmy 
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także przekonani, że zastosowane przez nas zbiorcze pojęcie kapitału rozwojowego 
kryje w  sobie dużą moc poznawczą, która dzięki tej publikacji została zasygnalizo-
wana i zarekomendowana do dalszych analiz i refleksji.

Przedstawianą publikację kierujemy przede wszystkim do badaczy i  ekspertów 
zajmujących się obszarem ekonomii społecznej i  solidarnej. Poruszamy bowiem 
fundamentalne dla niej zagadnienie jednoczesnej realizacji interesów (związane 
jest z orientacją instrumentalną) i wartości (orientacja normatywna, aksjologiczną) 
oraz różne stany pośrednie. (Ziółkowski 2000, s. 53). Warto też zaznaczyć, że celem 
analiz nie było wyłącznie wskazanie interesujących poznawczo mechanizmów spo-
łeczno-ekonomicznych, a  następnie ich rozumienie i  wyjaśnienie. Równie ważne 
było dla nas potencjalne zastosowanie dla praktycznego działania przedsiębiorstw 
społecznych. Zarysowane sposoby oddziaływania kapitałów rozwojowych mogą też 
być naszym zdaniem bardzo przydatne w sferze projektowania lokalnych polityk pu-
blicznych. Tym bardziej, że książka powstała w ramach działającego na Uniwersyte-
cie Warszawskim Laboratorium Ekonomii Społecznej, które pełni rolę think thanku 
w ramach systemowego projektu unijnego „Partycypacyjny model zarządzania sferą 
ekonomii społecznej”, który jest partnerskim przedsięwzięciem Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Krakowie 
i  Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego ukierunkowanym na monitowanie 
i  analizowanie polityki publicznej w  zakresie ekonomii społecznej. Takie złączenie 
poznawcze praktyczne jest charakterystyczne dla bliskiej nam perspektywy stosowa-
nych nauk społecznych.

Wyjaśnienia wymaga też formuła publikacji. Zdecydowaliśmy się, że najlepszym 
sposobem, by zarekomendować kapitały rozwojowe jest przedstawienie ich w prak-
tycznym i  realnym kontekście lokalnym. Dlatego zastosowaliśmy metodę jakościo-
wego studium przypadku oraz wykorzystaliśmy praktyczne badanie eksperckie reali-
zowane dla konkretnej instytucji publicznej (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Kielcach). Celem tego typu badania jest zrozumienie sytuacji w jej wyjątkowości, 
natury określonego zjawiska, jego kontekstu i interakcji z innymi jego elementami. 
Robert Yin (2015) – autor książki o  metodologii studium przypadku – rekomen-
duje użycie tej metody w celu znalezienia odpowiedzi na pytania mające charakter 
odkrywczy, a  więc dotyczące tego, „jak” i  „dlaczego” dane zjawisko występuje. Ta-
kie badanie naukowe lub eksperckie skupia się w większym stopniu na dogłębnym 
zrozumieniu zjawiska niż na analizie zmiennych. Celem poznawczym tego zabiegu 
jest uchwycenie instytucjonalnych mechanizmów (wyobrażonych i  realnych) jakie 
przybierają projekty o charakterze innowacyjnym. Obok opisu i zrozumienia szybko 
zmieniającej się rzeczywistości nie zawsze zauważanej we wskaźnikach ilościowych, 
istotne jest uzyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej zainteresowanym użytkow-
nikom podpatrzyć skuteczne mechanizmy kształtowania się nowych rozwiązań, 
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nowych odpowiedzi na problemy społeczne. W metodzie studium przypadku (Stru-
mińska-Kutra i  in., 2012) celem badań jest nie tylko całościowy opis i  zrozumienie 
przypadku (zjawiska, sytuacji, wydarzenia, instytucji itd.) wraz z otaczającym go kon-
tekstem, ale także praktyczna inspiracja powalająca na wdrożenie podobnych roz-
wiązań w innym miejscu. W związku z tym opracowanie studium przypadku może 
być więc użyteczne w celu odniesienia konkretnego, opisywanego zjawiska, do szer-
szej kategorii podobnych zjawisk, formułowania wniosków o pewnym typie zjawisk 
lub w  celu dostarczenia praktycznych rozwiązań określonego rodzaju problemów. 
Dla realizacji tych celów wykorzystane zostaną się zarówno dane o charakterze wy-
wołanym (np. wywiady), jak i zastanym (materiały wytworzone w ramach projektów). 
Z kolei dla zrozumienia istoty oddziaływania studium przypadku warto zdefi niować 
rolę jaką odgrywa zawarta w nim informacja. Badacz tego zagadnienia Bent Flyvb-
jerg (2005) wyróżnił następującą typologię studiów przypadku: przypadki skrajne/
dewiacyjne – mają na celu uzyskanie informacji na temat niezwykłych lub nietypo-
wych przypadków, przypadki maksymalnie zróżnicowane – ukierunkowane na uzy-
skanie informacji dotyczących znaczenia różnych uwarunkowań dla danego procesu/
zjawiska i jego wyniku, dokonuje się wyboru kilku przypadków dla ukazania jednego 
zjawiska, przypadki krytyczne – służą pozyskiwaniu informacji, które potwierdzają 
lub obalają teorię, przypadki pragmatyczne – podkreślają bardziej ogólne charakte-
rystyki badanych społeczności, zjawisk. Proponowane podejście zakłada tworzenie 
studium przypadku w  konwencji rekonstruowania procesu wytwarzania zmiany. 
Zakłada więc odtworzenie funkcjonującego systemu relacji/rozwiązań społecznych 
każdego przypadku (rozwiązanie modelowe) tak by można było wnioskować na za-
sadzie analogii o mechanizmach rządzących szerszymi procesami społecznymi (ge-
neratywna nauka społeczna – ang. generative social science). 

Opisywane badania to efekt kolektywnej pracy realizowanej w ramach laborato-
rium, będącym przestrzenią zbierania i  analizowania, opracowywania modyfi kacji 
rozwiązań metodycznych, integracji wiedzy odnoszącej się do specjalistycznych za-
gadnień w jedną zintegrowana całość. Laboratorium było też stałym forum dialogu 
pomiędzy wszystkim zainteresowanymi uczestnikami procesu refleksji nad kapi-
tałami rozwojowymi. Prace laboratoryjne prowadzone były w  powiązaniu z  ekspe-
rymentami lokalnymi tworząc zintegrowany nowy „kolektyw wiedzy”. We „wspól-
nocie praktyki i  teorii” (badacze i  zapraszani autorzy poszczególnych rozwiązań) 
uruchamiany był potencjał analityczny i krytyczny, którego celem było doskonalenie 
rzeczywistości i  dostrzeżenie własnych ograniczeń. Chodziło zarówno o  język (dys-
kurs), w jakim budowaliśmy swoje rozumienie świata, jak i o rodzaj podejmowanych 
działań (ang. performens). Na sposób pracy i kierunek refleksji wpływ miał z pewno-
ścią także interdyscyplinarny (ekonomistka, fi lozof i  pedagog społeczny) skład ze-
społu badawczego, w ramach którego współpracowali Autorzy tej publikacji. Mamy 



nadzieję, że różnorodność perspektyw poznawczych przyczyniła się do pogłębionego 
przedstawienia badanych zagadnień. Ważnym wsparciem w naszej pracy byli także 
nasi współpracownicy z zespołu laboratorium ekonomii społecznej: Joanna Abramo-
wicz, Szymon Wójcik i Marcin Józko, za co im bardzo dziękujemy.

Zapraszamy do lektury.

Izabela Grabowska, Rafał Krenz, Bohdan Skrzypczak
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Rozdział 1

Siła tkwi w środowisku – kapitał rozwojowy środowiska 
na przykładzie Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych

Celem rozdziału jest identyfi kacja rozwojowych mechanizmów oddziaływania, 
opartych o lokalne zasoby środowiskowe na podstawie studium przypadku Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. Sposób funkcjonowania, metodyka stosowana przez 
Milę w swoich działaniach stała się przyczynkiem do pogłębionej refleksji teoretycz-
nej, próbującej w sposób uporządkowany uchwycić mechanizmy rozwojowe stymu-
lowane   przez Fundację. 

Centralnym pojęciem wokół którego dokonywana jest refleksja to środowisko 
i  terytorium, które odpowiednio wspierane i stymulowane jest w stanie wytworzyć 
silne i stabilne mechanizmy rozwojowe prowadzące do poprawy jakości życia na da-
nym obszarze. 

Opracowanie składa się z kilku części. Pierwszy rozdział poświęcony jest prezen-
tacji działań Fundacji w ujęciu historycznym, które pozwala lepiej zrozumieć meto-
dykę ich pracy opisaną w  części drugiej artykułu. Na podstawie analizy materiału 
empirycznego zdefi niowano pojęcie kapitału środowiska będące ramą pojęciową 
i poznawczą, która pozwala zrozumieć mechanizm działania MILI. Opracowanie koń-
czy szersza refleksja dotycząca rezultatów działań MILI, zarówno w  ujęciu koncep-
cyjnym związanym z  terytorium przyjaznym do życia (ang. liveability, livable areas), 
jak i pomiarowym związanym z propozycją wskaźników, za pomocą których można 
w usystematyzowany sposób dokonać pomiaru osiąganych efektów. 

1. Metoda analizy

W  rozdziale tym na podstawie rzeczywiście zaobserwowanych praktyk działania 
Fundacji MILA próbujemy rekontrować koncepcję teoretyczną ich oddziaływania, 
pozwalającą na zrozumienie mechanizmu oddziaływania. Zatem obserwacja empi-
ryczna stanowi przyczynek do rozważań o charakterze teoretycznym w zakresie me-
chanizmów oddziaływania. Ważnym elementem oglądu jest refleksja nad skutecz-
nością działań i modelem pomiarowym oddziaływania. 

Sposób przyjętej analizy implikuje także układ poszczególnych części artykułu 
– w pierwszej części przedstawiono opis zaobserwowanego sposobu działania Fun-
dacji i  jej empirycznych efektów, których osadzenie w  teorii procesu rozwojowego 
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stymulowanego przez Fundację MILA i analiza teoretyczny skuteczności działań i jej 
modelu pomiarowego wieńczy artykuł. W ten sposób zatem odwrócono tradycyjny 
sposób analizy, gdzie określoną teorię weryfi kuje się w praktyce. W przypadku ana-
lizy prowadzonej w  niniejszym artykule umiejscowienie praktyki empirycznej jako 
punktu wyjścia do dalszych analiz teoretycznych pozwala lepiej zrozumieć procesy 
rozwojowe stymulowane przez obserwowany podmiot. 

Formułując wnioski dotyczące charakteru zidentyfi kowanych przyjęto podej-
ście poznawcze (teoretyczny projekt badań), określone jako praktyka teoretyczna 
(Skrzypczak 2016). Podejście to zakłada zastosowanie konstruktów teoretycznych do 
rzeczywistych praktyk społecznych. Jeżeli praktyki odpowiadają składowym modeli 
teoretycznych, można założyć, że badany podmiot działa w sposób opisany w zało-
żeniach teoretycznych. Każda teoria jest także metaforą , która korzysta z istniejących 
zasobów kultury, po to, aby pojąć nowe doświadczenia albo nadać nową  interpreta-
cję  starym. W praktyce teoretycznej istotna jest meta-wiedza, czyli wiedza o tym, co 
wiemy, o  niedoskonałości naszej percepcji, o  jej ograniczeniach, ocenie wiarygod-
ności. Meta-wiedza jest zdolnością do refleksji na temat obszarów problemowych 
ogólnie lub w ramach jednego lub większej liczby kierunków/przedmiotów. Praktyka 
teoretyczna zakłada wytworzenie zbioru pojęć, ram defi nicyjnych oraz postulatów 
znaczeniowych i  zbioru kategorii analitycznych. Dzięki temu możliwe jest wykony-
wanie funkcji autonomicznych (dostrzeganie luk w wiedzy i niedostrzeganych wcze-
śniej związków; ułatwianie weryfi kacji i falsyfi kacji posiadanej wiedzy). Rozważania 
teoretyczne pełnią też funkcję instrumentalną – służą wyjaśnianiu i rozumieniu zja-
wisk społecznych; predykcji, czyli antycypowania zjawisk społecznych, działalności 
praktycznej, czyli celowemu kształtowania i  zmieniania zjawisk społecznych. Prak-
tykę teoretyczną na gruncie nauk humanistyczno-społecznych można porównać do 
hermeneutyki, która jest sztuką wyjaśniania, ale także tworzenia przykładów. Teoria 
nie może sobie rościć prawa do prowadzenie i poprawiania działania. Jednak jest po-
trzebna gdy praktyka i badania empiryczne nie przynoszą rozwiązania. W perspek-
tywie pedagogicznej jest formą pośredniej interwencji (fi lozofi cznej/teoretycznej) 
w przestrzeń rozwiązywania konkretnych problemów. Próbuje uporać się z dwoisto-
ścią pedagogicznego punktu widzenia w ramach nauk społecznych polegającego na 
tym, że zajmujemy się zarówno opisywaniem rzeczywistości, jak i ustalaniem dyrek-
tyw działania, mającego tę  rzeczywistość zmienić w sposób zamierzony, a także sa-
mym działaniem/interwencją.

Część empiryczna opiera się na wieloletnich obserwacjach działań Fundacji MILA, 
wywiadów przeprowadzanych z przedstawicielami Fundacji, a także działań badaw-
czych prowadzonych w ramach Laboratorium Innowacji Społecznej, gdzie w grupie 
ekspertów na podstawie materiału empirycznego próbowano dokonać rekonstrukcji 
teorii oddziaływania Fundacji. 
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2. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych – historia organizacji

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) została ustanowiona 12 listopada 2010 r. 
z inicjatywy ośmiorga założycieli-fundatorów o różnych korzeniach i różnym bagażu 
doświadczeń. Założyciele mieli wykształcenie związane z ekologią, historią, anima-
cją lokalną. Część z nich związana była wcześniej z krakowską fundacją Partnerstwo 
dla Środowiska.

Misją Fundacji jest kreowanie rozwoju lokalnego opartego na walorach przyrod-
niczych i  kulturowych miejsc oraz aktywności i  współodpowiedzialności ich miesz-
kańców. Już sam statut fundacji podkreśla idee łączenie różnych ludzi, instytucji, me-
tod na rzecz realizowania wartości jaką jest rozwój lokalny (Statut Fundacji, par. 1).

Głównym celem statutowym Fundacji jest inicjowanie, wspieranie, prowadzenie 
i  promowanie działań na rzecz rozwoju regionów w  Polsce i  na świecie, w  oparciu 
o  wartości kulturowe i  przyrodnicze (Statut Fundacji, par. 6). W  ramach celu głów-
nego, celami szczegółowymi Fundacji są Statut Fundacji, par. 7):

1. Aktywizowanie i wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
2. Wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
3. Wspieranie działalności naukowej i  badawczej, edukacji, oświaty 

i wychowania;
4. Ochrona środowiska naturalnego, w  tym ochrona różnorodności biologicz-

nej i krajobrazowej;
5. Wspieranie działalności kulturalnej i  sztuki, ochrona tradycji, dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego;
6. Wyrównywanie szans grup słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
W  praktyce działalność fundacji grupowana jest w  trzech głównych obszarach: 

dialog społeczny, turystyka dziedzictwa, przedsiębiorczość lokalna. W  ramach tych 
obszarów mieszczą sie następujące działania:

 ◆ Dialog społeczny: prowadzenie procesu konsultacji społecznych, budowanie 
partnerstw rozwojowych, partycypacyjne kreowanie przestrzeni publicznych, 
w tym w ramach sieci Rad Seniorów;

 ◆ Turystyka dziedzictwa: rozwijanie turystyki opartej na miejscowej kulturze, 
przyrodzie i  aktywnym odkrywaniu miejsc, w  tym zwłaszcza wykorzystanie 
metodyki questingu i ekomuzeów; prowadzenie portalu www.bestquest.pl;

 ◆ Przedsiębiorczość lokalna: rozwijanie ekonomii społecznej (głównie dzia-
łalności odpłatnej lub gospodarczej w  NGO) i  przedsiębiorczości w  oparciu 
o lokalne zasoby, w szczególności marketing i promocja produktów lokalnych 
oraz tworzenie marek miejsc.

We wszystkich tych obszarach fundacja stosuje podejście „grup partnerskich”, 
które założyciele fundacji rozwijali jeszcze przed jej powstaniem. Jako jedną 
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z „założycielskich” publikacji wskazują książkę „Grupy partnerskie – od idei do współ-
działania” autorstwa R. Serafi n, B. Kazior, A. Jarzębska wydana w 2005 (dwie z trojga 
autorów zostały następnie fundatorkami fundacji MiLA).

2.1. Początki działalności i szybki wzrost – 2010–2013

Fundacja została założona formalnie w listopadzie 2010 r., a zarejestrowana w KRS 
3 grudnia 2010 r.

Już w pierwszym roku działalności (2011) fundacja zaprojektowała logotyp, iden-
tyfi kację grafi czną, dwujęzyczną stronę internetową, folder reklamowy itp. Zajmując 
się m.in. zagadnieniem marek, fundacja od początku istnienia dbała również o wła-
sną markę.

Pierwszymi zagadnieniami, którymi zajmowała się fundacja była zrównoważona 
turystyka, edukacja i aktywizacja młodzieży, przedsiębiorczość lokalna i partycypa-
cja społeczna. Od początku istnienia fundacja promowała metody zainspirowane 
doświadczeniami zagranicznymi takie ekomuzeum, questing. W  promowaniu tych 
metod fundacja od początku współpracowała z Lokalnymi Grupami Działania w Ma-
łopolsce, ale także wieloma innymi partnerami w tym Lokalnymi Organizacjami Tury-
styki, a także zagranicznymi z Czech i Węgier. Osobny projekt realizowany był z part-
nerami ukraińskimi, na rzecz partycypacyjnej rewitalizacji rejonu krzyworoskiego.

Podkreślić należy, że od początku fundacja miała jasno wytyczone cele w zakre-
sie upowszechniania wiedzy na temat wykorzystania lokalnych zasobów do budowy 
marki miejsca a  docelowo pobudzania lokalnej przedsiębiorczości i  lokalnego roz-
woju. Nawiązano m.in. współpracę z „Doliną Karpia” w Zatorze działającą od 2003 r., 
która w następnych latach była z udziałem fundacji znacząco rozwijana.

Już w 2011 r. fundacja podpisała Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej 
oraz była włączona w proces tworzenia „Wieloletniego regionalnego planu na rzecz 
promocji i  upowszechnienia ekonomii społecznej w  Małopolsce” koordynowany 
przez ROPS w Krakowie.

W  pierwszym roku działalności Fundacja była fi nansowana niemal w  całości 
z  działalności gospodarczej, nie realizowano żadnych projektów fi nansowanych ze 
środków publicznych. Działalność ta powiązana była z misją fundacji – były to głów-
nie szkolenia z  zakresu tworzenia ekomuzeum, marki lokalnej, budowania part-
nerstw realizowane dla klientów z  sektora NGO i  publicznych. Przychody w  pierw-
szym roku wynosiły ok. 67 tys. zł, nie zatrudniano żadnych pracowników na umowę 
o pracę.

W  roku 2012 uruchomiono biuro fundacji i  zatrudniono pierwszych troje pra-
cowników (wkrótce zespół został rozszerzony do ośmiu osób). Fundacja okrzepła 
organizacyjnie i sprofesjonalizowała swoje działania. Ważnym czynnikiem rozwojo-
wym było pozyskanie pierwszych 8 grantów w roku 2012, wiele z nich z perspektywą 
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kilkuletnią. Wiązało się to również ze zwiększeniem przychodów ponad sześciokrot-
nie do 426 tys. zł w tym 27% z działalności gospodarczej i 68% z dotacji od organiza-
cji instytucji. 

W latach 2012–2013 rozwijano kierunki działań rozpoczęte w roku 2011. Promo-
wano w wielu miejscach idee questingu (stworzenie strony Bestquest.pl oraz pierw-
szej aplikacji do questów, jak również liczne szkolenia i wizyty studyjne) i ekomuzeum 
(stworzenie podręcznika, szkolenia, współpraca międzynarodowa – uruchomienie 
ekomuzeum Oberig na Ukrainie). Rozpoczęto nowe projekty, które będą miały kon-
tynuację w kolejnych latach – kreowanie marki lokalnej Ducha Gór oraz wspieranie 
produktów regionalnych Doliny Karpia. Oprócz tego doradzano i  współtworzono 
wiele marek i produktów lokalnych, a działalność ta z roku na rok się poszerzała. Za-
łożono także partnerstwo i  stronę internetową Turystyka 3R promującą turystykę 
dziedzictwa w trzech województwach: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Fundacja aktywna była również na polu partycypacji obywatelskiej. MiLA re-
alizowała szereg projektów mających na celu włączanie obywateli w  procesy decy-
zyjne. Obejmowały one różne społeczności lokalne na terenie Małopolski i  Święto-
krzyskiego, projekt typu placemaking w  Katowicach oraz projekty międzynarodowe 
– kontynuowana praca w Krzywym Rogu na Ukrainie oraz nowy projekt młodzieżowy 
w Tunezji. 

W 2013 r. przychody fundacji wzrosły znacząco do 1 mln 525 tys. zł, z czego 78% 
pochodziło z dotacji a 17% z działalności gospodarczej.

2.2. Ugruntowanie pozycji (2014–2019)

Rok 2014 i następne lata potwierdziły silną pozycję fundacji MiLA osiągniętą w pierw-
szych trzech latach funkcjonowania a  jednocześnie wyznaczył pewien poziom, na 
którym funkcjonowała ona przez kolejne lata. Roczne przychody ustabilizowały się 
na poziomie ok. 1,5 mln zł a płatny personel na poziomie ośmiorga pracowników. 

Nastąpiła też pewna rewizja obszarów, która nie zmienia faktu, że działalność 
fundacji na przestrzeni kolejnych lat odznacza się ciągłością. Zrezygnowano z  wy-
odrębnienia obszaru aktywizacji młodzieży, choć działania na rzecz młodzieży były 
kontynuowane w  obszarze partycypacji obywatelskiej. Po tej rewizji ustalono trzy 
główne obszary działalności fundacji: A) turystyka dziedzictwa z dwiema wiodącymi 
metodami: questingiem i ekomuzeum; B) przedsiębiorczość lokalna z dwoma wiodą-
cymi narzędziami: produktem lokalnym i marką lokalną oraz C) dialog obywatelski 
w oparciu o partycypację obywatelską oraz partnerstwem międzysektorowym.

W  roku 2014 i  2015 rozwijano współpracę z  gminami w  zakresie partycypacji 
obywatelskiej, w  tym uruchomiono portal www.wspoldecydujemy.pl ułatwiający 
prowadzenie lokalnych konsultacji społecznych. Zorganizowano również konferen-
cję „Seniorzy aktywni społecznie” inicjującą wątek aktywności fundacji w  obszarze 
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włączania osób starszych w  procesy decyzyjne. W  obszarze turystyki dziedzictwa 
stworzono kolejne trzy ekomuzea oraz liczne questy, w tym dla szlaku rowerowego 
Green Velo. W obszarze przedsiębiorczości lokalnej pracowano nad koncepcją marki 
„Spichlerz Koronny” dla LGD „Korona Północnego Krakowa”.

W  roku 2014 zadecydowano o  konieczności odejścia od planowania doraźnego 
(rok do roku) na rzecz planowania strategicznego. Ustalono, że w  2015 r. ustalona 
zostanie wieloletnia strategia, która faktycznie została przyjęta i  obejmowała lata 
2016–2018. Strategia została przygotowana podczas 6 warsztatów z udziałem człon-
ków zespołu i  miała bardzo kompleksowy charakter. Rozbudowana była część dia-
gnozy – przeprowadzona została analiza SWOT, analiza PEST jak również 5 sił Portera 
dla poszczególnych obszarów działania. Na podstawie diagnozy ustalono cele roz-
woju fundacji w każdym z trzech głównych obszarów wraz z celami szczegółowymi, 
wskaźnikami i  planem fi nansowym. Od roku 2016 fundacja w  swoich sprawozda-
niach faktycznie odnosi się do swoich celów strategicznych, udowadniając po raz ko-
lejny, że jej sposób działania jest przemyślany i konsekwentny.

W roku 2015 nastąpiło kolejne ważne wydarzenie w życiu fundacji. Wraz z czte-
rema innymi organizacjami pozarządowymi utworzyła Małopolski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej. Choć fundacja od początku była zaangażowana w rozwój 
ekonomii społecznej (w wymiarze przedsiębiorczości społecznej) to w ten sposób wą-
tek ten zagościł na stałe w jej działalności. W ramach MOWES fundacja ma przede 
wszystkim zajmować się rozwijaniem kompetencji animacji lokalnej wśród liderów 
ekonomii społecznej oraz animacją partnerstw. W roku 2016 uzyskano także akredy-
tację OWES najwyższej jakości w ramach systemu AKCES. Wiązało się to także z za-
trudnieniem dodatkowych pracowników działających na rzecz OWES oraz przefor-
mułowanie niektórych działań, tak aby mieściły się w ramach ekonomii społecznej. 

W 2017 r. w ramach działalności MOWES fi nansowanej głównie z małopolskiego 
RPO fundacja MiLA uruchomiła program grantowy dla trzech obsługiwanych subre-
gionów (tarnowskim, podhalańskim i  sądeckim). W  pierwszym roku przyznano 80 
grantów, które fundacja wykorzystała jako narzędzie do promowania swoich głów-
nych tematów: turystyki dziedzictwa, przedsiębiorczości lokalnej i partycypacji oby-
watelskiej wśród małopolskich PES. W  roku 2018 w  kolejnej edycji przyznano 126 
grantów. Jednocześnie MiLA wspierała kadry PES poprzez szkolenia, warsztaty i kon-
sultacje. Warto dodać, że MOWES, którego częścią jest MiLA ma już przyznane granty 
zapewniające funkcjonowanie ośrodka do roku 2023.

Od roku 2016 rozwijano także intensywnie obszar działań dla seniorów poprzez 
utworzenie Małopolskiej Sieci Seniorów „Działamy Wspólnie” łączącej rady seniorów 
z kilkunastu małopolskich gmin. W 2017 i 2018 r. odbyła się także ogólnopolska konfe-
rencja podsumowująca ten projekt, która z roku na rok stawała się coraz bardziej zna-
czącym wydarzeniem. Od 2018 r. przedstawiciele Fundacji zasiadają w Małopolskiej 
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Radzie ds. Polityki Senioralnej. Wsparcie seniorów rozwijane jest w zgodzie z misją 
fundacji np. poprzez szkolenia liderów mogących animować lokalne rady seniorów.

Rok 2019 był rokiem, w  którym zespołowi fundacji udało się sfi nalizować kilka 
przedsięwzięć przygotowywanych już w latach ubiegłych. Udało się utworzyć ekomu-
zeum „Dziedziny Dunajca” z udziałem ponad 20 partnerów ze Spisza, Pienin i części 
Podhala, również z udziałem partnerów słowackich pokazujące bogate dziedzictwo 
regionu w różnorodnej formie. Jednocześnie tworzono markę lokalną „Dunajec Prze-
łom Się” a  oprócz tego trwały prace nad trzema innymi markami lokalnymi: Misja 
Kampinos, Zagórzańskie Dziedziny i Miodny Szlak.

Po dziesięciu latach funkcjonowania fundacja ma stabilną pozycję, dokonała 
pewnych zmian i dopasowań, ale zasadniczo jest wierna swojej misji i swoim głów-
nym metodom. Liczne partnerstwa, projekty i inicjatywy tworzą unikatową sieć po-
wiązań, dzięki którym wszystkie strony mogą coś zyskać.

3. Metoda działania Fundacji MILA

Metodyka pracy Fundacji MILA opiera się o kilka kroków animacyjnych niezbędnych 
do uruchomienia procesów rozwojowych, a następnie wdrożenie marketingu teryto-
rialnego w oparciu o koncepcję marki lokalnej i/lub ekomuzeum. Do konstruowania 
strategii zmiany społecznej potrzebny jest animator społeczny – profesjonalista, po-
siadający odpowiednie kompetencje do współpracy ze środowiskiem lokalnym. Po-
tencjał i kluczowy czynnik sukcesu Fundacji MILA opiera się o zaangażowane osoby 
posiadające wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na wprowadzanie działań 
animacyjnych i rozwojowych na wybranych obszarach.

Termin animacja powszechnie odnosi się do wprowadzania w  ruch, ożywia-
nia. Zatem animacja społeczna to nic innego jak aktywizowanie ludzi do zachowań 
i działań rozwojowych w środowisku w jakim żyją na co dzień. Animacja opiera się na 
podstawowych zasadach altruizmu, wzajemnego szacunku, solidarności i wspólnej 
troski o dobro każdego uczestnika społeczności lokalnej. Zasady te wdrażane są po-
przez aktywizowanie, mobilizowanie, motywowanie, wzmacnianie sił, angażowanie, 
pobudzanie woli i poruszanie uczuć ludzi (Jarmoszko, 2011). Podejmowane działania 
pomagają ludziom w samorozwoju, wyrażaniu siebie i uzyskaniu poczucia przyna-
leżności do społeczeństwa poprzez uczestnictwo i wywieranie wpływu (Kopczyńska, 
1993). Fundacja Rozwoju Społeczności (ang. The Community Development Foundation)  
sformułowała defi nicję wskazując, że animacja społeczna to różne praktyki zo-
rientowane na wzmocnienie siły i  efektywności wspólnoty, poprawę lokalnych wa-
runków życia, zwłaszcza grup społecznie narażonych na wykluczenie oraz umożli-
wienie członkom społeczności uczestniczenia w  procesach podejmowania decyzji 

2 https://www.cdfms.org/ (14.08.2018).
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i osiągania głębszego, długotrwałego wpływu na okoliczności kształtujące ich życie. 
Profesjonalna animacja społeczna prowadzona jest zgodnie z  tym podejściem na 
czterech poziomach:

 ◆ z  indywidualnymi członkami społeczności, by pomóc im stać się bardziej 
aktywnymi;

 ◆ z lokalnymi grupami lub organizacjami, by pomóc im rozwinąć się i być bar-
dziej skutecznymi;

 ◆ z sieciami grup i organizacji, by pomóc im współpracować i zyskać zbiorową 
siłę;

 ◆ z władzami publicznymi, specjalistycznymi agencjami i biznesem, by pomóc 
im zrozumieć dynamikę życia społeczności lokalnej, pośredniczyć w udziela-
nym przez nich wsparciu oraz zwiększyć szansę świadczenia przez nich usług 
lepiej zaspokajających potrzeby społeczności. 

Animacja społeczna korzysta z  dorobku ruchu community organizating . Polega 
ona na ulepszaniu sytuacji społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami organiza-
cji publicznych i społecznych mobilizujących wszelkie siły społeczne do działań opar-
tych na wspólnym planie, wypracowanym na podstawie wniosków z kompleksowych 
badań. „Rozwój społeczności lokalnej ma na celu zwalczanie ubóstwa i nierówności 
społecznych, promuje aktywne obywatelstwo i opiera się na zaangażowaniu ludzi we 
wspólne działanie. Wzmacnia pewność siebie i podmiotowość ludzi, buduje lokalne 
sieci współpracy i  tworzy wspólną wizję poprawy jakości życia w społeczności. Taki 
proces odbywa się powoli, zmiany w  ludziach nie zachodzą z  dnia na dzień, a  klu-
czowym pojęciem jest empowerment jako upodmiotowienie, poczucie sprawstwa 
i wiary w możliwość zmiany na lepsze” (Jordan, Skrzypczak, 2013). Podejście pracy ze 
społecznością na zasobach i potencjałach (ang. Achieving Better Community Develop-
ment) wypracowany został przez ww. szkocką organizację The Community Development 
Foundation. Główne założenia to zmiana myślenia z podejścia pracy na problemach 
do pracy na potencjałach. Kluczowe jest wyszukiwanie nieodkrytych zasobów tj. ta-
lentów ludzi, siły grup i organizacji, aktywizowanie instytucji, rozwój lokalnej ekono-
mii, promowanie wartości środowiska naturalnego, ale także budowanie atmosfery 
dialogu, praca na relacjach i tworzenie sieci połączeń, wzmacnianie zaufania, uczenie 
zdolności do współpracy, poszanowania innych, solidarności, godności i  empower-
mentu. Wreszcie wykorzystanie mobilizacji i energii ludzi do współtworzenia usług. 
Proces zmiany społecznej, realizowanej w  tym modelu, polega na podejmowaniu 

3 Metoda środowiskowa została opracowana w  Stanach Zjednoczonych w  latach 40-tych XX wieku. 
W  1946 roku powstało Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Organizowaniem Środowiska Lokal-
nego. Jej geneza sięga do potrzeby rozwiązywania uciążliwych problemów socjalnych, przy pomocy 
zaktywizowanej społeczności lokalnej – głównych interesariuszy znajdowania rozwiązań. W  1962 
roku metoda środowiskowa została zaaprobowana przez Radę ds. Kształcenia w Pracy Socjalnej (ang. 
Council on Social Work Education) za trzecią podstawową metodę pracy socjalnej, por. Wilson, 1976.
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działań takich, jak np.: budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami, identyfi kowanie 
ważnych problemów społeczności lokalnej, mobilizowanie sił społecznych wokół ich 
rozwiązywania, czyli na działaniach, które sprzyjają budowaniu instytucjonalnego 
zaplecza do przeprowadzania zmiany. Nie ma większej siły niż ta, w  której osoba 
i społeczność odkryje na czym jej zależy, co daje podstawę do dalszej pracy. A to, co 
daje napęd do działania to odkrycie siły danej osoby i społeczności. Siły która tkwi 
w jednostkach i relacjach między nimi, w ich synergii i całej zbiorowości oraz wspar-
ciu instytucji publicznych i organizacji lokalnych.

3.1. Animacja lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

Współczesne rozwiązania systemowe fi nansowane ze środków publicznych podej-
mujące interwencję na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego powinny 
mieć na uwadze dokonujący się „zwrot ku społecznościom”, który przejawia się przy-
najmniej w trzech wymiarach:

 ◆ nowej organizacji i formach współpracy ludzi, dzięki którym każdy, nawet nie-
posiadający siły i indywidualnego znaczenia, może zmienić reguły gry i uzy-
skać wraz z innym wpływ na otaczającą go rzeczywistość; dzięki interaktyw-
nej komunikacji sieciowej, zwykli ludzie mogą robić teraz to, co niegdyś było 
w zasięgu jedynie dużych, scentralizowanych organizacji;

 ◆ tworzeniu ekonomii/gospodarki społecznościowej (ang. collaborative eco-
nomy, collaborative network) budowanej na rozproszonych sieciach łączących 
jednostki/grupy/społeczności, polegającej na maksymalnym wykorzystaniu 
dostępnych zasobów i potencjału współpracy. Jest ona współtworzona przez 
społeczność ludzi o podobnych zainteresowaniach/potrzebach, chcących po-
znać zainteresowania/doświadczenia innych poprzez grupy osób sobie zna-
nych (Jordan T., 2004);

 ◆ odnawianie się form życia wspólnotowego i sąsiedzkiego pozwalające na kre-
owanie własnej tożsamości zapośredniczanej i potwierdzanej poprzez więzi 
społecznościowe. W  opozycji do scentralizowanych instytucji rynkowych 
wskazujących, jak społeczeństwo powinno produkować, konsumować, fi nan-
sować i uczyć się, zwykli ludzie lokalnie dzięki komunikacji sieciowej tworzą 
„wartości wspólne” (ang. shared value). Budują „kapitalizm społeczny”, w któ-
rym praca przestaje być już nierozerwalnie związana z zakładem pracy, a „łań-
cuchy wartości” zastępowane są „przepływami wartości” (ang. value flows). 
Każdy może zmienić reguły gry, wykorzystując siłę własnych pomysłów. Pod-
chodząc z uznaniem do każdego człowieka i wartości, jaką może on wygene-
rować, w gospodarce uwalniają się nowe, twórcze moce (Merchant, 2014). 

Do uruchomienia sił wynikających z  dokonującego się „zwrotu ku społeczno-
ściom” niezbędne są konkretne elementy, które obecne w metodyce Fundacji MILA. 
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Chodzi tu głównie o zidentyfi kowanie i zaangażowanie lokalnego lidera oraz urucho-
mienie zaplecza organizacyjnego (niezbędna jest osoba, która podejmie wyzwanie 
tworzenia marki, świadoma procesu, oraz utworzenie zaplecza organizacyjnego). 
Wstępnie potrzebna jest także weryfi kacja czy marketing regionalny w  oparciu np. 
o markę lokalną ma sens. Niezbędna jest osoba lidera, która weźmie odpowiedzial-
ność za proces na miejscu, i  która jest zakorzeniona w  organizacji. Fundacja MILA 
proces wystandaryzowała do pewnego stopnia i stosuje określoną strategię, w której 
kolejne etapy współpracy z liderem i powstającą grupą inicjatywną to:

 ◆ ustalenie planu działania, czego się spodziewać, jakie są wąskie gardła, ramy 
czasowe i formy pracy, 

 ◆ analiza potencjalnych partnerów i sojuszników;
 ◆ zaangażowanie społeczności w  tym kluczowych aktorów społecznych i  go-

spodarczych do identyfi kacji zasobów i odkrywania potencjałów;
 ◆ grupa robocza (zmienna), ale już realizująca działania – wizyty studyjne i wi-

zyty stażowe (dotkniecie czegoś, ale i  integracja grupy), aby po wstępnym 
przygotowaniu – grupa wiedziała czego chce;

 ◆ intensyfi kacja zadań i określenie zadań; 
 ◆ świadome budowanie partnerstwa, jak współpracować, kryteria i regulamin 

współpracy, nawet składki członkowskie (samodzielna decyzja), budowanie 
relacji;

 ◆ pojawienie się korzyści ekonomicznych oraz inicjatyw, które wspierają rozwój 
gospodarczy – kluczowa jest skuteczność w biznesie. 

W  procesie animacji rozwoju lokalnego opartym o  lokalne zasoby i  potencjały 
posiada swoją sekwencję działań. Pierwszym etapem jest inwestycja społeczna ze 
środków publicznych, potem następuje przejście w etap 2, tj. inwestycję kapitałową 
wykorzystującą kapitał prywatny, który przynosi zwrot z inwestycji społecznej o cha-
rakterze społecznym, rozwojowym (etap 3), doprowadzając ostatecznie do kumulo-
wania się kapitału w przedsiębiorstwach społecznych i prywatnych do kolejnych in-
westycji w celu zapewnienia stabilnego rozwoju (etap 4).

Warto podkreślić, że pierwszym impulsem rozwojowym jest inwestycja społeczna 
ze środków publicznych o  specyfi cznym społecznościowym nakierowaniu. Ma klu-
czowe znaczenie, ponieważ zwykle tam gdzie planowane są działania animacyjne 
i marketing terytorialny nie ma podstaw do zyskownych inwestycji, obszary są gospo-
darczo i społecznie zaniedbane, z wieloma problemami takimi jak bezrobocie, brak 
inwestorów zewnętrznych itp.
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3.2. Marke  ng terytorialny w oparciu o koncepcję marki lokalnej4

„Marka lokalna jest narzędziem rozwoju i  promocji lokalnej przedsiębiorczości. 
Budowana jest w  oparciu o  wyróżniki miejsca, które często bazują na dziedzictwie 
kulturowym, przyrodniczym, materialnym i niematerialnym. Miejsca markowe two-
rzone są przez ludzi dla ludzi. To ludzie stanowią o tożsamości miejsca, powinni znać 
jego wartość, tworzyć historię i czuć się jego częścią. Włączenie szerokiego grona in-
teresariuszy w proces budowania marki czyni ją mocną, autentyczną i zrozumiałą dla 
odbiorców. Marka lokalna daje przestrzeń do współpracy, wykorzystania potencjału 
lokalnego środowiska. Zaangażowani mieszkańcy dumni ze swego regionu – nie 
tylko szanują dziedzictwo, lecz traktują je jako inspirację lub podstawę swojej oferty 
biznesowej” (por. Gałek i in., 2011)

Rysunek 1. Marki lokalne wspierane i wypracowane przy udziale Fundacji MILA

Źródło: opracowanie własne – znaki słowno-grafi czne wykorzystane w tekście (za zgodą) sta-
nowią utwory, do których pełne prawo majątkowe przysługują odpowiednio: Stowarzyszeniu 
Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszeniu Dolina Karpia, Stowarzyszenie LGD Dolina Pi-
licy, Stowarzyszenie LGD Beskid Gorlicki, Gminie Mszana Dolna, Stowarzyszeniu LGD Gorce-
-Pieniny. Zostały wypracowane we współpracy z  Fundacją Miejsc i  Ludzi Aktywnych i  fi rmę 
Dom Marki Max von Jastrov.

4 Autorska koncepcja Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych wdrażana w ramach pracy animacyjnej Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie małopolskim oraz działalności własnej Fundacji.
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Na bazie doświadczeń polskich i zagranicznych związanych z budowaniem marek 
lokalnych, można wyznaczyć kilka zasadniczych funkcji marki lokalnej:

 ◆ funkcja identyfi kacji wartości miejsca (dziedzictwo, wyróżniki) – odnajdując 
tożsamość miejsca i  ludzi, którzy w nich żyją, pozwala odnaleźć powody do 
dumy dla lokalnej społeczności, obdarowując lokalne produkty identyfi kato-
rem lokalności, którego poszukuje konkretny klient;

 ◆ funkcja integrująca społeczność lokalną (siła grupy, gwarancja, rekomen-
dacja) – dając poczucie wspólnoty, buduje aktywną społeczność, odpowie-
dzialną za przyszłość własną oraz miejsca, w którym żyją;

 ◆ funkcja aktywizująca do przedsiębiorczości (przedsiębiorcza postawa, lo-
kalne miejsca pracy) – energia przedsiębiorczych ludzi, promocja przykładów 
sukcesów lokalnych produktów skłania większą grupę osób do podjęcia ak-
tywności na rynku;

 ◆ funkcja promocyjna – magnetyzm, klimat miejsca, produktów pod nią sprze-
dawanych, co sprawia że są powody do skorzystania z  oferty pod marką lo-
kalną (spotkanie klienta z produktem, miejscem).

Wyróżnienie funkcji marki lokalnej porządkuje proces jej budowania, pozwala 
dostrzec korzyści z  jej wprowadzenia, istotne z punktu widzenia regionu (miejsca), 
lokalnej społeczności oraz konkretnego producenta. 

Budowanie marki – lokalne wartości, zasady, symbole

Budowanie Marki Lokalnej – wprowadzenie godła dla produktów, usług i  inicja-
tyw cennych lokalnie – jest dziełem grupy osób, które potrafi ą dostrzec wyjątkową 
wartość miejsca, w którym żyją. Dzięki ich energii i pracy znak promocyjny staje się 
marką lokalną, a jej twórcy – pierwszymi ambasadorami marki. To ludzie znajdują 
powody do dumy ze swego regionu, ze swego dziedzictwa.

Punktem wyjścia jest określenie wspólnych wartości, analiza potencjału regionu 
oraz określenie celu wspólnych działań. Każde miejsce posiada swą specyfi kę, na 
którą składa się wiele czynników, m.in. dziedzictwo regionu, jego potencjał, położe-
nie, otoczenie, a  nade wszystko mieszkańcy. To społeczność lokalna musi uwierzyć 
w wartość miejsca, aby stało się ono markowe, pożądane dla osób z zewnątrz. 

Wybór hasła, nazwy, z  którą identyfi kuje się lokalna społeczność jest jednym 
z etapów budowania tożsamości miejsca. Bardzo ważne jest by włączyć w proces wy-
boru szeroką grupę osób, by włączać w tworzenie wartości marki lokalną społeczność, 
by czuła się jej właścicielem, współtwórcą. Marka lokalna może być oparta na czymś 
lokalnie ważnym, bezcennym, np. na walorach przyrodniczych, geografi cznych, su-
rowcach naturalnych, tradycji, historii. Ważne by było to coś, co wyróżnia region i jest 
ważne dla jego mieszkańców, z czym chcą być kojarzeni. Na tym etapie najmocniej 
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odczuwana jest funkcja integrująca marki lokalnej. Wspólny wybór symbolu, z któ-
rym utożsamiają się mieszkańcy sprawia, że uczestniczący w  niej ludzie czują się 
współwłaścicielami, współtwórcami marki. Buduje to również poczucie przynależ-
ności do grupy, lokalnego partnerstwa. Za znakiem, symbolem kryje się wiele wspól-
nych wartości, zasad, które później zostaną wpisane w regulamin znaku promocyj-
nego (lokalny kodeks etyczny). 

Pozorna słabość danego miejsca może zdecydować o  jego niepowtarzalności. 
W jednym z obszarów na Dolnym Śląsku zidentyfi kowano kilka lat temu brak pro-
duktów rodzimych ze względu na brak ludności zakorzenionej w regionie (tzw. auto-
chtonów). Znaleziono tylko 1 produkt, który był charakterystyczny dla tego miejsca: 
miód wrzosowy. Na nim właśnie oparto budowanie marki lokalnej, dodając wrzoso-
wego koloru i słodyczy miejscu, w którym nikt wcześniej nie myślał w takich kolorach. 
Tak powstała Wrzosowa Kraina, pod którą dziś dostarczana jest wspólna oferta tu-
rystyczna złożona z atrakcji turystycznych, bazujących na dziedzictwie i produktach 
lokalnych.

Budowanie marki – proces organizacji działań

Kolejną istotną sprawą jest powołanie organizacji zarządzającej marką lub powierze-
nie tej roli istniejącej organizacji cieszącej się zaufaniem społecznym. Zadaniem jej 
będzie moderowanie procesu tworzenia godła, powstanie wizualizacji zidentyfi ko-
wanych wyróżników (czy jednego wyróżnika) – znaku słowno-grafi cznego, zapewnie-
nie mu ochrony (rejestracja w Urzędzie Patentowym RP) oraz partycypacyjne wypra-
cowanie mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego (regulamin konkursu 
promocyjnego, zasady zarządzania marką, powołanie Kapituły Konkursu). Ważne 
jest również ustalenie kompetencji i  planu działania dla organizacji zarządzającej 
w dłuższej perspektywie.

Użytkowanie i wzmacnianie marki

Po wypracowaniu mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego organizacja 
zarządzająca organizuje i przeprowadza konkurs, przyznaje prawo do posługiwania 
się marką lokalną, może znakować wyróżnione produkty. Najmocniej uruchamiają 
się na tym etapie funkcja identyfi kacyjna i promocyjna. 

Produkty i  usługi przygotowane dla klientów pod marką lokalną niosą w  sobie 
wartości, które zasadniczo wyróżniają je spośród lawiny dostępnych dóbr. Są to:

 ◆ związek z regionem powstawania;
 ◆ przyjazność dla środowiska;
 ◆ tworzenie lokalnych miejsc pracy.
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Te trzy cenne cechy decydują o charakterze producentów, produktów i klientów, 
sprawiając jednocześnie że marka lokalna jest wyróżnikiem regionu, produktów 
i klientów.

Szeroko rozumiane dziedzictwo stanowi kluczową wartość w  procesie wypra-
cowywania marki, będąc podstawą do tworzenia wyjątkowego wizerunku miejsca. 
Dziedzictwo regionu jako integralna część oferty turystycznej jest na nowo odkry-
wane i poznawane przez mieszkańców, dając im powody do dumy z miejsca, w któ-
rym żyją i pracują. Często przy organizowaniu konkretnych usług, wydarzeń – istotne 
stają się konsultacje etnografów i osób zarządzających kulturą. Nie do przecenienia 
jest wkład artystów i twórców lokalnych. Obiekty muzealne i zabytkowe zyskują no-
wych odbiorców i współpracowników.

4. Kapitał środowiskowy – rama pojęciowa i poznawcza

W ostatnich latach w polityce publicznej obserwujemy zmianę paradygmatu rozwoju 
lokalnego i  regionalnego w  kierunku jego „uterytorialnienia”. Terytorium przestaje 
być utożsamiane jedynie z przestrzenią fi zyczną, w której podejmowana jest jakie-
goś typu aktywność, ale zaczyna być postrzegane jako obszar uruchamianych spo-
łecznie mechanizmów rozwojowych. W tej optyce terytorium rozumiane jest przede 
wszystkim jako źródło zasobów, a  więc aktywny aktor procesów społeczno-gospo-
darczych (Sokołowicz, 2015). Istota terytorium wyraża się w relacjach między zbioro-
wością ludzi, a obszarem przez nią zamieszkiwanym. M. Le Berre (1992) określa tery-
torium jako część powierzchni ziemi „przystosowaną” przez grupę społeczną w celu 
zapewnienia zabezpieczenia swoich życiowych potrzeb. Jest zatem w istotny sposób 
„stworzona” przez określoną społeczność. Łączy przeszłość mieszkańców, ich teraź-
niejszość oraz ich przyszłe wizje (Lacour, 1996). Czynnikiem spajającym jest bliskość 
wynikająca z budowania różnorodnych relacji o charakterze rynkowym i pozarynko-
wym. Tego typu rozumienie społeczne ukontekstowienie terytorium podważyło do-
minujące dotychczas w polityce publicznej przekonanie, że różnego rodzaju modele 
i strategie rozwojowe można stosować w różnych miejscowościach bez uwzględnia-
nia lokalnego kontekstu. Współczesna polityka rozwojowa kładzie nacisk na podej-
ście zintegrowane tj. traktujące układ człowiek–gospodarka–środowisko jako system 
wzajemnych powiązań wiele uwagi zagadnieniom jakości życia w przestrzeni. 

Przykładem zintegrowanego spojrzenie na wskazane powyżej zależności jest po-
jęcie środowiska. W  naszych rozważaniach będzie ono traktowane jako kategoria 
analityczna, która tworzy rodzaj matrycy nakładanej na badaną rzeczywistość, po-
zwalając ją w określony sposób interpretować. Termin środowisko jest szeroko sto-
sowany w  wielu dyscyplinach naukowych. Najważniejsze afi liacje przedstawia, co 
poniższy wykres.
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Rysunek 2. Zakres użycia terminu środowisko

Źródło: opracowanie własne.

Środowisko najczęściej jest kojarzone z ekologią – naukami przyrodniczymi. Jest 
synonimem złączenia elementów ożywionych i nieożywionych, które powstały natu-
ralnie lub na wskutek aktywności człowieka. Wyzwaniem przed którym stoi człowiek 
w związku z relacją ze środowiskiem jest zachowanie harmonii z przyrodą i utrzymy-
wanie takiej z nią relacji, aby nie zaburzała ona biologicznych podstaw naszej egzy-
stencji i rozwoju. W psychologii, mówiąc o wpływach środowiskowych ma się na my-
śli takie czynniki, jak kultura, nawyki, warunki rozwoju i  możliwości kształtowania 
zachowań za pomocą edukacji. Wielu psychologów rozróżnia wpływ czynników dzie-
dzicznych od tych, na które możemy oddziaływać – czyli czynników środowiskowych. 
Z kolei psychologia środowiskowa bada zależności między procesami psychicznymi, 
a  środowiskiem fizycznym, zarówno naturalnym, jak i  stworzonym przez człowiek. 
Stara się określić. które czynniki środowiskowe są bardziej korzystne rozwojowo. 
W nauce o polityce publicznej nośną analitycznie koncepcją jest jakość życia na da-
nym obszarze liveability, która utożsamiana jest z  pojęciem środowisko życia (Van 
Kamp i  in. 2003, Leidelmijer i  in., 2002). W socjologii zwraca się uwagę między in-
nymi na przestrzenne uwarunkowania zjawisk społecznych. Bada się czy funkcjono-
wanie społeczności jest uzależnione jest od warunków, jakie istnieją na terytorium, 
które zajmuje. Podkreśla się, że właściwością środowiska społecznego jest jego zor-
ganizowanie. W  rozważaniach dotyczących środowiska społecznego, podkreśla się 
znaczenie instytucji jako formy społecznej samoorganizacji. W klasycznej dla peda-
gogiki społecznej definicji Helena Radlińska stwierdzała, że środowisko jest zespo-
łem warunków bytowych i  czynników kształtujących osobowość. Jedne klasyfikować 
możemy je jako elementy obiektywne inne jako symboliczne (niewidzialne). Peda-
gogika społeczna analizując relację człowiek/społeczność a środowisko że człowiek 
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nie ulega bezwiednie wpływom docierających do niego bodźców, ale może sam 
kształtować (kreować, dobierać, selekcjonować) zarówno bodźce, których źródłem 
jest przyroda, kultura, społeczeństwo, jak i  tworzyć korzystne dla rozwoju warunki 
życia. Kształtowaniem tej podmiotowej i sprawczej relacji człowiek – środowisko jest 
edukacja środowiskowa (Theiss, Skrzypczak 2005) zwana też edukacją lokalną (ang. 
community education, local education), która oznacza: 

 ◆ orientację środowiskową w  naukach społeczno-ekonomicznych, skupionej 
na aktywizacji społeczności lokalnej, tj. działaniach społecznych, które wspoma-
gają rozwój gospodarczo-ekonomiczny środowiska lokalnego. Jednym z moż-
liwych do zastosowania praktycznych strategii jest marketing terytorialny ze-
spół technik i działań wykorzystanych przez organizacje i społeczność lokalną 
podczas procesu planowania projektu zmiany (np. rozwoju ekonomicznego, 
społecznego czy kulturowego). W badanym przypadku Fundacji Mila jest on 
narzędziem tworzenia marki lokalnej.

 ◆ koncepcję edukacyjną, skoncentrowaną na organizowaniu społeczności lokalnej 
wokół zadań społeczno-kulturowych ukierunkowanych na budowanie tożsa-
mości lokalnej i rozwijanie kultury współpracy społecznej. 

Dystans pomiędzy wyróżnionymi perspektywami nie jest wielki, oba kierunki po-
winny się wzajemnie uzupełniać i  stymulować, by tworzyć wysoko zorganizowane, 
adekwatne do potrzeb systemy pobudzania rozwoju lokalnego. Ogół tych wysiłków 
składa się na edukację środowiskową, tj. proces realizowany w  środowisku, ze śro-
dowiskiem, przez środowisko i  dla środowiska, przy zewnętrznym, profesjonalnym 
wsparciu. Celem tak rozumianej edukacji środowiskowej jest odnajdywanie, oce-
nianie oraz rozwijanie miejscowych zasobów kulturowo-społecznych, a  tą drogą – 
kształtowanie tożsamości lokalnej.

Rysunek 3. Rodzaje środowiska obecne w dyskursie publicznym i naukowym

Źródło: opracowanie własne.
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Analizowany w tym studium przypadku model działania Fundacji MILA zakłada pro-
wadzenie działań środowiskowych na dwóch poziomach: (1) na poziomie środowiska 
lokalnego, oraz (2) na poziomie społeczności lokalnej. W tym ujęciu:

 ◆ Środowisko lokalne to naturalna przestrzeń codziennego funkcjonowania 
człowieka. To przestrzeń geografi czna (określone terytorium) i  jej zasoby, 
w tym funkcjonujące instytucje sfery publicznej, jak szkoła, urzędy publiczne, 
infrastruktura usługowa, organizacje społeczne, parafi a itp.

 ◆ Społeczność lokalna to zbiorowość terytorialna, której członkowie (miesz-
kańcy) połączeni są relacjami, więzią, interesami i wartościami oraz wchodzą 
w  bezpośrednie interakcje. Ważnym elementem lokalności jest tożsamość 
zbiorowa obejmująca dziedzictwo kulturowe, miejscowe tradycje i obyczaje, 
normy, wzory zachowania, zbiorowe doświadczenia.

W przyjętej przez nas optyce środowisko lokalne to kategoria szersza – przestrzeń co-
dziennego funkcjonowania ludzi, której rekonstrukcja pozwala uchwycić w  sposób 
holistyczny wszystkie istotne wymiary i aspekty rozwojowe. I to właśnie tej szerszej 
przestrzeni kreowane są działania społeczno-ekonomiczne związane z  marką lo-
kalną. Z kolei społeczność lokalna to kategoria węższa, którą współtworzą ludzie po-
zostający ze sobą w bezpośrednich relacjach. To w tej społeczności wytwarzają się re-
lacje i więzi społeczne budujące tożsamość kulturową i ułatwiające współdziałanie.

Tabela 1. Elementy model rozwojowego opartego o zasoby środowiska

Cechy charakterystyczne modelu 
rozwojowego opartego o zasoby 
środowiska

Model oparty na budowaniu i rozwoju 
społeczności
(Kretzmann, McKnight, 1993)

Zorientowanie na cel Wspólne ustalenie planu działania

Wydobywanie możliwości Poszukiwanie nieużywanych zasobów 
społeczności

Zasoby w środowisku Zasoby społeczności

Realizacja celów Średnio i długookresowy plan działania
na bazie zasobów środowiska

Realizacja celów Średnio i długookresowy plan działania
na bazie zasobów środowiska

Relacje Relacje między mieszkańcami, grupami 
i instytucjami

Zdolność dokonywania wyborów Wspólne ustalenie celów, autonomii przy 
ich realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rapp, Saleebey, Sullivan (2005).
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Istotnym ramą analityczną będzie zjawisko konwersji kapitałów – esencja każ-
dego działania społecznego (Zarycki, 2009). Poszczególne kapitały mimo różnic 
między nimi (kulturowy, przyrodniczy/naturalny, społeczny) posiadają zdolność 
przemiany w kapitał innego typu. Zakładamy, że kapitał środowiska, który powstaje 
dzięki specyfi cznym złączeniem kapitału społecznego, przyrodniczego i kulturowego 
posiada zdolność uruchamiania konwersji kapitałów oraz zaagregowania wartości 
poszczególnych kapitałów, czyli uzyskanie kapitału rozwojowego. Kategoria „kapitał 
rozwojowy środowiska” określa więc kompetencje i  poziom możliwości środowiska 
lokalnego, a  tym samym szanse na odniesienie sukcesu społeczno-gospodarczego 
przez daną społeczność lokalną. 

Rysunek 4. Kapitał rozwojowy środowiska

Źródło: opracowanie własne.

Całość naszych rozważań układa się w  pewien ogólny mechanizm rozwojowy. 
Mechanizmem zmiany jest długofalowo pomyślana edukacja środowiskowa, która 
jest realizowana w postaci wdrażania strategii marketingu terytorialnego (odkrywa-
nie i uruchamianie zasobów lokalnych) oraz rozwój pomostowego i kapitału społecz-
nego (animacja społeczna). W  efekcie wytwarza się kapitał rozwojowy środowiska 
(nowe kompetencje i  relacje w  środowisku oraz pomiędzy elementami społeczno-
-kulturowymi i  społecznymi), który bezpośrednio wpływa na jakość życia ludzi na 
określonym terytorium.



29

Rysunek 5. Mechanizm rozwojowy stymulowany w  ramach działań podejmowanych przez 
Fundację MILA

Źródło: opracowanie własne.

5. Rezultaty działań – dyskusja podsumowująca

Dobrym podsumowaniem rozważań teoretycznych jest refleksja nad skutecznością 
i rezultatami podejmowanych działań przez Fundację MILA, zarówno w ramach eko-
muzeum, jak i marki lokalnej. Można tu wyróżnić kilka kluczowych aspektów. Pierw-
sza kwestia dotyczy osadzenia w  tradycji i  kulturze lokalnej, która pozwala odkryć 
na nowo dany region czy mniejszy obszar. Stanowi to silne spoiwo społeczności lo-
kalnej, wyzwala poczucie dumy „bycia stąd”, oznacza to że działania te prowadzą do 
budowania wiążącego kapitału społecznego (zob. Staveren, Knorringa, 2007). Ma to 
swoje szerokie oddziaływanie, przejawiające się we wspólnocie doświadczeń życia 
na danym obszarze, poczucia tożsamości lokalnej, która poprawia satysfakcję z życia 
w danej okolicy. Jest to ważne dla budowania potencjałów rozwojowych dla różnych 
grup ludności, co zachęca przede wszystkim do powrotu mieszkańców, który wyemi-
growali lub zatrzymaniu tych, którzy szans rozwojowych planowali szukać w innym 
miejscu. 

Drugim aspektem jest kwestia zdolności tworzenia sieci współpracy między lokal-
nymi graczami, liderami i mieszkańcami. Wspólna praca nad założeniami obu me-
tod (zarówno w ramach Ekomuzeum, jak i marki lokalnej), ciągła dyskusja i wspólna 
praca owocują wzajemnym poznaniem się, swoich słabych i silnych stron, poznanie 
możliwości jakie daje współpraca powodują, że ludzie zaczynają ze sobą koopero-
wać, co więcej są otwarci na innych. Funkcjonowania Ekomuzeum czy marki lokalnej 
zakłada podejmowanie ciągłej wzajemnej współpracy i otwartość na innych, w tym 
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potencjalnych liderów. Oznacza to, że tworzy się silny społeczny kapitał pomostowy 
(zob. Staveren, Knorringa, 2007).

Te dwa elementy kapitału społecznego stanowią warunek konieczny, aby można 
było przejść do budowania wymiernych efektów, zarówno w krótkiej jaki długiej per-
spektywie (a  więc zarówno produktów, jak i  rezultatów) w  ramach analizowanych 
metod. Tożsamość lokalna i zdolność do współpracy są mechanizmem prowadzącym 
do osiągania określonych produktów, a w konsekwencji rezultatów. 

Trzeci aspekt dotyczy połączenia miejsca (terytorium) i  jego „przyjazności dla 
mieszkańców”. Metoda (zarówno tworzenia ekomuzeum, jak i  marki lokalnej) za-
kłada wyjście od problemu, a więc od strony potrzeb społeczności w kontekście da-
nego terytorium (i jego potencjału). Kluczowa jest tutaj analiza miejsca i weryfi kacja 
czy metoda ma potencjał do rozwiazywania problemów tego miejsca. Metoda łączy 
ludzi i miejsce, w którym żyją i pracują. Celem metody nie jest zatem społeczna mo-
bilność mieszkańców, ale stworzenie przyjaznego do życia terytorium. W ujęciu teo-
retycznym zatem metoda odwołuje się do koncepcji liveability, a więc przyjaznego do 
życia terytorium. Terytorium jest to obszar, w którym dochodzi do spotkania relacji 
rynkowych i społecznych. 

Warunki życia mieszkańców, które powinny być tworzone przez politykę pu-
bliczną – w szczególności szczebla lokalnego – odnoszą się wprost do obecnej w lite-
raturze koncepcji liveability – jakości życia na danym obszarze . Geneza tej koncepcji 
ma źródło w zarządzaniu publicznym. Termin został po raz pierwszy użyty w Stanach 
Zjednoczonych w latach 1970. tych jako odpowiedź na zjawisko rozlewania się miast 
(ang. urban sprawl) i problemy wywołane degradacją środowiska naturalnego (NRU, 
2005). Od tego czasu jest to termin rozwijany, głównie w  studiach miejskich, choć 
w  założeniach dotyczy także obszarów wiejskich (Zhang, 2012; Howley 2009). De-
fi nicji liveability jest wiele. Często zestawia się go z takimi pojęciami jak jakość życia, 
środowisko życia, jakość miejsca zamieszkania, zrównoważona przestrzeń do życia 
(Van Kamp i in., 2003; Leidelmijer i in., 2002). Niemniej jednak można wyróżnić kilka 
wspólnych elementów defi niowania tego wielowymiarowego zjawiska, które wska-
zujemy poniżej.

Termin liveability wiązany jest z satysfakcją mieszkańców z okolicy, w której żyją, 
w tym w szczególności z postrzeganiem warunków życia na danym terytorium, które 
powinny być świadomie kształtowane przez władze szczebla lokalnego, ale też przez 
samych mieszkańców (Howley i in. 2009). Takie ujęcie wskazuje na dwie podstawowe 
cechy tej koncepcji: (1) związanie ze środowiskiem, otoczeniem, w której funkcjonuje 
dana społeczność, (2) skupienie się na teraźniejszości („tu i teraz”), a więc na perspek-
tywie krótkoterminowej. 

5 Ze względu na trudność ze wskazaniem adekwatnego polskiego słowa, które oddawałoby sens anglo-
języcznego terminu, w artykule posługujemy się pojęciem „liveability”. 
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Wielu autorów koncepcję liveability postrzega jako zestaw elementów, które 
sprawiają, że na danym obszarze lepiej, łatwiej, bardziej komfortowo się żyje. Cho-
dzi tutaj o takie kwestie jak np.: bezpieczeństwo, możliwości ekonomiczne i dobro-
byt, zdrowie, komfort życia, mobilność i rekreacja (Leby, Hasim, 2010; Van Kamp i in., 
2003; Vuchic, 1999; Clayden i in., 2007). To właśnie elementy ze sfery społecznej, eko-
nomicznej i fi zycznej tworzą warunki do realizacji indywidualnej jakości życia (Sha-
fer i in., 2002). Interakcja pomiędzy warunkami tworzonymi w otoczeniu jednostki, 
w  społeczności, w  której żyją a  jej indywidualnym działaniem i  sytuacją życiową 
wyznacza poziom jakości życia (Pacione, 1990; Hortulanus, 1996; Newman, 1999). 
Ważna rola w kontekście liveability przypisywana jest planowaniu przestrzennemu, 
szczególnie w miastach (Smith i in., 1997; Leidelmijer i in., 2002). Badacze i praktycy 
identyfi kują warunki, jakie powinny spełniać przestrzenie publiczne, aby były przyja-
zne do życia (ang. liveable areas).

Współcześnie wskazuje się na koncepcję liveability w kontekście zaspokajania po-
trzeb społecznych mieszkańców (de Haan i in., 2013). Zatem cel tworzenia obszarów 
zgodnych z  ideą liveability (ang. liveable areas) dotyczy głównie zmiany społecznej, 
która powinna zajść na tych obszarach. Koncepcja liveability w tym rozumieniu to od-
zwierciedlenie jakości życia i dobrostanu społeczności zamieszkującej dany obszar: 
miasta, wsi, kraju. Mówimy w tym miejscu o zestawie określonych warunków, które 
tworzone są na danym obszarze, aby zaspokajać indywidualne potrzeby mieszkań-
ców, tak aby w  efekcie podnieść także i  indywidualną jakość życia tych mieszkań-
ców (Veenhoven, 1996; de Haan i in., 2013). Warto podkreślić, że koncepcja livalibilty 
w przeciwieństwie do koncepcji zrównoważonego rozwoju odnosi się do zaspokaja-
nia bieżących, obecnych potrzeb danej społeczności bez perspektywy długotermino-
wej czy międzygeneracyjnej. Z tego powodu jest często traktowana instrumentalnie 
przez lokalne władze, które się nią posługują przy realizacji swoich zadań (De Haan 
i in., 2013). 

W tradycyjnym ujęciu poszczególne systemy instytucjonalno-prawne dotyczące 
danego aspektu życia mieszkańców działają w  większym lub mniejszym oderwa-
niu od siebie, np. system społeczny, edukacyjny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
itp. Co prawda, konieczność integracji działań jest już manifestowana w literaturze 
czy debacie publicznej, jednak praktyka wciąż wskazuje na „branżowy”, czy też „silo-
sowy” sposób działania tych systemów w różnych krajach, w tym w Polsce, co często 
ma dysfunkcyjny charakter (Hausner i in., 2013). Koncepcja liveability natomiast każe 
wyjść od potrzeby społecznej, którą można zaspokoić w ramach różnych systemów. 
Np. problem z integracją społeczną młodych mieszkańców obszaru zdegradowanego 
miasta powinien dotyczyć różnych systemów: edukacyjnego, pomocy i integracji spo-
łecznej, ochrony zdrowia, kulturalnego, bezpieczeństwa publicznego, itp. W ten spo-
sób działania realizowane w ramach polityki publicznej będą lepiej odpowiadać na 
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potrzeby mieszkańców. Rodzi się w tym miejscu pytania jak określić i prawidłowo zi-
dentyfi kować potrzeby społeczne. De Haan i  in. (2013), podkreślają, że powinno to 
być przedmiotem demokratycznych i partycypacyjnych ustaleń, a nie z góry narzuco-
nej hierarchii potrzeb. Koncepcja potrzeb społecznych w tym ujęciu wyewoluowała 
od teorii Maslowa (1943) do Alderfera (1969), które podzielił potrzeby na te związane 
z  funkcjonowaniem (ang. existence), relacjami społecznymi (ang. relatedness) oraz 
potrzebami rozwoju (ang. growth). Im więcej potrzeb społecznych jest spełnionych, 
tym bardziej dany obszar jest przyjazny do życia (ang. liveable area). Powstaje zatem 
pytanie o związek potrzeb indywidualnych z potrzebami społecznymi. De Haan i in. 
(2013) zauważają, że potrzeby społeczne to nie są uśrednione potrzeby indywidu-
alne. Relacji pomiędzy przyjazną do życia społecznością (ang. liveable society) a indy-
widualną jakością życia dotyczy głównie warunków i możliwości, jakie stwarza dana 
społeczność indywidualnym członkom w celu realizacji potrzeb jednostkowych. Co 
ważne, potrzeby społeczne w  tym rozumieniu realizowane są poprzez kombinację 
oddziaływania instytucji i  infrastruktury. To zaś, sprowadza nas ponownie do pod-
kreślenia roli władz lokalnych w kształtowaniu obszarów przyjaznych do życia (ang. 
liveable areas), jako tej, która w najlepszy sposób powinna rozpoznawać potrzeby spo-
łeczne danego terytorium. 

Ważnym wątkiem analiz koncepcji liveability jest pomiar poziomu tego zjawiska. 
Można wyróżnić generalnie dwa nurty pomiaru liveability i jego determinant. Pierw-
szy dotyczy satysfakcji lub braku satysfakcji z obszaru, na którym się żyje i czynników 
wpływających na poziom tego zadowolenia (Parkes i in., 2002; Howley, 2009; Mar-
sman i Leidelmeijer, 2001; Marans i Couper, 2000; Van Poll, 1997; Van Poll i Van Kampf, 
2001; Amerigo i Aragones 1997; Węziak-Białowolska, 2016). Howley dzieli te czynniki 
na związane z koncepcją liveability (tj. czynniki dostępu do zatrudnienia, usług spo-
łecznych i  kulturalnych, czynniki związane z  poziomem bezpieczeństwa, mieszkal-
nictwem, czynniki środowiskowe, czynniki związane z  kapitałem społecznym) oraz 
czynniki indywidualne (takie jak wiek, płeć, rasa, poziom dochodu, status rodzinny). 
Podobnie czynniki koncepcji liveability wyróżnia Cheshmehzangi (2015), który po-
dzielił je na czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i środowiskowe. Drugi obok 
subiektywnej oceny zadowolenia z miejsca zamieszkania sposób pomiaru liveability 
dotyczy obiektywnych miar warunków życia w różnych wymiarach tworzonych na da-
nym obszarze. Badacze identyfi kują i  tworzą szereg wskaźników cząstkowych mie-
rzących potencjał obszaru do tworzenia możliwości osiągania przez mieszkańców 
wysokiej jakości życia w wymiarach wskazywanych przez koncepcję liveability (ang. 
performance indicators), (np. Lynch, 1981; Balsas, 2004; Tomalin, 1997; Hogg i in., 2001; 
Węziak-Białowoska, 2016; Mitchel, 1996; Panek, 2016).

W kontekście produktów, związanych z tworzeniem się przyjaznego do życia tery-
torium w oparciu o tożsamość lokalną i zdolność do kooperacji należy zadać pytanie 
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o  kwantyfi kację ostatecznego celu, jakie stawiane są metodzie tworzenie ekomu-
zeum i  marki lokalnej. Oddawać będzie on skalę oddziaływania podejmowanych 
w ramach metody działań. Obie metody odnoszą się wprost do rozwoju społeczności 
w powiazaniu z danym terytorium, regionem. Ale pojęcie rozwoju jest bardzo szero-
kie. Analizując działania realizowane przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA 
stawiamy tezę, że rozwój ten utożsamiany jest z wysoką jakością życia na terenach 
objętych działaniami, które przejawią się wysokim dobrostanem psychicznym, fi -
zycznym i społecznym mieszkańców. Wysoka jakość życia jest możliwa do osiągnię-
cia dzięki tworzeniu przyjaznego do życia terytorium. Koncepcja liveability odnosi 
się wyraźnie do zasobów środowiska sprzyjającego wysokiej jakości życia, które ist-
nieją na danym terytorium. Chodzi tu zarówno o  środowisko naturalne, społeczne, 
jaki kulturowe, które tworzy przestrzeń do życia (środowisko życia). Na przyjaznym 
do życia terytorium dochodzi do konwersji zasobów środowiska życia, w tym kultu-
rowych, społecznych i naturalnych w kapitały rozwojowe, tu rozumiane jako kapitał 
społeczny, kulturowy i naturalny.

5.1. Model pomiaru

Powstaje jednak pytanie jak zmierzyć szeroko rozumiane oddziaływanie tworzenia 
i realizacji ekomuzeum i marki lokalnej, zarówno w zakresie budowania kapitału spo-
łecznego, jak przyjaznego do życia terytorium, które prowadzi do podnoszenia jako-
ści życia na obszarach objętych tymi działaniami.

Jakość życia ma danym terytorium jest oczywiście wynikiem wielu czynników, 
m.in., zasobów i potencjału miejsca, zasobów i potencjału mieszkańców, a także ja-
kości działania samorządu. Zatem rezultaty działań podejmowanych w ramach ana-
lizowanych przez nas metod, tj. ekomuzeum i marki lokalnej (ang. outcome measures) 
muszą być zestawione z wpływem innych czynników. Co więcej, cechy i potencjał or-
ganizacji oraz osób tworzących partnerstwo lokalne w  ramach obu analizowanych 
metod, stosowane przez nie praktyki i podejmowane działania, a także osiągane re-
zultaty układają się w model współzależnych relacji, na której rezultaty fi nalne wpły-
wają także czynniki kontekstowe, tj. otoczenie (przyrodnicze, społeczne, gospodar-
cze, instytucjonalne). Dlatego budowa modelu pomiarowego rezultatów opiera się 
na modelu sprawności instytucjonalnej dwóch uznanych badaczy sektora, publicz-
nego, tj. Christophera Pollitta oraz Geerta Bouckaerta (rysunek poniżej). 
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Rysunek 6. Uproszczony model sprawności instytucjonalnej

Źródło: Pollitt, Bouckaert (2011).

W naszym modelu przyjęliśmy podobne do powyższego podejście procesowe do 
oceny zmiany (społecznej), jaka dokonywana jest na danym terytorium na skutek 
działań podejmowanych w  ramach tworzenia ekomuzeum lub marki lokalnej. Od-
nieśliśmy zatem model z Rys. 1. do tych obszarów, na których kształtowanie wskazuje 
koncepcja liveability z jednej strony, z drugiej zaś na które wpływ mogą mieć działania 
podejmowane w ramach ekomuzeum i marki lokalnej.

W  tym ujęciu wyróżniliśmy obszary liveability, na które potencjalnie oddziałuje 
ekomuzuem i marka lokalna, są to:

 ◆ atrakcyjność osiedleńcza
 ◆ sytuacja materialna mieszkańców;
 ◆ przedsiębiorczość i aktywność na rynku pracy
 ◆ jakość oferty edukacyjnej;
 ◆ jakość oferty kulturalnej;
 ◆ jakość oferty sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
 ◆ jakość i potencjał środowiska naturalnego;
 ◆ poczucie bezpieczeństwa; 
 ◆ zwalczanie wykluczenia i marginalizacji grup społecznych.

W  ujęciu sprawności instytucjonalnej powyżej wymienione elementy to pro-
dukty, które dzięki działaniom ekomuzeum i marki lokalnej mogą zaistnieć. Dla każ-
dego z tych obszarów można przypisać wskaźniki (produktu). Obrazuje to poniższa 
tabela:
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Tabela 2. Propozycja wskaźników produktu

Obszar Wskaźniki

atrakcyjność osiedleńcza Saldo migracji

sytuacja materialna mieszkańców, 
przedsiębiorczość i sytuacja na rynku 
pracy

Dochody gminy (z podatków), liczba 
pracujących do liczby mieszkańców, liczba 
bezrobotnych do liczby mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych (wg 
branż), średnie dochody mieszkańców, 
źródła dochodu mieszkańców

jakość oferty edukacyjnej Liczba działań edukacyjnych dla 
mieszkańców, w tym z zakresu związanego 
z kultura i tradycją lokalną, lokalnymi 
walorami turystyczno-kulturowymi

jakość oferty kulturalnej Liczba imprez kulturalnych, liczba 
uczestników imprez kulturalnych

jakość oferty sportowej, rekreacyjnej, 
turystycznej

Liczba imprez sportowych, liczba obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, liczba 
obiektów turystycznych, liczba turystów, 
liczba miejsc noclegowych

poczucie bezpieczeństwa Liczba samobójstw, poziom zaufania do 
policji, władz lokalnych, do instytucji 
lokalnych

jakość i potencjał środowiska naturalnego Liczba miejsc o walorach krajobrazowych, 
liczba rezerwatów, parków narodowych, 
krajobrazowych, obszarów chronionych, 
w tym Natura 2000

zwalczanie wykluczenia i marginalizacji 
grup społecznych

Liczba osób z grup wykluczonych, 
którzy podejmują aktywność 
zawodową lub społeczną, liczba 
podmiotów zatrudniających osoby 
z grup wykluczonych, liczba miejsc 
pracy utworzonych dla osób z grup 
wykluczonych

Źródło: opracowanie własne. 

Mechanizmami, które dynamizują osiąganie produktów, a w konsekwencji także 
długoterminowych rezultatów w  ramach poszczególnych obszarów jest tożsamość 
lokalna, oparta o wiążący kapitał społeczny i zdolność kooperacji, która dotyczy po-
mostowego kapitału społecznego. To swojego rodzaju smar społeczny, które daje 
możliwość tworzenia przyjaznego do życia terytorium. Należy to rozpatrywać jako 
proces iteracyjny, produkty w tym rozumieniu nie są jednorazowymi osiągnięciami, 
ale znajdują się w ciągłym procesie poprawy i ulepszania – dzięki wzmacnianej toż-
samości lokalnej i zdolności do kooperacji. 
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W ostateczności ramy koncepcyjne modelu pomiarowego zostały ujęte w nastę-
pujący sposób (rysunek poniżej).

Rysunek 7. Ramy koncepcyjne analizy wpływu metody tworzenia ekomuzeum i marki lokal-
nej na liveability

Źródło: opracowanie własne.
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W  ujęciu zaprezentowanym na powyższym rysunku mamy do czynienia z  kilkoma 
kategoriami zjawisk:

 ◆ nakłady: metoda (ekomuzeum lub marki lokalnej) i  jej know-how, a  także 
profesjonalizm i  zaangażowanie Fundacji Osób i  Miejsc Aktywnych MILA. 
W  tej kategorii mieszczą się szeroko rozumiane zasoby środowiska: ludzkie 
(rozumiane jako poziom zaangażowania, istnienie liderów lokalnych), spo-
łeczne (rozumiane jako wyjściowy poziom zdolności do współpracy, tożsa-
mości lokalnej, wzajemne zaufanie, sieć kontaktów), kulturowo-turystyczne 
(rozumiany jako potencjał kulturowo-turystyczny miejsca).

 ◆ działania: realizacja działań wpisanych w modeli pracy ekomuzeum i marki 
lokalnej. 

 ◆ produkty: powstałe w ramach obszarów wyznaczonych przez koncepcję live-
ability oraz wynikających z  charakterystyki metody wdrożenia ekomuzeum 
i marki lokalnej. W tym przypadku pomiar może mieć dotyczyć wskaźników 
(np. zgodnie z powyższą tabela nr 1, który będzie dokonywany min. 2 razy – 
przed rozpoczęciem działań i po jego zakończeniu (np. 6 lub 12 miesięcy po 
zakończeniu kluczowych działań/etapów).

 ◆ rezultaty bezpośrednie: w tym ujęciu rezultatów bezpośrednich upatruje się 
w  zbudowaniu tożsamości lokalnej i  dolności do kooperacji. Warto w  tym 
przypadku podkreślić wzajemne wzmacnianie się produktów i  rezultatów 
bezpośrednich, należy je zatem rozpatrywać jako wzajemnie nakręcającą 
się spiralę. Tożsamość lokalna i zdolność do kooperacji to mechanizm, który 
transponuje produkty w  rezultaty ostateczne, rozumienie jako poprawę ja-
kości życia na danym terytorium. Pomiar zdolności do kooperacji i  siłę toż-
samości może być dokonywany w oparciu o dostępne narzędzia, np. analizę 
sieciową czy odpowiednie kwestionariusze dla respondentów. Pomiar analo-
gicznie powinien być dokonywany min. 2 razy – przed rozpoczęciem działań 
i po jego zakończeniu (np. 12 i 36 miesięcy po zakończeniu kluczowych dzia-
łań/etapów). Pomiar ilościowy powinien być uzupełniony materiałem jako-
ściowych pochodzącym z  wywiadów z  osobami, instytucjami tworzącymi 
partnerstwo realizujące w ekomuzeum czy wchodzące w skład marki lokal-
nej, a także z mieszkańcami.

 ◆ rezultaty fi nalne: w  zaprezentowanym ujęciu przez rezultat fi nalny rozu-
mie się poprawę jakości życia na danym terytorium, rozumianą jako po-
prawę dobrostany fi zycznego, społecznego i  psychicznego mieszkańców. 
Rezultat ten jest trudno mierzalny i  wpływ na niego maja także czynniki 
kontekstowe, zewnętrzne, co utrudnia bezpośredni pomiar, szczególnie 
w małej skali. Proponujemy tutaj pomiar oparty o z jednej strony pomiar sa-
tysfakcji z miejsca zamieszkania dokonywany min. 2 razy – przed rozpoczę-
ciem działań i  po jego zakończeniu (np. 36 lub 48 miesięcy po zakończeniu 



kluczowych działań/etapów), z  drugiej zaś o  wywiady pogłębione i  spotka-
nia z  mieszkańcami. W  przypadku badania satysfakcji z  miejsca zamiesz-
kania pomoce w  tym zakresie może być badanie IRWIR PAN – Monitoring 
rozwoju obszarów wiejskich (http://www.irwirpan.waw.pl/538/badania/
monitoring-rozwoju-obszarow-wiejskich).

Warto zaznaczyć, że proces przekształcania nakładów w ramach podejmowanych 
działań w  produkty, a  następnie w  rezultaty bezpośrednie i  fi nalne określić można 
jako budowanie się rozwojowego kapitału środowiska (naturalnego, społecznego 
i kulturowego), który w ostatecznym i koncepcyjnym ujęciu odpowiada na osiągnięty 
poziom liveability, a wiec przyjazności do życia). 

Podsumowując, kluczowe dla wielowątkowego procesu pomiary efektów o  róż-
nym charakterze i na różnych poziomach jest dokładnie zaplanowanie procesu ewa-
luacji już w momencie rozpoczęcia pracy w danym środowisku. Chodzi tu zarówno 
o zaplanowanie konkretnych wskaźników pomiaru i źródeł ich pozyskiwania. Na tym 
etapie należy opracować także narzędzia badawcze używane w  procesie ewaluacji 
i pomiaru na różnych etapach.

***

Działania Fundacji MILA są przykładem działań skierowanych wytworzenie pro-
cesu rozwojowego w  oparciu o  zasoby środowiskowe funkcjonujące na danym ob-
szarze: naturalne, kulturowe, społeczne. Celem ostatecznym działań jest poprawa ja-
kości życia i możliwości rozwojowych związanych z danym terytorium. W tym ujęciu 
chodzi ludzi i terytorium w procesie rozwojowym. Korzystanie z narzędzi o charak-
terze ekonomicznym (szczególnie w przypadku marki lokalnej) oraz ważne miejsce 
w procesie rozwojowym podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecz-
nych pokazuje mniej oczywistą rolę ekonomii społecznej w lokalnych procesach roz-
wojowych. Precyzyjna metodyka, rozumienie procesów rozwojowych i  trafna dia-
gnoza sytuacji wyjściowej przez Fundacje MILA stanowi klucz do sukcesu jej działań.
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Rozdział 2

Kapitał solidarności przedsiębiorstwa społecznego 
– studium przypadku Gdańskiej Fundacji Innowacji 

Społecznej

W  ramach niniejszego rozdziału analizie poddany został sposób funkcjonowania 
i rezultaty działalności prowadzonej przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej 
(GFIS) jako podmiotu ekonomii społecznej. Polem refle ksji jest zarówno konstruk-
cja przedsiębiorstw(a) GFIS, jak i mechanizmy umożliwiające realizację dwóch stra-
tegicznych celów społecznych GFIS: (1) usamodzielnienia wychowanków Domów dla 
Dzieci (DdD) oraz (2) budowy i rozwoju wspólnoty lokalnej dzielnicy Orunia. Reflek-
sja nad działaniami GFIS ukierunkowana została na próbę zidentyfi kowania kluczo-
wych elementów decydujących o  jej niewątpliwym sukcesie. Ważne były przynaj-
mniej trzy aspekty:

 ◆ Skuteczność, czyli czy podejmowane działania przyniosły pożądane rezul-
taty, czy został zrealizowany plan (wykluczamy rezultaty przypadkowe), czy 
spełniły się pokładane w tych aktywnościach nadzieje i oczekiwania. Zagad-
nienie to zanalizowane zostało poprzez zastosowanie koncepcji poznawczo-
-badawczej resilience, która zakłada, że skuteczność działań podejmowanych 
wobec osób i grup defaworyzowanych polega na wytwarzaniu/wzmacnianiu 
ich odporności i  elastyczności. Dzięki nabyciu lub przywróceniu odporności 
(resilience) radykalnie rośnie zdolność do adaptowania się do otaczających wa-
runków, a  często także uwalnia się potencjał transformacyjny, dzięki czemu 
możliwy jest rozwój. Nie badano natomiast rezultatów rozumianych jako 
zmiany w życiu wychowanków domów dziecka czy mieszkańców Oruni. Z jed-
nej strony nie pozwolił na to zakres badania, z drugiej uchwycenie zmiany było 
mocno wątpliwe ze względu zbyt krótki okres, jaki minął od interwencji, brak 
danych wyjściowych oraz potencjalny wpływ innych czynników. W  związku 
z  tym za miarę skuteczności, w  proponowanej perspektywie analitycznej 
uznano ujawnienie się przejawów resilience osób, grup i  społeczności. Jeśli 
w badanym środowisku pojawia się elastyczna odporność można – z dużym 
stopniem prawdopodobieństwa – założyć, że ludzie poradzą sobie w życiu.

 ◆ Efektywność działań, która zazwyczaj pojmowana jest ekonomicznie (w prze-
ciwieństwie do skuteczności), co w praktyce oznacza ograniczenie się wyłącz-
nie do kalkulacji fi nansowej. Tak rozumiane działanie efektywne polega na 
tym, by korzyść netto z jego podjęcia – tj. po potrąceniu kosztu – była dodatnia 
i największa z możliwych. Trzeba więc obliczyć koszt, a następnie porównać 
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z osiągniętymi korzyściami. Jeśli nadwyżka korzyści nad tym kosztem istnieje 
i jest duża to mamy przedsięwzięcie efektywne, a przede wszystkim wszystko 
jest policzone i zmonetyzowane. Ten sposób refleksji nad skutecznością, cha-
rakterystyczny dla gospodarki rynkowej przeważa w  ocenach efektywności 
działania podmiotów ekonomii społecznej. Dominuje nawet w  rozwiąza-
niach innowacyjnych, które próbują odejść od fi lozofi i prostego zysku fi nan-
sowego (np. kalkulator kosztów zaniechania). W  przygotowanym studium 
efektywność oceniana jest inaczej – poprzez zdolność pozyskania i absorpcji 
różnorodnych zasobów (np. wiedzy, fi nansów, usług, materiałów, kontaktów). 
Interesują nas zagadnienia czy i o ile w wyniku działań podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo społeczne zwiększają się zasoby wyjściowe oraz czy mają 
one znaczenie – czynią różnicę, a więc wnoszą nową jakość – wpływają wprost 
na resilience.

 ◆ Społeczne korzyści i wartość podejmowanych działań. W tym aspekcie chodzi 
o zastanowienie się, czy działania mają sens, czy warto ponosić koszty, mobi-
lizować zasoby, by je przeprowadzać oraz o określenie co jest społeczną ko-
rzyścią będącą wynikiem działania przedsiębiorstwa społecznego. Rozważa-
nia dotyczące sposobu ujmowania i badania racjonalności podejmowanych 
przez GFIS działań umieszczone zostały w siatce pojęciowej modelu racjonal-
ności substancjalnej, która analizuje wartości i przekonania aktorów społecz-
nych oraz wynikające z nich praktyki. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
została postawiona teza, że kluczowym mechanizmem szacowania wartości 
społecznej – czyli sukcesu – jest empowerment wychowanków Domów dla 
Dzieci i kapitał solidarności przedsiębiorstwa społecznego oraz oparty o kapi-
tał społeczny empowerment społeczności (w przypadku Oruni).

Wskazane powyżej aspekty odniesiono do dwóch celów społecznych jakie stawia so-
bie GFIS. W  pierwszym przypadku, czyli usamodzielniania wychowanków Domów 
dla Dzieci analiza prowadzona była na dwóch przenikających się poziomach:

 ◆ indywidualnym – w tym przypadku w kręgu zainteresowania była polityka in-
westowania w każdego z wychowanków, która potem przekłada się na odpo-
wiednie rezultaty w newralgicznym okresie wchodzenia w dorosłość.

 ◆ społeczności – chodzi tu o  mobilizację zasobów wokół społeczności wycho-
wanków, która uruchamia procesy adaptacyjno-rozwojowe pozwalające 
funkcjonować w miarę stabilnie w długim okresie. W przypadku działań ak-
tywizujących społeczność lokalną Oruni w centrum uwagi były mechanizmy 
wytwarzania się instytucji społecznościowych (dom sąsiedzki, partnerstwo 
lokalne, Kuźnia – centrum symboliczne). Rozpatrywane były poprzez pryzmat 
ich roli w budowaniu społecznej podmiotowości i sprawczości (empowerment).

Ważnym obszarem refleksji było weryfi kowanie wstępnego założenia zakładają-
cego, że skuteczne realizowanie celów społecznych w przypadku GFIS było możliwe 
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dzięki specyfi cznej organizacji – jako podmiotu ekonomii społecznej. W przypadku 
GFIS prześledzony został stopniowy proces tworzenia potencjału organizacji, łącze-
nia energii indywidualnej i  społecznej oraz powstawania rozwiązań systemowych 
wokół rozwijającego się przedsięwzięcia, a także konglomeratu przedsięwzięć, które 
nie tylko zajmuje się wychowankami, ale jest także istotnym graczem w  obszarze 
rozwoju lokalnego. Naszym celem było dokładne przyjrzenie się stopniowej ewolucji 
i uchwycenie kluczowych momentów przejścia do realizacji kolejnych funkcji przez 
GFIS. Zainteresowanie skupione było szczególnie na przepływach zasobów pomiędzy 
GFIS a otoczeniem społeczno-instytucjonalno-gospodarczym. Miało to na celu z jed-
nej strony odniesienie się do skuteczności i  efektywności działań, z  drugiej umoż-
liwiało identyfi kację tworzonego przez GFIS kapitału solidarności. Właśnie ten typ 
kapitału wydaje się autorom kluczowy jeśli chodzi rozwój ekonomii społecznej oraz 
unikalnej roli przedsiębiorstw społecznych jako ważnych podmiotów wdrażających 
i rozwijających politykę publiczną w obszarze wykluczenia społecznego.

W pierwszej części opracowania opisana została konstrukcja GFIS jako przedsię-
biorstwa społecznego, w drugiej części zaś szczegółowo zakreślona została rama kon-
cepcyjno-poznawcza zastosowana do dalszych analiz. Rozdział czwarty, kluczowy dla 
opracowania dotyczy mechanizmów rozwijania odporności i  kapitału społecznego 
Oruni jako przykładu długofalowej inwestycji społecznej. W rozdziale ostatnim za-
prezentowane zostały wnioski końcowe. 

1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – konstrukcja 
przedsiębiorstwa społecznego

Ekonomia społeczna opisuje działania, które wiążą w sobie zagadnienia gospodarcze 
(dochód, zysk) ze społecznymi (misja, zmiana społeczna). Prowadzi to do niejasno-
ści pojawiających się przy próbie wskazywaniu tego, jaka organizacja lub jaki rodzaj 
działalności można uznać za ekonomię społeczną, a który nie. Należy zauważyć, że 
ekonomia społeczna szczególnie uwypukla dwie zasady: solidarności społecznej i  ak-
tywnego obywatelstwa. Efektem tej pierwszej mają być wysokiej jakości miejsca pracy 
dla osób wykluczonych społecznie. Z kolei aktywne obywatelstwo zakłada zwrócenie 
uwagi na zapewnienie osobom i grupom marginalizowanym głosu w przestrzeni pu-
blicznej, a fundamentem tej postawy ma być demokratyczny sposób funkcjonowa-
nia podmiotu ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstwa społecznego. 
W  rezultacie stosowania tych zasad powinny wytworzyć się ramy dla nowych form 
zatrudnienia i usług odgrywających ważną rolę w rozwoju lokalnym i pogłębiających 
poziom integracji i spójności społecznej. 

W  obszarze ekonomii społecznej dominują dwa nurty praktykowania i  orga-
nizacji społecznej przedsiębiorczości. Pierwszy zakreślają podmioty o  charakte-
rze spółdzielczym, w  których działalność gospodarcza jest silnie wyeksponowana 
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– w praktyce bardziej niż społeczna. Warto też zauważyć, że tradycyjne formy spół-
dzielcze reprezentowały oddolny nurt samoorganizacyjny skierowany na wspieranie 
własnych członków, tymczasem nowe formy spółdzielcze, czyli spółdzielnie socjalne, 
reprezentują „odgórną” formę ekonomii społecznej, polegającą na tworzeniu specjal-
nego sektora usług dla osób wykluczonych społecznie. Z  kolei drugi nurt ekonomii 
społecznej wywodzi się z aktywności obywatelskiej realizowanej w formule organi-
zacji pozarządowych, w których aktywność gospodarcza pojawia się jako dodatek do 
podstawowej misji społecznej. Prezentowany w tym studium przypadek GFIS repre-
zentuje podejście do przedsiębiorczości społecznej wywodzące się właśnie z sektora 
pozarządowego, które polega na rozwiązywania problemów społecznych poprzez 
uruchamianie społecznego zaangażowania, partnerskiej kooperacji międzyinstytu-
cjonalnej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych.

W  świetle powyższych rozważań, celem tej części opracowania jest opis historii 
i konstrukcji przedsiębiorstw(a) GFIS wraz ze wskazaniem kluczowych jego elemen-
tów. Stanowi to punkt wyjścia do dalszych analiz. W dalszej części rozdziału przedsta-
wiono podstawowe założenia fi nansowania GFIS i FIS. Rozdział kończy podsumowa-
nie dotyczące stopnia wypełnienia przez GFIS podstawowych (kluczowych) kryteriów 
wyróżniających przedsiębiorstwo społeczne. 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej powstała w  2007 r. Jej inicjatorzy de-
klarowali: Powstaliśmy po to, by budować i wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do 
dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać 
rozwój lokalnych społeczności. Stawiamy na pracę z  ludźmi i  przez ludzi. Kształtujemy sa-
modzielność w miejsce dostarczania usług, wykorzystując naturalny potencjał i czerpiąc z in-
dywidualnych doświadczeń . Należy zaznaczyć, że 2007 rok był tylko kolejnym etapem 
– rejestracją nowego podmiotu prawnego – a nie początkiem powyżej wskazanych 
działań. Źródeł dzisiejszej aktywności GFIS należy upatrywać w  działalności utwo-
rzonego decyzją  władz Gdańska w 1995 roku Ośrodka Adaptacyjnego dla Młodzieży 
Niepełnosprawnej na tzw. Nowinach (część Oruni), którego kierowniczką  została Ma-
rianna Sitek (obecnie prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej), a  zastępcą 
Piotr Wróblewski (obecnie prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych). To wtedy na-
rodziła się społeczna misja liderów fundacji. Po latach wspominali: Instytucja (czyli 
Ośrodek Adaptacyjny dla Młodzieży Niepełnosprawnej) traktowana była przez miasto 
jak zło konieczne. My mieliśmy inny pomysł – chcieliśmy, żeby Nowiny stały się zarzewiem 
dobrego, katalizatorem przemian w  dzielnicy. Napisaliśmy projekt, otrzymaliśmy środki 
na prowadzenie świetlicy na odpowiednim poziomie i… okazało się, że musieliśmy zamykać 
drzwi przed tłumami chętnych, którzy chcieli uczestniczyć w naszych zajęciach . To wtedy 
odkryli siłę pracy ze społecznością lokalną oraz potrzebę nowego – uspołecznionego 

6 Fragment wywiadu z liderami GFIS.
7 Fragment wywiadu z liderami GFIS.
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sposobu działania samorządowej instytucji pracującej na rzecz osób wykluczonych 
społecznie. Aktywność w Ośrodku Adaptacyjnym szybko poszerzyli (na obszary nie-
związane wprost z  osobami niepełnosprawnymi) i  uspołecznili poprzez powołanie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Moja Orunia”. Nowe podejście metodyczne za-
proponowane na Oruni zostało dostrzeżone przez władze samorządowe. Wykorzy-
stano je do wprowadzenia metody pracy społecznościowej w działaniach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gdańsku. Efektem było między innymi powołanie 
pierwszego w Polsce zespołu pracowników socjalnych pracujących jako organizato-
rzy społeczności lokalnej. Z kolei doświadczenia związane z przekształcaniem i uspo-
łecznianiem instytucji zostały spożytkowane do przekształcenia w Gdańsku domów 
dziecka z dużych placówek w kameralne domy dla dzieci (DdD). Przyszli liderzy GFIS 
zaangażowali się bardzo w  ten proces. Konsekwencją tego była potrzeba, a  potem 
decyzja o powołaniu nowego podmiotu prawnego – Fundacji Innowacji Społecznej 
(FIS), która miała się stać organizacyjnym zapleczem dla wszystkich realizowanych 
dotąd i planowanych w przyszłości działań. Szybko okazało się, że zarówno z powo-
dów pragmatycznych (odzyskiwanie VAT przy inwestycji), jak i potrzeby wewnętrz-
nego oddzielenia aktywności gospodarczej i  społecznej niezbędne jest powołanie 
kolejnego podmiotu. W  2012 r. utworzono Fundację Innowacji Społecznej, a  mo-
ment ten był symboliczną i praktyczną deklaracją postrzegania siebie przez pryzmat 
przedsiębiorczości społecznej. Sięgamy po rozwiązania z  obszaru ekonomii społecznej. 
Realizatorem działań jest Fundacja Innowacji Społecznej powołana jako odrębny podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą. FIS prowadzi przedsiębiorstwo społeczne – kawiar-
nię „Kuźnia” na gdańskiej Oruni. Pomagamy w  przygotowaniu i  wprowadzeniu młodzieży 
na otwarty rynek pracy – tak informowali o  swoich zamierzeniach związanych z  no-
wym podmiotem liderzy GFIS . Fundacja Innowacji Społecznej jest wyodrębnionym 
podmiotem, będącym operatorem działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 
w  obszarze przedsiębiorczości społecznej. Fundacja została powołana do wdraża-
nia programów aktywizacji społeczno-zawodowej w  tworzonych przez nią fi rmach 
społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie młodzieży 
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Tworzone i prowadzone przez FIS fi rmy 
społeczne są pomostem wprowadzającym młodzież na rynek pracy.

2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego

Konstrukcję omawianego przedsiębiorstwa społecznego możemy rozpatrywać na 
trzech podstawowych poziomach analitycznych:

 ◆ konsorcjum dwóch powiązanych fundacji (GFIS i FIS), które de facto tworzą je-
den organizm społeczno-ekonomiczny realizujący cele, które pojawiły się już 

8 www.gfi s.pl
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w momencie powołania GFIS. Odgałęzienie GFIS w postaci FIS miało jedynie 
pomocniczy i pragmatyczny charakter;

 ◆ funkcjonowania Fundacji Innowacji Społecznej, która wyspecjalizowana jest 
w społecznie zaangażowanej działalności gospodarczej;

 ◆ poszczególnych fi rm społecznych uruchamianych w  ramach FIS (hotel, bar, 
kawiarnia).

Rysunek 8. Konstrukcja gronowa GFIS

Źródło: opracowanie własne.

Każdy z tych poziomów można określić jako przedsiębiorstwo społeczne. W no-
menklaturze używanej przez gdańskich liderów przedsiębiorstwami społecznymi są 
poszczególne fi rmy, a więc hotel, kawiarnia lub bar. To one działają na wolnym rynku 
i  jednocześnie wspierają usamodzielnianie młodych ludzi opuszczających domy 
dla dzieci lub inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
każda z tych fi rm (przedsiębiorstw) nie jest w pełni samodzielna zarówno w aspek-
cie ekonomicznym (choć ich samodzielność ekonomiczną można ocenić wysoko, po-
nieważ są lub zbliżają się do rentowności), jak społecznej misji (praca w fi rmie jest 
jednym z  elementów skomplikowanego systemu usamodzielnienia młodych osób, 
realizowanego przez inne podmioty i programy FIS, a przede wszystkim GFIS). Trak-
towanie poszczególnych fi rm jako odrębnych przedsiębiorstw społecznych upraszcza 
analizę fi nansową, ale prowadzi do istotnego zafałszowania obrazu. W przedsiębior-
stwie społecznym chodzi o  konkretny rezultat dotyczący osób wykluczonych spo-
łecznie, tymczasem praca w  fi rmach FIS jest jedynie swego rodzaju zwieńczeniem 
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długiego procesu usamodzielniania młodzieży z domów dla dzieci. Zasadnicza praca 
społeczno-pedagogiczna dzieje się wcześniej, a także równolegle wobec zatrudnie-
nia w fi rmie. Z kolei potraktowanie FISu jako jednego przedsiębiorstwa społecznego 
może być uzasadnione faktem, iż poszczególne fi rmy wzajemnie się wspierają (fi -
nansowo i usługowo), a więc stanowią pewną całość fi nansowo-usługową dopiero na 
poziomie fundacji . Jednak i w tym przypadku zasadnicze cele społeczne są osiągane 
w powiązaniu z GFIS, a nie samodzielnie. 

Najpełniejszy obraz sytuacji daje w  omawianym przypadku rozpatrywanie 
przedsiębiorstwa społecznego jako konsorcjum dwóch fundacji, bo dopiero na tym 
poziomie mamy do czynienia z pełnym procesem realizacji celów społecznych oraz 
zapewnieniem ich fi nansowania. Być może można by próbować zrobić terminolo-
giczne rozróżnienie na podmioty ekonomii społecznej (np. GFIS) i przedsiębiorstwo 
społeczne (FIS), ale i to nie czyni zagadnienia bardziej przejrzystego – zwłaszcza jeśli 
przyjmiemy ostatnio proponowane rozróżnienia zawarte w KPRES. W myśl tych zapi-
sów przedsiębiorstwo społeczne powinno spełniać kilka kryteriów na przykład odpo-
wiedni procent zatrudnienia osób wykluczonych czy realizacji programu reintegracji 
(w tym przypadku jest realizowany przez inny podmiot). 

Tabela 3. Podstawowe dane FIS vs GFIS10

Wyszczególnienie Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznej

Fundacja Innowacji 
Społecznej

budżet 5 milionów PLN 4,5 miliona PLN

działania - dom Sąsiedzki Przystań
- 6 domów dla dzieci
- 12 mieszkań chronionych
- projekty 
społeczno-edukacyjne

– portal moja Orunia (1 
pracownik)
– kawiarnia „Kuźnia” 
na gdańskiej Oruni (8 
miejsc pracy w tym 3 dla 
wychowanków)
– hotel (16 miejsc pracy, 
6 wychowankowie, 
średnio- 30–50%)
– bar Centrala (4 etaty 
w tym 3 wychowanków)

miejsca pracy 70 miejsc pracy 29 miejsc pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranego materiału badawczego.

9 W 2018 r. właśnie FIS jako przedsiębiorstwo społeczne otrzymał wyróżnienie w ramach ogólnopol-
skiego konkursu Znaki Jakości.

10 Dane fi nansowe przedstawione zostały na podstawie raportów rocznych GFIS i FIS.
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3. Podmioty gospodarcze – fi rmy społeczne FIS

Z  punktu widzenia ekonomii społecznej szczególnie interesujące są trzy podmioty 
gospodarcze funkcjonujące w  ramach Fundacji Innowacji Społecznej. Są to: Ka-
wiarnia Kuźnia, So Stay Hotel i  bar Centrala. Poniżej przedstawiamy ich krótką 
charakterystykę. 

1. Kawiarnia Kuźnia

Chronologicznie pierwszym z nich jest utworzona w 2012 r. na Oruni, a więc w ma-
teczniku GFIS kawiarnia Kuźnia. Jest to nieduża kawiarnia umiejscowiona w zabytko-
wym obiekcie z XVII w. Kawiarnia zatrudnia 8 osób, w tym troje usamodzielnianych 
wychowanków z  Domów dla Dzieci. Jest fi rmą rentowną ekonomicznie – przynosi 
niewielki zysk fi nansowy. Udało się to osiągnąć po dwóch latach m.in. dzięki nieod-
płatnemu doradztwu w zakresie marketingu i kształtowania menu uzyskanemu od 
fi rmy komercyjnej działającej w tej samej branży (ale nie konkurującej z Kuźnią na 
rynku). Kawiarnia jest dziś prestiżowym miejscem w  lokalnej społeczności świad-
czącym wysokiej klasy usługi gastronomiczne. Obok tego pełni rolę małego centrum 
artystyczno-kulturalnego (więcej o  Kuźni na stronie https://www.facebook.com/
KawiarniaKuznia).

2. So Stay Hotel*** – pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialny społecznie

Drugim podmiotem jest So Stay Hotel. W jego założeniach podkreśla się, że ma łączyć 
profesjonalną obsługę i wysoką jakość usług z odpowiedzialnością społeczną. Obok 
dbałości o klientów daje pracę i przygotowanie zawodowe młodym ludziom, którzy 
opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i  rozpoczynają samodzielne życie 
bez wsparcia rodziny. So Stay Hotel utworzony został we współpracy z Samorządem 
Miasta Gdańsk oraz partnerami biznesowymi. Samorząd Miasta Gdańska przekazał 
fundacji w użyczenie budynek przy ul. Kartuskiej 18. Środki na gruntowny remont bu-
dynku oraz jego wyposażenie pozyskano od duńskiej fundacji Velux Fundations oraz 
fi rm wspierających działania społeczne. Wśród nich znalazły się: LPP, GIWK, Saur 
Neptun, ZTM, LOTOS. Przebudowa budynku z lat 30 XX w. kosztowała dwa miliony 
siedemset tysięcy złotych. Jest długoterminową inwestycją w rozwój umiejętności i pasji 
młodych ludzi, decydujących się na pracę w branży hotelarskiej i gastronomicznej . W ho-
telu znajduje się 18 pokoi, sala szkoleniowa, restauracja oraz bar. Hotel zapewnia stan-
dard obiektu trzygwiazdkowego. Jest kameralnym hotelem o charakterze miejskim. 
Doskonała lokalizacja w  centrum Gdańska, w  bezpośrednim sąsiedztwie środków 

11 www.gfi s.pl
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komunikacji, pełna klimatyzacja oraz aranżacja w stylu skandynawskim, to tylko nie-
które wyróżniki tego miejsca. Zespół hotelu to wysokiej klasy specjaliści w branży ho-
telarskiej, gastronomicznej i  społecznej, którzy w  nurcie mentoringu zawodowego, 
współpracują z wychowankami pieczy zastępczej. Młodzi ludzie pod okiem profesjo-
nalistów zdobywają kwalifi kacje zawodowe oraz doświadczenie, które jest wysoko 
cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy. Idea ta wzorowana jest na mo-
delu szkół produkcyjnych, które odniosły duży sukces w  Danii. Młodzież doskonali 
umiejętności w czterech ścieżkach zawodowych: recepcjonista, kelner, barman, ser-
wis pokojowy. Hotel działa w formule fi rmy społecznej, w której wypracowany zysk 
jest reinwestowany w edukację młodzieży. 

3. Bar Centrala12

Centrala to bar, który równocześnie jest miejscem pierwszej pracy, staży i  praktyk 
zawodowych dla wychowanków placówek wychowawczych. Ważne jest dla nas to, aby 
każdy z naszych podopiecznych doświadczył czym jest praca, przed podjęciem swojej pracy 
zawodowej. W ten sposób budujemy wartości i postawy, które wysoko cenione są przez praco-
dawców. Na równi stawiamy dbałość o wysoką jakość oferowanych usług . Bar czynny jest 
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00 w środy do 17.00. Nazwa baru Centrala 
z dopiskiem „Twoje Centrum dowodzenia” to zapowiedź, że każdy znajdzie tu coś spe-
cjalnego dla siebie. Projekt wsparła Fundacja Kulczyk oraz Fundusz Inicjowania Roz-
woju przekazując środki fi nansowe na wyposażenie miejsc pracy. Wnętrza zaprojek-
tował Kamil Domachowski z Innowacyjnej Firmy Architektonicznej IFA Group. Lokal 
miasto przekazało bezpłatnie Fundacji na okres 10 lat. Bezpłatnie, co znaczy, że GFIS 
nie będzie obciążone żadnymi opłatami za dzierżawę. Musi natomiast samodzielnie 
opłacać media i wszystkie inne koszty związane z prowadzeniem baru.

4. Aspekty ekonomiczne i społeczne 

Czas odpowiedzieć na pytanie jak badane przedsiębiorstwo wypełnia uniwersalne 
kryteria:

1. ekonomiczne (Wygnański, 2008):
 ◆ Ciągła działalność w zakresie produkcji towarów i/lub sprzedaży usług.

12 Po zakończeniu omawianych badań w 2019 r. GFIS zrezygnowała z prowadzenia baru z powodu nie-
osiągnięcia zakładanej efektywności ekonomicznej oraz w związku z potrzebą koncentracji działań 
na mniejszej ilości przedsięwzięć. Jednak bar kontynuuje działalność w  formule przedsiębiorstwa 
społecznego. Od czerwca 2019 r. jest prowadzony przez spółdzielnię socjalną Dalba zatrudniającą 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Atutem Dalby jest to, że specjalizuje się w tego typu dzia-
łalności – prowadzi między innymi podobne fi rmy w Pucku, Sopocie, Gdańsku Wrzeszczu.

13 Fragment wywiadu z Marianną Sitek Wróblewską.
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Nie chodzi jak w innych fundacjach o redystrybucję środków np. poprzez udzielanie 
grantów, lecz bezpośrednie angażowanie się w stałą  produkcję  towarów i świadcze-
nie usług dla społeczności.

 ◆ Duży zakres autonomii: przedsiębiorstwa społeczne są dobrowolnie two-
rzone przez grupy ludzi, którzy zarządzają nimi w ramach autonomicznego 
projektu. 

Choć mogą korzystać z dotacji publicznych, nie są zarządzane – pośrednio ani bezpo-
średnio – przez władze publiczne czy inne organizacje (federacje, fi rmy prywatne itp.) 
i posiadają one prawo do zajmowania własnego stanowiska i prawo do zakończenia 
prowadzonej działalności.

 ◆ Istotny poziom ryzyka gospodarczego: osoby uruchamiające przedsiębior-
stwo społeczne przyjmują w  całości lub w  części ryzyko związane z  taką  
inicjatywą . 

W przeciwieństwie do większości instytucji publicznych kondycja fi nansowa przed-
siębiorstw społecznych zależy od wysiłków członków i  pracowników zmierzających 
do pozyskania odpowiednich zasobów.

 ◆ Istotny udział pracy odpłatnej
Przedsiębiorstwa społeczne mogą łączyć zasoby pieniężne i niepieniężne, pracę  od-
płatną  i  nieodpłatną . Jednak działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo spo-
łeczne musi obejmować istotny zakres pracy odpłatnej.

2. społeczne (Wygnanski, 2008):
 ◆ Otwarcie deklarowany cel służby dla społeczności

Jednym z głównych celów przedsiębiorstw społecznych jest służba dla społeczności 
lub dla konkretnej grupy ludzi. W tym samym duchu cechą  przedsiębiorstw społecz-
nych jest pragnienie wspierania poczucia odpowiedzialności społecznej na szczeblu 
lokalnym.

 ◆ Inicjatywa uruchamiana przez grupę obywateli
Przedsiębiorstwa społeczne powstają w wyniku zbiorowej dynamiki angażującej lu-
dzi należących do społeczności lub grupy, dla której wspólna jest pewna potrzeba lub 
cel, w ten czy inny sposób muszą  one zatem zachować ten wymiar.

 ◆ Uprawnienia decyzyjne nie są oparte na własności kapitału
Oznacza to na ogół stosowanie zasady „jeden członek, jeden głos”, a  przynajmniej 
udzielanie praw głosu w organie zarządzającym, który posiada najwyższe uprawnie-
nia decyzyjne, nie w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów kapitałowych. 
Właściciele kapitału odgrywają ważną rolę  jednak uprawnienia decyzyjne dzielą oni 
z innymi interesariuszami.

 ◆ Charakter partycypacyjny angażujący osoby, których dotyczy dana działalność
Reprezentacja i  uczestnictwo klientów, nakierowanie na interesariuszy i  demo-
kratyczny styl zarządzania to istotne cechy przedsiębiorstw społecznych. W  wielu 
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przypadkach jednym z celów przedsiębiorstw społecznych jest promowanie demo-
kracji na szczeblu lokalnym poprzez działalność gospodarczą ).

 ◆ Ograniczona dystrybucja zysków
Do kategorii przedsiębiorstw społecznych zaliczają się nie tylko organizacje, w któ-
rych obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji zysków, lecz także takie organizacje, jak 
spółdzielnie w niektórych krajach, które mogą rozdzielać zyski w ograniczonym za-
kresie, tak aby uniknąć).

Tabela 4. Stopień wypełnienia przez GFIS kryteriów przedsiębiorstwa społecznego

Uniwersalne kryteria 
ekonomiczne PES/
przedsiębiorstwa społecznego

Spełnianie ich przez analizowane przedsiębiorstwo/wa

- ciągła działalność w zakresie 
produkcji towarów i/lub 
sprzedaży usług.

Prowadzenie stałych usług hotelowych, 
gastronomicznych.
Prowadzenie usług opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez sieć domów dla dzieci, świetlicę, przedszkole.
Prowadzenie domu sąsiedzkiego.
Prowadzenie sieci mieszkań chronionych.

- duży zakres autonomii Przedsiębiorstwo jako całość (a także odrębnie FIS 
i GFIS) są odrębnymi podmiotami posiadającymi zarząd 
nie podlegający władzom publicznym. Każda z fi rm 
ma swojego kierownika/dyrektora podlegającego 
zarządowi FIS. Poszczególne placówki (sieć domów dla 
dzieci, dom sąsiedzki) posiadają odrębnego dyrektora 
lub koordynatowa podlegającego zarządowi GFIS.

- istotny poziom ryzyka 
gospodarczego

 Zakłada się, że poszczególne fi rmy i placówki są 
rentowne lub samofi nasujące się, ale de facto ryzyko 
i odpowiedzialność przeniesiona jest na poziom 
zarządu FIS i GFIS (są one powiązane osobowo).

- istotny udział pracy 
odpłatnej

W inicjatywach GFIS i FIS zaangażowani są w istotny 
sposób wolontariusze (w tym wolontariusze w ramach 
CSR przedsiębiorstw stricte biznesowych), jednak 
podstawowa działalność prowadzona jest w oparciu 
o personel płatny (w ramach działalności gospodarczej, 
usług świadczonych na rzecz samorządu, grantów).

Kryteria społeczne PES/
przedsiębiorstwa społecznego

Spełnianie kryteriów społecznych przez analizowane 
przedsiębiorstwo/wa

- Otwarcie deklarowany cel 
służby dla społeczności

GFIS realizuje dwa główne cele społeczne:
- usamodzielnienie młodzieży.
- budowanie i rozwój wspólnoty lokalnej Oruni.
FIS realizuje cele społeczne GFIS będąc operatorem 
działań stricte gospodarczych ukierunkowanych na 
zatrudnienie młodych ludzi z defaworyzowanych 
środowisk (w tym z domów dla dzieci).
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- Inicjatywa uruchomiona 
przez grupę obywateli

Przedsiębiorstwo rozumiana jako całość i jako 
poszczególne fi rmy była oddolną inicjatywą liderów 
przy dużym zaangażowaniu ich partnerów społecznych. 
Istotnym partnerem czasem stymulatorem 
przedsięwzięć był też samorząd Gdańska.

- Charakter partycypacyjny 
angażujący osoby, których 
dotyczy dana działalność

Przedsiębiorstwa realizowane są poprzez włączanie 
bezpośrednich interesariuszy (młodzież z domów dla 
dzieci, mieszkańcy Oruni). Ważnym partnerem GFIS 
jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Moja Orunia 
grupujące lokalnych liderów pozarządowych i instytucji 
publicznych. Należy jednak zaznaczyć że zarządzanie 
przedsiębiorstwem (mi) ostatecznie leży w rękach 
zarządu fundacji (FIS i GFIS), a więc organizacji, która 
ma ograniczony charakter demokratyczny. Zarząd nie 
pochodzi z wyboru. Początkowo zarządzanie było 
wyłącznie w rękach małżeństwa inicjatorów-liderów, 
ale później do zarządu została włączona kolejna osoba 
(stała się liderem już poprzez działania w ramach 
przedsiębiorstwa).

- Ograniczona dystrybucja 
zysków

Zyski generowane w ramach przedsiębiorstw są 
reinwestowane w działania programowe i gospodarcze.

- Uprawnienia decyzyjne 
nie są oparte na własności 
kapitału

Uprawnienia decyzyjne nie są oparte na własności 
kapitału. Fundacje nie posiadają własnych 
nieruchomości (dzierżawią je od miasta). Posiadają 
jedynie wartości ruchome – wyposażenie 
poszczególnych placówek.

Źródło: opracowanie własne. 

5. Koncepcja poznawczo-analityczna

Jak już wskazywano działalność programowa GFIS skoncentrowana jest wokół reali-
zacji dwóch celów społecznych:

 ◆ usamodzielnienie młodych ludzi, którzy znaleźli się w  trudnej sytuacji po-
przez system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na tere-
nie Trójmiasta,

 ◆ budowanie i rozwijanie wspólnoty lokalnej Oruni.
Oba cele mieszczą się w szeroko pojmowanej profi laktyce społecznej. W związku 

ze zmianami w polityce społecznej (m.in. spadkiem bezrobocia i realnego ubóstwa) 
właśnie zadania profi laktyczne wydają się obecnie najbardziej przyszłościowym 
nurtem rozwoju ekonomii społecznej w  Polsce. Jednak w  przeciwieństwie do dzia-
łań o charakterze interwencyjnym profi laktyka społeczna nastręcza wiele trudności 
w zakresie mierzenia i szacowania rezultatów. Brak jest systemowego podejścia do 
oceny efektów społecznych, w rezultacie wymogi ograniczają się do tworzenia miejsc 
pracy, abstrahując od ich jakości, trwałości czy innych parametrów. W  tej sytuacji 
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jednym z celów tego opracowania było zaproponowanie pewnych całościowych kon-
cepcji poznawczych umożliwiających analizę i refleksję nad profi laktyczną skutecz-
nością działań realizowanych w konwencji podmiotu ekonomii społecznej/przedsię-
biorstwa społecznego.

Ważną i  charakterystyczną cechą aktywności merytorycznej GFIS jest oddziały-
wanie całościowe odbywające się jednocześnie na poziomie jednostki, grupy i całej 
społeczności (lokalnej) integrujące dodatkowo wymiary psychologiczne, społeczne, 
ekonomiczne i pedagogiczne. Stąd wynikła potrzeba znalezienia wiodącej perspek-
tywy poznawczej łączącej te różnorodne wymiary. Z  istniejących koncepcji, które 
mają potencjał integrujący i poznawczy najbardziej interesującą, a więc posiadającą 
moc wyjaśniania zagadnień profi laktycznych wydaje się autorom idea resilience. Kon-
cepcja ta i jej zastosowanie do analizy GFIS są przedmiotem tej części opracowania. 
Refleksja dotyczy w  szczególności roli kapitału społecznego zbudowanego wokół 
GFIS, a także nowego pojęcia analitycznego – kapitału solidarności, który – w naszej 
ocenie – ma kluczowe znaczenie w realizacji celów GFIS. 

5.1. Idea resilience

Pojęcie resilience odnosi się do procesów i mechanizmów sprzyjających pozytywnemu 
funkcjonowaniu jednostki, mimo przeciwności losu lub traumatycznych przeżyć, 
które trwają obecnie lub zdarzyły się w przeszłości (Garmezy, 1985; Rutter, 1987; Wer-
ner 1994; Luthar i in., 2000; Masten i Powell, 2003; Masten, 2007). Resilience tłuma-
czy się najczęściej jako: odporność psychiczna, odporność na zranienie, sprężystość 
psychiczna, prężność. Wioletta Junik, autorka pierwszej polskiej zwartej publikacji 
poświęconej temu terminowi postuluje, by z racji jego szerokiego kontekstu znacze-
niowego posługiwać się oryginalnym angielskim terminem resilience lub jego spol-
szczoną  wersją  – rezyliencja (Junik, 2011). Resilience oznacza procesy i  mechanizmy, 
które umożliwiają jednostce i rodzinie pokonanie przeciwności losu. Sprzyjają ada-
ptacyjnemu, a  czasami także transformacyjnemu funkcjonowaniu, pomimo trud-
nych doświadczeń i złożonych kontekstów środowiskowych. Pojęcie to odnosi się za-
równo do jednostki i rodziny (ego-resilience i family resilience), jak i do szerszych działań 
o  charakterze kolektywnym (social resilience, community resilience). Istnieje też wiele 
odmian stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych: psychologii (np. rozwojo-
wej) i pedagogice (np. resocjalizacyjnej i społecznej), a także badaniach związanych 
z rewitalizacją i rozwojem lokalnym.

Idea resilience najwcześniej i najszerzej stosowana jest na gruncie badań psycholo-
gicznych. Termin resilience został bardzo dobrze opisany w literaturze światowej, na co 
w swoich w pracach wskazują K. Ostaszewski i A. Borucka (2008) oraz W. Junik (2011). 
Resilience rozumiana jest w tym kontekście znaczeniowym jako proces rozwojowy, za 
pomocą którego dzieci nabywają umiejętności korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych 
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zasobów po to, by osiągnąć dobre przystosowanie (pozytywną  adaptację ) pomimo przeszłych 
lub obecnie występujących przeciwności losu (Borucka, Ostaszewski 2008). Często łączy 
się ją z terminem dobrostanu (well-being) wskazując przy tym, na potrzebę urucho-
mienia procesów solidarności międzyludzkiej i budowę nowej wersji wspólnoty lu-
dzi, która może dobrze funkcjonować pomimo doświadczanych przeciwności losu. 
Dzięki temu nie będzie możliwy powrót do poprzedniego stanu, a wprowadzone mo-
dyfi kacje zachowań i postaw będą miały charakter trwały zabezpieczając pożądane 
efekty, w postaci konkretnych wartości i praktycznych kompetencji indywidualnych 
i  społecznych. Podstawowe odmiany poznawczych koncepcji opartych na idei resi-
lience przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Typy rezyliencji

Typ 
rezyliencji

Charakterystyka oddziaływania Zastosowanie w badanym 
przypadku

Ego 
resilience

Wykorzystanie zasobów osobowościowych 
umożliwiających przystosowanie się do 
zmiennych warunków funkcjonowania.

Badanie indywidualnych 
losów wychowanków 
domów dla dzieci.

Family 
resilience

Zestaw cech, właściwości lub wymiarów, 
które zapobiegają rozpadowi rodziny oraz 
umożliwiają przystosowanie w sytuacjach 
kryzysowych Procesy resilience nie tylko 
umożliwiają przetrwanie, ale również 
mogą służyć rozwojowi i umacnianiu więzi 
rodzinnych.

Analiza środowiska 
wychowawczego domu 
dla dzieci jako środowiska 
quasi-rodzinnego.

Social 
resilience

Dynamiczny i kolektywny proces, 
polegający nie na powrocie do 
poprzedniego stanu, ale pewnego rodzaju 
osiągnięcie polegające na zapewnieniu 
dobrostanu, nawet jeśli wymaga to 
modyfi kacji zachowania lub modyfi kacji 
społecznej ramy, która nadaje strukturę 
i przypisuje znaczenie konkretnemu 
zachowaniu.

Zmiana kompetencji 
i wartości społecznych 
wychowanków domów dla 
dzieci, a także różnych grup 
mieszkańców Oruni.

Community 
resilience

Oznacza zdolności, dzięki którym 
społeczność nie tylko radzi sobie 
z przeciwnościami, ale również dzięki 
ich pokonaniu, osiąga wyższy poziom 
funkcjonowania (Kulig, 2000). Termin 
resilience w odniesieniu do społeczności 
nie tyle defi niuje tę  społeczność, ile raczej 
opisuje sposób w jaki zbiorowość radzi 
sobie z trudnościami i kryzysami.

Analiza funkcjonowania 
i wpływu społeczności 
domu dla dzieci (jako 
społeczności) oraz 
społeczności lokalnej Oruni.

Źródło: opracowanie własne. 
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Biorąc pod uwagę powyżej wskazane rozmaite ujęcia resilience można zauważyć, 
że pojęcie to ma duży potencjał do zastosowania zintegrowanego lub hybrydowego 
łączącego wymiary indywidualne, rodzinne i społeczne/społecznościowe, a także ele-
menty instytucjonalne i pozainstytucjonalne lub formalne i nieformalne, systemowe 
i pozasystemowe. Dostrzeganie powiązań pomiędzy tymi perspektywami z pewno-
ścią może być pomocne w  rozumieniu sposobu rozwiązywania problemów wycho-
wanków domów dla dzieci lub mieszkańców Oruni. Dopiero łączne traktowanie tych 
perspektyw i stojących za nimi metod pracy pozwala odtworzyć metodykę pracy jaka 
jest realizowana w skonstruowanym przez GFIS systemie wsparcia, który wytwarza 
nową ramę społeczną umożliwiającą osobom i społecznościom inny sposób funkcjo-
nowania w  oparciu o  nabyte w  procesie edukacyjno-wychowawczym kompetencje 
i wartości. Szczególne znaczenie nabierają w tym procesie tzw. czynniki miękkie: siła 
więzi społecznych (przestrzenią jej zawiązywania jest „dom – miejsca” lub w  przy-
padku Oruni sąsiedztwo), poziom integracji społecznej, wzajemne zaufanie, aktyw-
ność społeczna mieszkańców, a  także lokalna tradycja i  doświadczenie w  zakresie 
współpracy w realizacji wspólnych założeń (Biernat, Przeperski 2016). 

Rysunek 9. Idea resilience – struktura pozawcza

Źródło: opracowanie własne.

Ten sposób podejścia wpisuje się w szerszą perspektywę obserwowanych współ-
cześnie zmian paradygmatu  w  postrzeganiu wsparcia osoby/rodziny (Ciczkowska-
-Giedziun, 2017), które przebiegają: od działania jednowymiarowego do holistycz-
nego; od wyrównywania, korekcji do profi laktyki i  wspierania; od defi cytów do 
zasobów (Saleebey, 1996), od hierarchiczności do partnerstwa (Dolan i in., 2006), od 
scentralizowanego i zbiurokratyzowanego systemu do lokalnych rozwiązań (Chaskin, 
2006). Próbując wskazać w tym gąszczu powiązanych ze sobą czynników te, które są 
szczególnie ważne, nazywane w literaturze ochraniająco-sprawczymi (umożliwiają-
cymi), trzeba podkreślić znaczenie przede wszystkim dwóch z nich:
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 ◆ „ciepło emocjonalne” cechujące bliskość i  więzi między dzieckiem a  rodzi-
cami lub z innymi członkami rodziny, a niekiedy także z innymi ludźmi spoza 
kręgu rodziny (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, duchowni, doradcy, kole-
dzy i przyjaciele);

 ◆ interakcje między jednostką a  jej otoczeniem społecznym, lokalną społecz-
nością związane z udziałem w formalnych i nieformalnych działaniach, prze-
jawiające się aktywnością w  organizacjach i  instytucjach. Udział w  życiu lo-
kalnej społeczności poprzedza bowiem uczestnictwo jednostki w  większej 
społeczności na zasadzie „brania” od niej czegoś i  „dawania” jej czegoś, co 
wzmacnia rezyliencję u jednostki i innych członków społeczności. Takie dzia-
łanie jest wyrazem dbałości o tzw. dobro wspólne.

Wszystkie wyżej wymienione formy relacji międzyludzkich pomagają w  kształ-
towaniu różnych umiejętności rozwiązywania wewnętrznych problemów, kreowania 
strategii radzenia sobie – strategii adaptacyjnych, które wpływają pozytywnie na pro-
cesy funkcjonowania wykonawczego lub kontrolnego jednostki.

5.2. Kapitał społeczny – podstawa systemu wsparcia i budowania 
odporności

W związku z tym, że odporność społeczna jest ściśle powiązana z pojęciem zdolno-
ści do znalezienia i wykorzystania zasobów. Kluczowym jej wyznacznikiem jest po-
wstawanie i możliwość inwestowania różnego rodzaju aktywów określanych najczę-
ściej pojęciem kapitału (np. kapitał ekonomiczny, kapitał fi zyczny, kapitał naturalny, 
kapitał ludzki lub społeczny). Przeważająca w  ekonomicznych analizach materia-
listyczna koncepcja wskazuje, że „kapitał jest zasobem dóbr realnych, za pomocą 
których można wytwarzać nowe dobra” (Hicks, 1988). Z  kolei jej funduszowa od-
miana dodaje, że „jest funduszem ucieleśnionym w majątku”. Tak czy inaczej kapitał 
jest podstawową  kategorią  ekonomiczną  obecną  od dawna we wszystkich teoriach 
ekonomicznych, a  od pewnego czasu także społecznych. W  związku z  pozaekono-
miczną ekspansją tego terminu pojawiają się jego kolejne przymiotnikowe odmiany 
wskazujące, że zasoby określane pojęciem kapitału mogą przekraczać wymiar ma-
terialny i  funduszowy, a na przykład odnosić się do kontekstu społecznego (kapitał 
społeczny), kulturowego (kapitał kulturowy), kompetencji (kapitał ludzki). Zawsze 
jednak chodzi o realny zasób, którego cechą jest dynamizm, a więc nieustanny ruch 
umożliwiający dostęp do nowych zasobów i dóbr/usług. Jest to więc zasób, który ma 
znaczenie społeczne. Ten sposób widzenia zasobów i  ich aktywacji jest szczególnie 
widoczny w refleksji nad praktycznym znaczeniem kapitału społecznego. W specy-
fi czny sposób łączy on wymiar ekonomiczny („kapitał”) z jego społecznymi uwarun-
kowaniami („społeczny”), co powoduje, że wykorzystywany jest szeroko do badania 
sposobu oddziaływania ekonomii społecznej. 
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Zagadnienia budowania i  rozwoju kapitału społecznego w  obszarze przedsię-
biorczości społecznej widziane bywa zwykle na dwa sposoby: jako samoistny cel 
i rezultat lub (częściej) lub jako czynnik wspomagający realizację innych celów PES/
PS (rzadziej). Egzemplifi kacją ścisłego powiązania kapitału społecznego i ekonomii 
społecznej mogą być m. in. modelowe rozwiązania wypracowane w ramach projektu 
ESometr . W proponowanej w tym studium koncepcji poznawczej kapitał społeczny 
jest obecny jako znacząca perspektywa analityczna.

Kapitał społeczny rozumiany będzie w  naszym przypadku za Francisem Fukuy-
amą jako zespół nieformalnych wartości i norm, które uznają członkowie danej grupy i które 
pozwalają im współpracować (Fukuyama 1997: 24). Interesować nas będzie jego obec-
ność w ramach społeczności (lokalnej) oraz sieci instytucjonalnej (np. partnerstwo), 
w  których ma on charakter moralnej relacji zaufania, która okazuje się przydatna 
w  codziennej kooperacji, a  także w  zwykłych transakcjach rynkowych. Zasadniczą 
formą tak rozumianego kapitału są sieci społecznego zaangażowania. Im gęstsze 
sieci tym bardziej prawdopodobne, że ludzie/instytucje będą współpracować, tym 
mocniejsze powstaną normy wzajemności i solidarności. Sieci społecznego zaanga-
żowania ułatwiają komunikację, a im lepszy przepływ informacji między partnerami 
w środowisku, tym większe ich wzajemne zaufanie i tym łatwiejsza współpraca. Kate-
goria sieci i społeczności pozwala ocenić potencjalne zasoby, by później wykorzystać 
je do mobilizacji na rzecz potrzebujących. Budowanie odporności (resilience) w tym 
znaczeniu polega na mobilizacji, aktywizacji i poszerzaniu społecznej sieci powiązań 
w środowisku. Obok tego, to także koordynacja sprzecznych interesów i kompeten-
cji dla zbiorowego porozumiewania się w celu znajdowania konsensusów służących 
uzgodnieniu zbiorowych celów.

Rysunek 10. Kapitał społeczny a local community resielience

Źródło: opracowanie własne.

14  ESometr to metoda zmierzenia społecznego wkładu organizacji, pozwalająca podmiotom ekonomii 
społecznej określić poziom efektów prowadzonych działań opracowana w ramach projektu Małopol-
skiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Zintegrowany Sys-
tem Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
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5.3. Kapitał solidarności – zasadniczy mechanizm skuteczności 
i efektywności przedsiębiorstwa społecznego

W  relacjonowanym badaniu kapitał społeczny jest czynnikiem wyjściowym, two-
rzącym przyjazne środowisko, które następnie umożliwia nawiązanie relacji o  cha-
rakterze solidarnościowym, które sprzyjają wzrostowi poczucia podmiotowości 
i sprawczości osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej. W naszej 
analizie zwracamy uwagę nie tyle na kapitał społeczny, ale jego specyfi czną emana-
cję w  postaci kapitału solidarności, widząc w  nim, kluczowy czynnik wzmacniający 
odporność (resilience) osób i społeczności. Rozumienie przez nas kapitału solidarności 
można przybliżyć poprzez wskazanie trzech jego wymiarów:

1. instytucjonalny dostęp do zasobów

Wymiar ten nawiązuje do defi nicji kapitału społecznego zaproponowanej przez 
Pierre'a Bourdieu, który określił go jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie 
związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związ-
ków wspartych na wzajemnej znajomości i  uznaniu – lub inaczej mówiąc z  członkostwem 
w grupie – która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posia-
danego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie 
tego słowa (Bourdieu, 1985). Prościej rzecz ujmując oznacza liczbę znajomych, jaką  po-
siada dana jednostka. Ważne są znajomości, bo przez nie mamy dostęp do zasobów 
innych. Bourdieu uważał, że różny kapitał społeczny poszczególnych osób przyczynia 
się do tworzenia nierówności społecznych. W ujęciu proponowanym w tym studium 
chodzi o dostęp do zasobów, które uzyskuje instytucja (w tym przypadku GFIS), a nie 
indywidualna osoba. Instytucja posiadająca trwałą sieć związków i relacji otrzymuje 
zasoby i kredyt, który zostaje wykorzystany na rzecz usamodzielnienia wspieranych 
przez nią osób powodując niwelowanie nierówności społecznych.

2. ustanowienie „gorących” relacji solidarnościowych

Ten typ relacji powoduje, że tworzące sieć wsparcia organizacje/instytucje chcą 
udostępniać swoje zasoby instytucji zarządzającej siecią wsparcia (GFIS). Najogól-
niej rzecz ujmując solidarnościowa relacja oznacza więź, zazwyczaj wynikającą z ist-
nienia określonego rodzaju wspólnoty objawiającej się poczuciem przynależności 
i współczucia. Rozumie się ją jako wzajemne powiązanie między jednostkami, które 
obejmuje dwa poziomy: poziom faktyczny (ang. factual level) – rzeczywistej i wspólnej 
płaszczyzny działań oraz poziom normatywny (ang. normative level) – zobowiązania 
do pomocy w  razie zaistnienia takiej potrzeby. Często oba poziomy – deklarowany 
i praktykowany wzajemnie na siebie wpływają. Choć solidarność jest zaangażowaną 
tzw. „gorącą” wartością, wobec której nie można być obojętnym to w sferze publicz-
nej zazwyczaj nie wzbudza kontrowersji. Angażuje i  wiąże ludzi wokół wspólnego 
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interesu lub – co szczególnie nas interesuje – artykulacji wspólnoty wartości wspie-
rając postawy życzliwości, wzajemności i działania dla wspólnego dobra. Może mieć 
charakter racjonalny i  obiektywny lub pozaracjonalny (uczuciowy) i  subiektywny 
(ideowy). Oba wymiary mogą się zresztą przenikać i są trudne do oddzielenia. 

3. nieinstrumenalne współdziałanie

Kapitał solidarności związany jest z działaniem i współdziałaniem lub przynajmniej 
z nastawieniem podmiotu do podjęcia działania lub współdziałania, mających naj-
częściej naprawczy, pomocniczy charakter. Termin solidarność wskazuje na formę 
nieinstrumentalnego współdziałania, którego źródłem nie jest dążenie do osiągnię-
cia osobistych korzyści, lecz wspólnota celów, w ramach której nie sposób oddzielić 
interesów własnych od interesów innych ludzi. „Gorąca relacja” oznacza, że interes 
innych ludzi staje się także naszą sprawą. Dający jest także biorącym. Filozofi cznym 
uzasadnieniem takiej wspólnoty jest koncepcja podmiotowej wizji społeczeństwa 
jako zbioru jednostek wzajemnie od siebie zależnych i dzielących wspólny los oraz 
rola godności jako naczelnej wartości, którą chcemy osiągnąć. Solidarnościowe wspo-
maganie innych umożliwia im podmiotowe funkcjonowanie, ale jednocześnie zwięk-
sza poczucie godności tego, który wspiera.

Rysunek 11. Kapitał solidarności a community resielience

Źródło: opracowanie własne.

Dlatego kapitał solidarności w proponowanym ujęciu wiązany będzie bezpośred-
nio z poszerzonym pojęciem podmiotowości – empowermentem. W naukach społecz-
nych empowerment odnosi się przede wszystkim do jednostek i członków grup dyskry-
minowanych, mniejszościowych i marginalizowanych, które narażone są na zjawisko 
ekskluzji społecznej, bądź już go doświadczają, będąc wykluczane z  procesów po-
dejmowania decyzji, możliwości wpływu, posiadania szeroko rozumianej władzy 
(na poziomie osobistym, rodziny, lokalnym, państwa i in.). Pojęcie empowerment sze-
rzej pojawiło się w literaturze naukowej i w globalnym dyskursie w latach 70. XX w. 
między innymi w  związku z  teorią  wyzwolenia i  powszechnej edukacji w  Ameryce 
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P ołudniowej głoszoną  przez Paula Freire'a oraz działalnością Saula Alinsky'ego, który 
zajmował  się organizacją  i wzmacnianiem społeczności lokalnych w czarnych gettach 
w Stanach Zjednoczonych. Jednak idea upodmiotowienia społeczności lokalnych jest 
o wiele starsza. Za prekursorów empowermentu uznać można ruch społecznościowy 
(ang. settlement movement) w  Stanach Zjednoczonych, który w  celu eliminacji ubó-
stwa domagał się zmian systemowych. Orędownicy tego ruchu w  biednych dziel-
nicach tworzyli jednostki osadnicze/sąsiedzkie (ang. settlement houses), w  których 
osadnicy/mieszkańcy (ang. settlement workers) prowadzili pracę  społeczną  w zakresie 
kompleksowego wsparcia najuboższych (poprzez edukację , doradztwo prawne i  fi -
nansowe, organizację  zajęć dodatkowych itp.).

W  słownikowym ujęciu termin empowerment oznacza władzę, siłę moc, upraw-
nienie, zdolność, energię. Przedrostek em- poprzedzający słowo power sygnalizuje 
aktywny stosunek do tego, co znaczą te pojęcia, podkreśla nastawienie na zmianę 
władzy, siły i mocy. Jak podkreśla Ryszard Szarfernberg (2014) analizujący to podej-
ście w polskich tłumaczeniach odpowiednikiem przedrostka em- jest przedrostek u-, 
np.: upodmiotowienie, uprawomocnienie, umacnianie. Jest to proces upodmiotowienia, 
podczas którego jednostki, grupy, organizacje i społeczności zwiększają/osiągają panowanie 
i  kontrolę  nad własnym życiem oraz stają  się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, 
podejmującymi działania zmierzające do poprawy sytuacji własnej, jak i  całej wspólnoty. 
Idea ta jest tożsama z promowaniem demokratyzacji życia społecznego oraz eman-
cypacji, walki z nierównościami poprzez zaangażowane uczestnictwo obywatelskie. 
Empowerment – co ważne dla naszych rozważań – znajduje zastosowanie szczegól-
nie w dwu dziedzinach: (a) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (b) polityce społecznej. 
W  empowermencie nie chodzi o  dawanie/zwiększanie mocy/uprawnień tym, którzy 
już ją mają, ale tym, którzy są jej pozbawieni lub mają jej mało. Władza czy siła, o któ-
rej przy tej okazji mowa, odnosi się do stosunków międzyludzkich – ktoś ma władzę  
nad kimś innym, ktoś jest silniejszy od kogoś innego. Dawanie siły ludziom, grupom 
i społecznościom wiąże się ze zmianami w dotychczasowych relacjach i układach – 
na przykład poprzez wytwarzanie jak w naszym przypadku relacji solidarnościowej. 
Empowerment w zarządzaniu oznacza coś więcej niż partycypacyjne zarządzanie. Jest 
procesem wzmacniania poczucia sprawczości wśród członków organizacji/przedsiębiorstwa 
poprzez zidentyfi kowanie warunków sprzyjających bezsilności oraz ich usuwanie przez for-
malne praktyki organizacyjne oraz nieformalne techniki informowania o sprawczość (Con-
ger, Kanungo, 1988). Filozofi a empowermentu wyrasta z przekonania, że każda orga-
nizacja/struktura to coś więcej niż zbiorowość ludzi gotowych wykonać zadanie. To 
współpraca szukająca możliwości współtworzenia wartości. Zatem empowerment to 
przede wszystkim sposób działania oparty o: zaangażowanie we współpracę, wza-
jemne zaufanie i szacunek, angażowanie innych w proces decyzyjny, dzielenie się od-
powiedzialnością, wzajemną pomoc, przekazywanie wszystkich istotnych informa-
cji, międzywydziałowe uczenie się, orientacja na proces i uczenie się. 
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Rysunek 12. Kapitał solidarności, kapitał solidarności a empowerment osób i grup wykluczo-
nych społecznie

Źródło: opracowanie własne.

6. Analiza procesu usamodzielnienie młodych ludzi – wychowanków 
Domów dla Dzieci poprzez system wsparcia GFIS 

W tym rozdziale zajmiemy się efektami działań GFIS w odniesieniu do wychowan-
ków zachodzącymi na poziomie indywidualnym i  społecznościowym. Społeczno-
ściowy poziom oddziaływania mający miejsce w ramach wspólnot domów dla dzieci, 
charakteryzuje się określonym poziomem rezyliencji pozwalającym zwiększyć efek-
tywność działania. Kwestie te będą przedmiotem rozważań w tej części rozdziału. 

Przez wiele lat opieka zastępcza nad dzieckiem była zapewniania przez duże in-
stytucje takie jak domy dziecka czy pogotowia opiekuńcze. W połowie lat 90. XX w. 
silnie wybrzmiała potrzeba zmiany tego podejścia – pojawiło się hasło „likwidacji do-
mów dziecka” (Kaczmarek, 2010). Dyskusja społeczna i ekspercka zakreśliła główne 
kierunki zmian jakie stopniowo (od 2000 r.) zaczęły być wprowadzane do regulacji 
prawnych. Placówki instytucjonalne miały zostać  ograniczone do minimum (za-
równo ich liczba, jak ich wielkość) i zastąpione rodzinnymi formami opieki. Podkre-
ślano konieczność zindywidualizowanej pracy z  dzieckiem na przykład w  oparciu 
spersonalizowane plany pracy opracowywane przez wychowawców. W  2012  r. we-
szła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 
149 poz. 887 z późn. zm.), która wyodrębniła system pieczy zastępczej nastawiony na 
wsparcie więzi z rodziną  biologiczną . Zauważano w niej jednak, że jeśli zachodzi ko-
nieczność zabrania dziecka, ma ono być umieszczane w rodzinnej formie opieki lub 
w domu dziecka, który ma być małą , środowiskową  placówką  (dla maksymalnie 14 
osób).
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6.1. Diagnoza i rekomendacje w zakresie usamodzielniania młodzieży 
objętych systemem pieczy zastępczej

Jak pisze Marek Liciń ski (2009) wychowankowie domów dziecka: niewiele mogą i nie-
wiele muszą . Są z  reguły bierni, dość roszczeniowi, nieufni i  zamknięci w  sobie. Oczekują 
przede wszystkim, że ktoś się nimi zajmie, zaspokoi ich potrzeby, zapewni przyszłość. Oczy-
wiście czeka je gorzkie rozczarowanie. (…). Większość dzieci nie wierzy w możliwość zmiany 
siebie, swojego charakteru, umiejętności życiowych, statusu społecznego, wykształcenia, 
a więc i perspektyw życiowych. Wierzą raczej w szczęście i okazję  niż we własne możliwości 
i własny wpływ na swoje życie. Od schyłku XX w. w rekomendacjach badawczych (Mi-
kołajko, 1992) dotyczących przygotowania wychowanków domów dziecka do usamo-
dzielnienia wyraźnie wybrzmiewają zalety tzw. systemu rodzinkowego, mającego 
być alternatywą wobec tradycyjnego podziału na grupy rozwojowe. Podejście to daje 
możliwość bliższego kontaktu wychowanków z działalnością typową  dla gospodar-
stwa domowego, ułatwia naukę związanych z tym czynności instrumentalnych. Małe 
grupy rodzinkowe intensyfi kują bowiem proces opiekuńczo-wychowawczy i łagodzą 
napięcia emocjonalne u wychowanków. Podkreśla się także, że zaspokojeniu potrzeb 
społecznych sprzyja obciążanie wychowanków, na miarę ich wieku i możliwości, obo-
wiązkami na rzecz domu i grupy, dzięki czemu uczą się wzajemnej pomocy i odpo-
wiedzialności za innych. Zastosowanie tego sposobu pracy przez Towarzystwo „Nasz 
Dom” spowodowało, że wychowankowie po przeniesieniu się z dużego domu dziecka 
do mieszkania zaczęli czuć się współodpowiedzialni za miejsce, gdzie mieszkają, po-
prawiły się ich wyniki w nauce. Dzieci, które same sprzątały, gotowały, robiły zakupy 
itp. stały się zdecydowanie bardziej samodzielnie (Czapla-Liga, Dobrowolski, 2007). 
W konkluzjach raportów podkreśla się, że zdaniem wychowawców/opiekunów wiek 
18 lat to stanowczo za wcześnie na opuszczenie placówki. 

Problemem dla usamodzielniających się wychowanków było także zdobycie 
mieszkania. Przeprowadzone w  Warszawie badania (SMG KRC, Fundacja Robin-
son Crusoe, 2012) podkreślały, że mieszkanie chronione daje możliwość bezpiecz-
nego startu w dorosłość – a więc z jednej strony zapewnia poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcia, a z drugiej umożliwia dokonywanie wyborów życiowych i ponoszenie ich 
konsekwencji. Tymczasem w praktyce społecznej często mieliśmy do czynienia z sy-
tuacją, o której mówi jeden z badanych wychowanków: Zaangażowania w moje sprawy, 
zostawiono mnie samej sobie w domu ojca alkoholika z zadłużonym mieszkaniem, nikogo nie 
interesowało, że nie mogłam tam mieszkać, bo ojciec nie wpuszczał mnie do domu. Dyrekto-
rowi wystarczyło, że jestem tam zameldowana .

15 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę (2014). Raport z projektu 
Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
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Zauważono również, że zapewnienie zabezpieczenia warunków materialnych nie 
jest wystarczające do sukcesu usamodzielnienia – ważne okazało się oddziaływanie 
na sferę emocjonalną  osób usamodzielniających się, bowiem badanej młodzieży 
przyszłość kojarzyła się z samotnością i brakiem wsparcia. Młodym ludziom brako-
wało relacji społecznych, które mogłyby być na przykład efektem zaangażowaniu wo-
luntarystycznego. W tym kontekście symptomatyczne jest to, że w większości badań 
nie ma wzmianek o aktywności młodzieży w organizacjach pozarządowych.

Kolejnym kanałem wykluczenia społecznego jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych szkolnictwo zawodowe. Szkoły zawodowe w większości przypadków nadal ofe-
rują niską  jakość kształcenia, często połączoną z kształceniem w niepotrzebnych na 
rynku pracy zawodach. Uczy się w nich w archaiczny sposób tradycyjnych zawodów, 
nie przygotowując uczniów do trudnego rynku pracy. Szkoły skupiają zmarginalizo-
waną  młodzież, nie będąc przygotowane do pomocy w rozwiązywaniu jej problemów. 
Dlatego stają  się często raczej miejscem izolacji i demoralizacji trudnej młodzieży niż 
szansą  na zdobycie poszukiwanego zawodu i dobry start życiowy. Dominują sytuacje, 
które podsumował w wywiadzie jeden z młodych absolwentów: Każdy wybierał, jak 
chciał, ale przeważnie zawodówki . Wiele osób, bez względu na wiek, wskazywało, że 
wybór zawodu był podyktowany tym, jakie szkoły znajdowały się w najbliższej oko-
licy, przy czym na przykładzie Gdańska można stwierdzić, że część respondentów 
brała pod uwagę tylko szkoły w obrębie jednej dzielnicy.

Ważną kwestią jaką ujawniały różnego typu rozpoznania była też konieczność 
odpowiedniego wsparcia młodych ludzi przez opiekuna usamodzielnienia, niestety 
jego rola najczęściej ograniczała się do kwestii formalnych związanych z  realizacją  
planu usamodzielnienia. Finalnym krokiem na drodze usamodzielnienia jest podję-
cie pracy. Chodzi zarówno o pracę dorywczą, która pozwala wychowankom nabyć do-
świadczenia zawodowego, jak i pracę stałą mogącą zapewnić środki na samodzielne 
życie poza placówką opiekuńczo-wychowawczą. Prawie połowa badanych przez GFIS 
(47%) upatruje wpływu na uzyskanie dobrej pracy zdecydowanie umiejscowiła ze-
wnętrznie (w instytucjach publicznych, innych ludziach) niż w samych sobie. Tymcza-
sem sytuacja zawodowa tych osób, które mają  przekonanie o własnym wpływie na 
swoje zatrudnienie jest dwukrotnie lepsza. W związku z tym – jak zauważają auto-
rzy raportu GFIS – warto zastanowi się jak wzmacniać w wychowankach przekonanie 
o  tym, że oni sami, ich zdolności, chęci, determinacja, pracowitość, przygotowanie 
mają  wpływ na ich własne życie, w tym rozwój kariery zawodowej. Budowanie poczu-
cia własnej odpowiedzialności jest ważne szczególnie u  osób, które tak jak wycho-
wankowie, w dłuższym okresie korzystają z różnych form pomocy instytucjonalnej, 

16 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę (2014). Raport z projektu 
Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
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która może wzmacniać poczucie wyuczonej bezradności i obniża wewnętrzne poczu-
cie wpływu na własne życie.

Niestety niemal co trzeci badany wyraził opinię , że został źle przygotowany do 
samodzielności. Taka sytuację dobrze ilustruje kolejna wypowiedź jednego z wycho-
wanków: Żadnego zainteresowania, pytań co dalej zamierzam robić. Pieniądze, podpisanie 
papierów, że nie zamierzam się dalej kształcić i do widzenia . Wychowankowie mieli po-
czucie „rzucenia na głęboką  wodę” w momencie opuszczania placówki oraz tego, że 
nie radzą sobie z  wieloma problemami życia codziennego. Najczęściej wymienia-
nymi problemami był brak umiejętności załatwiania spraw urzędowych, rozmów 
z pracodawcami czy urzędnikami, gospodarowania pieniędzmi, płacenia należności, 
gotowania. Brakowało umiejętności samodzielnego gospodarowania własnymi pieniędzmi. 
Brakowało swobody w kontaktach z urzędami i ofi cjalnymi osobami. Dokuczał pewien kom-
pleks z niższych sfer.

6.2. Architektura systemu wsparcia 

Analizy społeczne dotyczące problemów rodzin zwracają na jej specyfi czną konstruk-
cję, która składa się ze wzajemnie zależnych od siebie grup osób charakteryzujących 
się posiadaniem więzi emocjonalnej oraz występowaniem interakcji w obrębie po-
szczególnych członków rodziny i  grupy jako całości. Jest to organizm mający swój 
własny świat, indywidualną i  niepowtarzalną organizację życia oraz układ stosun-
ków wzajemnych między członkami tego małego systemu. W odniesieniu do rodziny 
powszechnie przyjmowanym paradygmatem naukowym jest Ogólna Teoria Syste-
mów, której twórcą  jest biolog Karl Ludwig von Bertalany (Krok, 2010). W  związku 
z  tym wiele modeli teoretycznych rodziny jest zakorzenionych w  teorii systemowej 
(Lachowska, 2010).

6.3. Systemowe podejście

Tworzony w  systemowej perspektywie przez GFIS model wsparcia ma kompenso-
wać brak rodziny lub jej daleko posuniętą dysfunkcyjność poprzez wykorzystanie 
potencjału małej społeczności quasi-rodzinnej utworzonej i  działającej w  ramach 
DdD. Charakterystyczną cechą  takiej małej społeczności (analogicznie jak rodziny) 
w ujęciu systemowym jest: (a) funkcjonowanie jako jedna całość, (b) przyczynowość 
przejawiająca się we wpływie jednego elementu na drugi, (c) hierarchiczna struktura 
obecna w  relacji wychowawca–wychowankowie, (d) adaptacyjna samoorganizacja 

17 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę (2014). Raport z projektu 
Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
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umożliwiająca dostosowanie się do zmieniających się okoliczności zewnętrznych. 
Członkowie małej społeczności są ze sobą powiązani i wzajemnie na siebie oddzia-
łują tak, iż zmiana dotycząca jednego z nich prowokuje zmiany u wszystkich pozosta-
łych, co z kolei oddziałuje na osobę będącą  pierwotnym źródłem zmiany.

Systemowe budowanie odporności indywidualnej swoich wychowanków przez 
GFIS odbywa się w  wielu warstwach, które w  sumie tworzą i  wzmacniają zdolność 
do integracji społecznej wychowanków. W  związku z  tym, że miejscem organizacji 
małej społeczności quasi-rodzinnej jest dom dla dzieci można tworzone przez GFIS 
wymiary zdolności do integracji przedstawić jako konstrukcję wielopoziomowego 
domu (rysunek poniżej). Parter domu dotyczy „posiadania dachu nad głową” roz-
patrywanego jako podstawowy warunek integracji, a w szerszym kontekście odnosi 
się do warunków mieszkaniowych i  podstawowych źródeł dochodu. W  przypadku 
GFIS poziom ten stanowią warunki tworzone w ramach rodzinnych domów dziecka 
– małych kameralnych, które próbują odtworzyć relacje rodzinne. Stworzenie ta-
kich warunków umożliwiła dostępność środków fi nansowych, zarówno dotacyjnych 
przysługujących tego typu placówkom, jak i środków zmobilizowanych w ramach ka-
pitału solidarności od sponsorów czy w ramach dodatkowych projektów czy inicja-
tyw – zresztą mechanizm ten jest analogiczny dla większości kondygnacji zdolności 
do integracji społecznej. Kolejne trzy kondygnacje odzwierciedlają potencjał i  za-
soby wychowanków. Pierwszy z  nich dotyczy zdrowia i  fi zycznego funkcjonowania, 
ale i kwestii związanych z profi laktyką zdrowotną czy wyrabianiem nawyków zdro-
wego stylu życia. Kolejne piętro to kompetencje, na które składają się: możliwość 
podejmowania kształcenia na kolejnych etapach, czy zdobywanie nie tylko wiedzy, 
ale i konkretnych umiejętności. Co kluczowe, GFIS dużą wagę przykłada się także do 
zdobywania kompetencji społecznych, które de facto mają kluczowe znaczenie dla 
późniejszych relacji zawodowych i społecznych. Z tym związany jest kolejny poziom 
– norm, postaw i wartości, które przekazywane są wychowankom nie tylko werbalnie, 
ale poprzez działanie z poszanowaniem ich godności, wolności i prawa do własnego 
zdania. Generalnie warstwa ta widoczna jest na każdym z  etapów działania GFIS 
oraz stanowi podstawową motywację do działania. Kolejne, czwarte piętro dotyczy 
natomiast wszystkich aspektów związanych ze środowiskiem życia i pracy, a zatem 
odwołuje się do zasobów zewnętrznych, środowiskowych. W  sferze środowiska ży-
cia zdolność do integracji społecznej odnosi się to do dostępu wychowanków do róż-
nych usług, np. usług o charakterze publicznym lub szerzej do mobilizowania zaso-
bów wokół potrzeb konkretnej grupy (tu: wychowanków), narażonej na wykluczenie 
społeczne. W przypadku GFIS oddziaływanie na środowisko życia odnosi się do two-
rzenia dla wychowanków dostępu do wysokiej jakości usług (edukacyjnych, społecz-
nych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych itp.). W sferze środowiska pracy chodzi 
natomiast o dostęp do miejsc pracy określonego typu, warunków i organizacji pracy, 
a także odpowiedniego zarządzania i upodmiotowienia w miejscu pracy. W GFIS cel 
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ten jest realizowany poprzez tworzenie możliwości rozpoczęcia życia zawodowego 
w  sprzyjających warunkach (w  prowadzonych przedsiębiorstwach społecznych), 
które pozwalają na dalsze podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecz-
nych, co w konsekwencji przełożyć się może na lepszy start na otwartym rynku pracy.

Podsumowując, zdolność do integracji społecznej tworzą jednoczesne oddziały-
wania na stronę potencjałów jednostki, jak i zasobów środowiskowych. Koncepcja ta 
podkreśla znaczenie równowagi pomiędzy środowiskiem życia i pracy a potencjałem 
jednostki. W przypadku GFIS mamy do czynienia z głębokim zrozumieniem tych me-
chanizmów, tworzeniem domu nie tylko w znaczeniu fi zycznych czy emocjonalnym, 
ale „domu”, który daje możliwości startu w życie, które wychowankowie mogą kształ-
tować bez zbytniego obciążenia traumatycznymi sytuacjami rodzinnymi i wynikają-
cymi z nich defi cytami. 

Rysunek 13. Wymiary zdolności do integracji społecznej

Źródło: opracowanie własne. 



65

6.4. Proces usamodzielniania oparty o empowerment

Model usamodzielniania opracowany przez GFIS jest bezpośrednią odpowiedzią na 
wnioski płynące z diagnozy oraz pośrednio wynika z doświadczeń własnych liderów 
GFIS. Jest wielowymiarowy i tworzy zintegrowaną całość, która została szczegółowo 
opisana w publikacji metodycznej. Po analizie tego modelu można wskazać trzy klu-
czowe działania decydujące o jakości tego podejścia do usamodzielniania: (a) orga-
nizacja miejsca i sposób funkcjonowania małej społeczności Domu dla Dzieci; (b) re-
alizacja długofalowego modułu edukacji i  aktywizacji zawodowej; (c) prowadzenie 
własnej sieci mieszkań chronionych. Tym co łączy i nadaje wspólny wymiar jest ich 
empowermentowy charakter. Działania te zmierzają do oddolnego wzmocnienia od-
porności i budowania podmiotowości i sprawczości wychowanków. W sposób uprosz-
czony ujmuje ten mechanizm następujący schemat.

Rysunek 14. Elementy budowania empowertmentu w ramach działań GFIS
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Źródło: opracowanie własne.

Realizowana w procesie usamodzielniania zasada empowermentu wyrasta z prze-
konania, że każda społeczność to coś więcej niż zbiorowość ludzi gotowych wykonać 
zadanie. To współpraca szukająca możliwości współtworzenia wartości (Gobillot, 
2008). Empowerment osoby i społeczności można rozumieć na wiele sposobów (Ka-
nafa-Chmielewska, 2012):

 ◆ jako proces wykorzystujący zintegrowane zasoby wewnętrzne i  zewnętrzne 
w celu osiągnięcia zamierzonych efektów i rezultatów,

 ◆ jako zadanie pracowników DdD, którzy wspierają rozwój indywidualny oraz 
rozwój całych grup, budując siłę społeczności potrzebną , aby skutecznie od-
powiadać na potrzeby,
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 ◆ jako działania społeczności – skutkujące uzyskaniem większego indywidual-
nego wpływu wychowanków na sprawy ich dotyczące oraz skuteczniejszym 
realizowaniem własnych spraw,

 ◆ jako rezultat – społeczność i poszczególne wzmocnione osoby nabierają okre-
ślonego, wymiernego charakteru.

W modelu GFIS empowerment oznacza orientację na budowanie relacji opartej o: 
zaangażowanie we współpracę, wzajemne zaufanie i  szacunek, zaangażowanie in-
nych w proces decyzyjny, dzielenie się odpowiedzialnością, wzajemną pomoc, prze-
kazywanie wszystkich istotnych informacji, orientacja na proces i uczenie się w dzia-
łaniu. Empowerment wychowanków DdD jest zarówno procesem, jak i  produktem, 
a  dzięki niemu poszczególne elementy programu DdD (realizowane przecież ha-
słowo także w innych tego typu placówkach) nabierają mocy i skuteczności. W mo-
delu DdD można wskazać dwa podstawowe ścieżki nabierania mocy:

 ◆ w  obszarze rozwijania zasobów – budowanie zaangażowania, motywacji, 
zdolności do podejmowania decyzji, zdolność do współpracy;

 ◆ w obszarze sprawczości – budowanie wiary w siebie, poczucia odpowiedzial-
ności i wpływu na decyzje.

W praktycznym zastosowaniu przejawia się to w następujących trzech aspektach 
wdrażanego modelu.

1. mała społeczność Domu dla Dzieci

Każdy Dom ma swój unikatowy charakter – jest Domem o indywidualnym i nie-
powtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci i młodzież pozbawione opieki 
i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego miesz-
kańców do samodzielnego życia. Podstawą  pracy wychowawczej jest poszanowanie 
podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z  mieszkańców, realizo-
wane przez zespół wychowawców mentorów. Dom dla Dzieci wychowuje na równych 
zasadach w i do normalności. Tworzy kameralne warunki życia dzieciom i młodzieży 
bez stygmatyzacji. Nie ma tu tabliczek i regulaminów wiszących na ścianach. Dom 
dla dzieci jest domem, naturalną  częścią społeczności lokalnej. Mieszkańcy żyją zwy-
czajnie i po domowemu – razem siadając do posiłku, spełniając obowiązki, dbając o najbliż-
szą  przestrzeń . W  małej społeczności wychowawca mentor nie stoi na piedestale, 
ale wspólnie z  mieszkańcami angażuje się w  codzienne czynności. Wychowanie 
ma charakter całościowy i  realizowane jest przez wspólną  pracę . Pracę  w  Domu, 
pracę  nad sobą, pracę  edukacyjną  oraz przygotowanie mieszkańców do przy-
szłej pracy zawodowej. Wychowawca mentor nie wyręcza, a  wspiera mieszkańców 

18 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę (2014). Raport z projektu 
Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
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w samowychowaniu. Jak zauważają autorzy koncepcji GFIS: Czternaścioro indywidu-
alności z  własnymi przyzwyczajeniami i  nawykami tworzy unikalną  grupę domowników 
– społeczność/wspólnotę, w której każdy ma swój udział. Społeczność buduje naturalne śro-
dowisko młodego człowieka, który przebywa wśród rówieśników, kolegów, przyjaciół. Spo-
łeczność uczy współdziałania, solidarności i brania za siebie odpowiedzialności. Stanowi to 
atmosferę dla stopniowego dojrzewania osobistego i społecznego młodych ludzi . Przez cały 
okres pobytu dziecka w Domu dla Dzieci, zindywidualizowane podejście wychowaw-
cze zorientowane jest na wzmacnianie mocnych stron dziecka oraz równoczesną  
pracę  nad defi cytami. Każde dziecko mieszkające w  Domu dla Dzieci wywodzi się 
z innego środowiska, ma szereg negatywnych przyzwyczajeń i nawyków. W związku 
z  tym mieszkańcy są wspierani w  kształtowaniu pozytywnych przyzwyczajeń, któ-
rych nie wynieśli z poprzedniego środowiska (systematyczne uczęszczanie do szkoły, 
odrabianie lekcji, wypełnianie swoich obowiązków np. sprzątanie, przygotowywanie 
wspólnych posiłków etc.).

2. długofalowa edukacja i aktywizacja zawodowa

W Domu dla Dzieci, każdy z mieszkańców nabywa umiejętności oraz kompeten-
cje społeczne, które w przyszłości w sposób znaczący wpłyną na jego/jej rozwój zawo-
dowy, takie jak: budowanie relacji z innymi, dzielenie się wiedzą  i doświadczeniem, 
przyjmowanie odpowiedzialności odnalezienie się w realiach życiowych, otwartość 
na innych, samodzielność, samodyscyplina, umiejętność podejmowania decyzji, au-
toprezentacja, umiejętności negocjatorskie. Kluczowym zagadnieniem jest motywo-
wanie dziecka w  sposób pośredni i  bezpośredni do podjęcia działań ukierunkowa-
nych na pracę . Każda czynność, każde zadanie wykonywane w grupie nastawione na 
realizację  celu – takie jak urządzanie pokoju, drobne naprawy, czy prace ogrodowe 
– jest pośrednim przygotowaniem mieszkańca do podjęcia pracy zawodowej, po-
przez rozwój jego kompetencji społecznych oraz umiejętności życiowych. W zakre-
sie obowiązków domowych mieszkańcy zaczynają od pracy nad dbałością o higienę 
osobistą  i  porządek w  najbliższym otoczeniu (moja szafa, moje łóżko, mój pokój), 
przez coraz większą  samodzielność w dbałości o dom – np. od samodzielnego wsta-
wania, po ustalanie własnego rytmu dnia i  udział w  drobnych pracach porządko-
wych i remontowych (np. malowanie, kafelkowanie). Kształtowanie samodzielności 
w życiu codziennym przekłada się na rozwój prezawodowy i zawodowy mieszkańca, 
który stanowi podstawę samodzielności w dorosłości – z perspektywy społecznej, jak 
i ekonomicznej.

19 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę (2014). Raport z projektu 
Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
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Aktywizacja zawodowa ma też oczywiście wymiar bardziej bezpośredni realizo-
wany przez wybór ścieżki edukacyjnej oraz staże i  praktyki zawodowe. Mieszkańcy 
wspierani są w wyborze szkoły zgodnej z indywidualnym potencjałem młodej osoby, 
zainteresowaniami oraz wymogami rynku pracy. Rola wychowawcy mentora we 
wspieraniu wejścia na rynek pracy i podejmowania wyborów edukacyjnych dotyczy 
różnorodnych aspektów na przykład dawania praktycznych wskazówek przydatnych 
w poszukiwaniu pracy, jej utrzymaniu, odnosi się do zachowania w pracy, poszerza-
nia kompetencji, instytucji mogących pomóc w rozwoju zawodowym, ale także doce-
nianiu pierwszych sukcesów. Istotne jest też wsparcie przy pierwszych porażkach, po-
maganie w potraktowaniu ich jako elementu normalnego doświadczenia życiowego. 
Szczególnie ważne są trzy elementy testowania realnej sytuacji pracy:

 ◆ staże
Osoby bezrobotne, a  do nich zaliczyć mogą się też  osoby kontynuujące naukę 

w  systemie niestacjonarnym (np. zaocznym czy wieczorowym), mogą uzyskać staż 
zawodowy, podczas którego stażysta dostaje stypendium opłacane przez m.in. 
urzędy pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (dla osób do 25 roku życia 
może trwać maksymalnie do 12 miesięcy. Podczas stażu ma się okazję  nabyć wiele 
umiejętności praktycznych, pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony, uzyskać 
doświadczenie w wybranym przez siebie zawodzie).

 ◆ praktyki
Stanowią praktyczne przyuczenie do danego zawodu, są organizowane przez 

szkołę, organizacje z otoczenia rynku pracy, któryś z podmiotów gospodarczych FIS 
lub przedsiębiorców współpracujących z  GFIS. Może je również zorganizować wy-
chowawca/mentor w  porozumieniu z  pracodawcą . Celem praktyk jest doskona-
lenie umiejętności i  zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania na danym stano-
wisku pracy. Mogą być bezpłatne lub płatne, ale zazwyczaj znacznie mniej niż staż 
zawodowy.

 ◆ wolontariat
Jest bezpłatną  formą  świadczenia pracy, na rzecz organizacji pozarządowych, 

jak i instytucji publicznych. Wolontariusz nie może działać na rzecz podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą . Celem wolontariatu, poza osobistym wzmoc-
nieniem swojego potencjału i rozwoju osobistego, nauczeniem się funkcjonowania 
w grupie, zdobyciem kontaktów jest zazwyczaj wsparcie w realizacji zadań mających 
wymierny cel społeczny. Udział w wolontariacie uczy odpowiedzialności za wspólne 
dobro, zwiększa wrażliwość społeczną .

3. mieszkania chronione

Praca nad „usamodzielnieniem” mieszkańca Domu dla Dzieci, rozumiana jako 
przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia, rozpoczyna się z chwilą  przyjęcia 
młodej osoby pod opiekę Domu dla Dzieci. Zwieńczenie stanowi usamodzielnienie 
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w ujęciu prawnym, kiedy mieszkaniec opuszcza Dom dla Dzieci i rozpoczyna życie na 
własny rachunek. Mieszkaniec Domu dla Dzieci, który kończy 18 rok życia może opu-
ścić Dom dla Dzieci i rozpocząć samodzielne życie, bądź też  może pozostać w Domu 
dla Dzieci do ukończenia 25 roku życia, o ile kontynuuje naukę. W tym czasie młody 
człowiek potrzebuje szczególnego wsparcia. Prawdopodobnie najważniejszą formą 
w  tym czasie jest mieszkanie chronione. Przygotowuje ono osoby tam przebywa-
jące, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępuje 
pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapew-
nia z jednej strony warunki samodzielnego funkcjonowania z drugiej umożliwia in-
tegrację ze społecznością lokalną. Według ustawy pobyt w mieszkaniu chronionym 
może być przyznany osobie, która ze względu na trudną  sytuację  życiową , wiek, nie-
pełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę. Do takich osób 
zalicza się właśnie osoby opuszczające pieczę  zastępczą  w  rozumieniu przepisów 
o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej. GFIS prowadzi sieć 12 mieszkań 
chronionych.

6.5. Formy oddziaływania kapitału solidarności w ramach modelu wsparcia 
GFIS

Realizacja przedstawionego powyżej procesu usamodzielniania budującego odpor-
ność i  empowerment wychowanków wymaga uruchomienia ponadstandardowych 
zasobów materialnych i  niematerialnych. W  badanym przypadku możliwe jest to 
dzięki zbudowaniu przez GFIS „kapitału solidarności” rozumianego jako posiadanie 
przez przedsiębiorstwo społeczne trwałej sieci związków opartych na relacji solidarnościowej 
umożliwiającej dostęp do szeregu rzeczywistych i  potencjalnych zasobów, które następnie 
służą do realizowania w oparciu o zasadę empowermentu wsparcia jakości życia osób i grup 
społecznie marginalizowanych . Kluczową dla tego kapitału relację solidarnościową 
można przybliżyć deskryptywnie jako zbiór praktyk, wyrażających instytucjonalną go-
towość do ponoszenia kosztów pomocy innym. Instytucjonalna gotowość jest jednak bar-
dzo wyraźnie ufundowana na moralnym i osobistym zaangażowaniu przedstawicieli 
(najczęściej liderów) danej organizacji będącej członkiem solidarnościowej sieci zbu-
dowanej przez przedsiębiorstwo społeczne. W postrzeganiu i analizie sieci konieczne 
jest poszerzenie perspektywy pozyskiwania/udostępniania zasobów o normatywne 
aspekty solidarności, która – jako ideał moralny – „nakłania” ludzi (a poprzez nich in-
stytucje) do altruistycznych działań.

Kapitał solidarności aktywowany jest poprzez gorącą relację uruchamiającą zaan-
gażowanie w działanie lub będąc dyspozycją do działania podmiotu wspierającego 

20 Defi nicja własna.
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względem drugiego podmiotu, wtedy i  tylko wtedy, gdy spełnione są następujące 
warunki (Wildt 1999: 28):

a) motywacje działającego/wspierającego podmiotu
 ◆ Działający (wspierający) i odbiorca są związani ze sobą uczuciem przynależno-

ści lub współczucia;
 ◆ Motywacja działającego jest przynajmniej częściowo altruistyczna;
 ◆ Działający jest przekonany, że jego działania są pomaganiem odbiorcy w jakie-

goś rodzaju sytuacji niepokoju, zagrożenia;
 ◆ Działający postrzega zagrożenie jako problem moralny, mianowicie jako źró-

dło obligacji, zazwyczaj również jako niesprawiedliwość dla odbiorcy;
 ◆ Działający wierzy, że osobiście jest moralnie zobowiązany do działania, ale nie 

jest do tego zobligowany formalnie
b) założenia odnośnie intencji podmiotu/odbiorcy

 ◆ Działający zakłada, że odbiorca ocenia swoje zagrożenie (potrzebę wsparcia) 
w podobny sposób;

 ◆ Działający zakłada, że ostateczni benefi cjenci działań podmiotu/odbiorcy są 
zmotywowani i dzięki temu podejmą, w miarę możliwości, poważny wysiłek, 
by znaleźć rozwiązanie swojej trudnej sytuacji;

 ◆ Działający zakłada przynajmniej możliwość zaistnienia sytuacji, w której pod-
miot/odbiorca w swoich działaniach kieruje się podobnymi motywacjami.

Gorące relacje solidarnościowe uruchamiające środowiskowe i  instytucjonalne 
zasoby na rzecz wychowanków DdD aktywowane są na trzech poziomach aktywno-
ści GFIS, co ilustruje poniższy schemat.

Rysunek 15. Elementy budowania kapitału solidarności w ramach działań GFIS
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Źródło: opracowanie własne.
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a) sieć instytucjonalna

Sieć tworzona przez przedsiębiorstwo społeczne (GFIS) rozumiana jest jako zbiór ak-
torów połączonych konkretnym typem relacji – relacją solidarnościową. Podmiotami 
uczestniczącymi w sieci są:

 ◆ samorząd lokalny i  różnorodne instytucjami tj. szkoły, pomoc społeczna, 
policja;

 ◆ inne instytucje publiczne np. sądy, służba zdrowia;
 ◆ lokalne organizacje pozarządowe;
 ◆ ponadlokalne organizacje pozarządowe;
 ◆ lokalne fi rmy komercyjne;
 ◆ ponadlokalne fi rmy komercyjne;
 ◆ osoby prywatne.

Struktura siatki instytucjonalnej przypomina wyglądem grona, które będąc ze 
sobą silnie powiązane lepiej funkcjonują, stając się bardziej odporne na różnego 
typu szoku zewnętrzne. Ilustracją grona GFiS jest poniższy schemat.

Rysunek 16. Siatka instytucjonalna na przykładzie domów dla dzieci 

Źródło: opracowanie własne.

W przedstawianym przypadku mamy do czynienia z powiązanymi podmiotowo 
i instytucjonalnie podmiotami. Najbliższe grona budowane przez GFIS/FIS stanowią 
fi rmy społeczne, dzięki którym wychowankowie mogą wejść w  świąt pracy w  moż-
liwe przyjazny sposób. Firmy te (Bar, Kuźnia, Hotel) to co byty najbardziej z domami 
powiązane, utworzone głównie po to, aby wychowanków wspierać w starcie w doro-
słość. Bardziej odległe połączenie (aczkolwiek silne), dotyczące przepływów środ-
ków fi nansowych czy rzeczowych w formie stałej lub czasowych projektów, tworzone 
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jest z samorządem i jego jednostkami. Jest to rezultat dostarczania swojego rodzaju 
usługi użyteczności publicznej, której zapewnienie leży w  gestii władzy publicznej 
w związku z prowadzeniem domów dla dzieci i realizacją działań na rzecz ich wycho-
wanków. Nieco mniej regularne połączenia wiążą domy dla dzieci z fi rmami prywat-
nymi, które wspomagają ich działania. Połączenie to jest nieregularne i dotyczy za-
równo współpracy fi nansowej (niewielkie znaczenie w całości przychodów GFIS), jak 
i współpracy związanej z takimi działaniami jak staże, praktyki. Siatkę uzupełniają 
inne instytucje, a charakter, w tym siła i regularność połącznia może się różnić w za-
leżności od rodzaju współpracy czy kontaktów.

b) praktyki i praca we własnych fi rmach

Ważnym elementem solidarnościowego kapitału wytworzonego przez analizo-
wane przedsiębiorstwo społeczne jest solidarnościowy mechanizm udostępniania 
zasobów przez fi rmy będące częściami konsorcjum GFIS (podmioty gospodarcze 
funkcjonujące w ramach FIS), a także samą fundację (wolontariat oraz miejsca pracy). 
Całe konsorcjum to ponad 100 miejsc pracy oraz drugie tyle miejsc aktywności dla 
wolontariuszy. Założeniem podstawowym GFIS jest wspieranie usamodzielnienia 
wychowanków DdD poprzez zatrudnianie (przede wszystkim czasowe) we własnych 
fi rmach. W ramach tych fi rm można pracować oraz zdobywać doświadczenie w za-
kresie marketingu i sprzedaży, transportu i logistyki, szeroko-profi lowanej gastrono-
mii, hotelarstwa, dziennikarstwa. Około 30–40% zatrudnianych przez fi rmy FIS osób 
stanowią wychowankowie DdD. Jest to dla nich świetna szkoła pracy i nabywania re-
alnego doświadczenia w przyjaznym środowisku społeczno-zawodowy. Trzeba jed-
nak zauważyć, że tworzenie tego typu warunków dla swoich wychowanków wiąże się 
z dodatkowymi kosztami lub osłabieniem ich rentowności. Na podstawie wywiadów 
z menedżerami fi rm można przyjąć, że poziom kosztów tego typu stanowi ok. 20% 
w budżecie każdej z tych fi rm. Tego typu „straty fi nansowe” rekompensowane są:

 ◆ poprzez transfery fi nansowe pomiędzy fi rmami (lepiej sobie radzące wspie-
rają słabsze);

 ◆ preferencje formalne (klauzule społeczne) i  nieformalne w  świadczeniu 
usług;

 ◆ dofi nansowanie działań fi rm poprzez granty na programy społeczne.

c) współpraca z przedsiębiorcami

Bardzo istotnym źródłem zasobów sieci GFIS są lokalni i ponadlokalni przedsię-
biorcy komercyjni. Ich wsparcie polega przede wszystkim na:

 ◆ fi nansowych dotacjach zwłaszcza w „momentach krytycznych”, gdy potrzeba 
środków na tzw. wkład własny lub na takie wydatki, które nie mogą być ponie-
sione z funduszy publicznych;

 ◆ wolontariacie pracowniczym, usługach i zakupach sprzętowych;
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 ◆ organizowaniu staży i praktyk zawodowych;
 ◆ dzieleniu się specjalistyczną wiedzą (np. zarządzanie hotelem, układanie 

menu w kawiarni itp.);
 ◆ zatrudnianiu wychowanków na normalnych miejscach pracy.

Wymienione typy wsparcia przyjmują rozmaite formy realizacyjne. Jedne mają 
charakter jednostkowy i  krótkofalowy. Inne stają się wieloletnimi program współ-
pracy. Przykładem tej drugiej formy może być program „Pierwsza Przymiarka” reali-
zowany w partnerstwie z fi rmą LPP. Skierowany jest on do młodzieży z placówek opie-
kuńczych oraz rodzinnych domów dziecka, przygotowującej się do samodzielnego 
życia i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Przyszli uczestnicy, po aplikacji do pro-
gramu, odbywają szkolenie rekrutacyjne, organizowane przez specjalistów z  fi rmy 
LPP. Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę na temat narzędzi i technik skutecznego po-
szukiwania pracy, doskonalenia umiejętności powiązanych z  efektywnym poszuki-
waniem pracy, zbudowanie aktywnej postawy w procesie poszukiwania pracy, zwięk-
szenie świadomości na temat swojej roli/wpływu na efekt związany ze znalezieniem 
pracy. Po szkoleniu kandydaci przygotowują kierunkowe CV, pod określone ścieżki za-
wodowe oraz przygotowują się do rozmów kwalifi kacyjnych w wybranych salonach 
Reserved na terenie Trójmiasta. Wyłonieni uczestnicy podpisują umowy i odbywają 
płatne staże na stanowisku sprzedawcy lub magazyniera pod okiem doświadczonych 
pracowników LPP – mentorów zawodowych. W  pilotażowej edycji Pierwszej Przy-
miarki obecnie bierze udział 11 wychowanków Domów dla Dzieci Gdańskiej Fundacji 
Innowacji Społecznej.

6.6. Gronowa struktura zawiązywania kapitału solidarności

Funkcjonowanie przedstawionych powyżej trzech poziomów zawiązywania się relacji 
solidarnościowych odpowiada defi nicjom gron stosowanym w naukach o zarządza-
niu. Zdaniem Den Hertoga i in. (2001) grono to grupa fi rm, ich dostawców, klientów 
oraz ośrodków wiedzy uczestniczących w jednym łańcuchu tworzenia wartości. Mogą 
one tworzyć między sobą powiązania sieciowe umożliwiające dyfuzję innowacji 
i wspólne rozwijanie nowych technologii. W przypadku opisanej struktury gron wy-
tworzonej wokół domów dla dzieci, podmioty w nim uczestniczące tworzą wartość, 
ale naszym zdaniem w ujęciu nieekonomicznym, jakim są szerokie warunki rozwo-
jowe dla wychowanków. Co więcej, między podmiotami w gronach utworzonych wo-
kół domów dla dzieci następuje przepływ wartości i emocji związanych z działaniami 
na rzecz dzieci. Kwestia tworzenia wartości w gronach wokół domów dla dzieci ma 
kluczowe znaczenie – i naszym zdaniem nie jest to przepływ w jedną stronę – czyli na 
rzecz domów dla dzieci i ich mieszkańców. To także przepływ wartości i emocji god-
nościowych związanych z  wypełnianiem misji o  charakterze publicznym. To także 
przepływ postaw, prestiżu związanego ze wsparciem osób znajdujących się w gorszej 
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sytuacji życiowej, a  także samych usług związanych ze wsparciem wychowanków. 
Analizowanym kapitałem przepływającym lub aktywowanym w ramach sieci są za-
soby materialne, wiedza, kontakty, władza, symbole i  uczucia. Powiązania między 
przedsiębiorstwem społecznym a innymi podmiotami mają charakter bezpośredni, 
a ich fundamentem jest zbudowany wcześniej środowiskowy kapitał społecznego za-
ufania wokół GFIS i sposobu pracy jej liderów (jeszcze przed powstaniem fundacji). 
Relacje w sieci skoncentrowane są wokół przedsiębiorstwa społecznego, a nie wiążą 
poszczególnych członków pomiędzy sobą. Przepływy kapitału mają charakter jedno-
kierunkowy od członków sieci do przedsiębiorstwa społecznego będącego centrum 
sieci. Udział w  sieci przynosi przede wszystkim gratyfi kację moralną, która najczę-
ściej jest „opakowana” w zestaw argumentów o charakterze CSR-owym (w przypadku 
fi rm komercyjnych) lub związanym z znaczeniem partnerstwa w polityce społecznej 
opartej na idei partnerstwa i governance (w przypadku samorządu lokalnego i jego in-
stytucji lub ngo). 

Kolejna istotna kwestia, dotycząca ekonomicznej defi nicji struktury gronowej 
wiąże się z  wielością i  różnorodnością podmiotów wchodzących w  skład grona. Im 
więcej podmiotów, tym większa elastyczność grona i  jego efektywność, a także od-
porność na czynniki zewnętrzne. Mamy z tym do czynienia także w przypadku gron 
wytworzonych wokół domów dla dzieci. Świadczy to o  stosunkowo rozwiniętym 
charakterze grona, które zdolne jest do wytarzania wartości, innowacyjnych działań 
czy stosowania nieszablonowych rozwiązań, których przykładem może być kapitał 
solidarności.

Jako podsumowanie tej części rozważań w  poniższej tabeli przedstawiono po-
ziomy działań DdD. 

Tabela 6. Poziomy działań DdD 

Standardowe 
działania DdD

Działania podnoszące jakość DdD Realizacja ścieżki edukacji 
i aktywizacji zawodowej

Zapewnienie kadry

Wyżywienie 
i zapewnienie 
miejsca

Ubrania, pomoce 
szkolne

Superwizja dla wychowawców

Udział wychowawców 
w programach szkoleniowych

Wycieczki dla wychowanków

Zagospodarowanie otoczenia DdD 
(ogrody, place zabaw)

Mieszkania chronione

Mentoring zawodowy

Warsztaty aktywizujące

Staże i praktyki
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Finansowe z dotacji 
przedmiotowej 
na każdego 
wychowanka 

W postaci grantów samorządu 
lokalnego na różnorodne projekty 
profi laktyczne

Wsparcie fi nansowe 
przedsiębiorstw komercyjnych

Wsparcie poprzez udostępnianie 
wiedzy specjalistycznej lub 
wolontariat pracowniczy

Bezpośrednie wykonywanie 
remontów

Udział w projektach innych 
organizacji pozarządowych

 

70% ogółu kosztów21  20% ogółu kosztów  10% ogółu kosztów

Źródło: opracowanie własne.

7. Rozwijanie odporności i kapitału społecznego Oruni jako przykład 
długofalowej inwestycji społecznej

Równolegle z omówionym już pierwszym celem społecznym GFIS realizuje długofa-
lowy program integracji lokalnego środowiska Oruni. Prowadzony dla różnych grup 
wiekowych zakłada ożywienie aktywności społecznej/obywatelskiej. Centrum podej-
mowanych działań jest Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”. Praca ze społecznością 
lokalną  Oruni przyjmuje najczęściej formę stałych projektów/programów, których 
inicjatorami i (współ)realizatorami obok GFIS są instytucje i osoby związane z dziel-
nicą . Część projektów wychodzi poza granice Oruni, angażując mieszkańców i insty-
tucje innych dzielnic, bądź stanowiąc inspirację  i dobrą  praktykę do działań wspólno-
towych. Społecznym i  lokalnym spoiwem poszczególnych projektów realizowanych 
„w”, „dla” i „z” społecznością lokalną jest partnerstwo lokalne Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych „Moja Orunia”.

7.1. Charakterystyka poszczególnych etapów wzmacniania wspólnoty 
lokalnej

W procesie budowania silnej wspólnoty lokalnej można wyodrębnić kilka podstawo-
wych etapów, które wskazuje poniższy schemat.

21 Procentowy wymiar kosztów ma charakter szacunkowy i uśredniony. Struktura kosztów i przychodów 
zmieniała się w każdym roku.
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Rysunek 17. Proces powstawania i rozwoju GFIS

Źródło: opracowanie własne.

W bardziej ogólnym planie proces dzieli się na dwie podstawowe okresy:
 ◆ okres przed powstaniem podmiotu ekonomii społecznej (GFIS) 1994–2006
 ◆ okres, w  którym animacja i  wsparcie aktywności społecznej jest koordyno-

wane przez GFIS 2007–2018.

Wolontariat

Program wolontariatu młodzieżowego na Oruni rozwija się od 1998 roku i jest praw-
dziwym pomostem pomiędzy pierwszymi działaniami animacyjnymi a obecną dzia-
łalnością GFIS, która de facto nie zaczęła się w 2007 r., lecz została oparta na różno-
rodnych działaniach prowadzonych z udziałem obecnych liderów fundacji od 1994 r. 
Zapoczątkował je wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. „Oruń ski Wolon-
tariat PAROWÓZ” – uruchomiony przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Nie-
pełnosprawnej NOWINY. Wolontariat ukierunkowany był na wsparcie osób z  nie-
pełnosprawnością intelektualną , uczestniczących w  życiu społeczności Ośrodka. 
Wolontariusze z  Parowozu uczestniczyli jako kadra wspomagająca w  obozach pod 
namiotami organizowanymi na Kaszubach. Były to zarówno obozy integracyjne dla 
dzieci niepełnosprawnych i  do dzieci z  dzielnicy Orunia. Uczestniczyli w  nich także 
wolontariusze z  krajów Europy: Irlandii, Węgier, Anglii. Praca wolontariuszy po-
lega na czytaniu bajek, pomocy w  kąpieli, usypianiu dzieci, wychodzeniu na spa-
cery z  dziećmi. Grupę wolontariuszy tworzą przeważnie młodzi ludzie, studentki 
i studenci, ale także pracownicy fi rm. Ciekawostką  jest, że zauważalna jest też  ścisła 
współpraca międzypokoleniowa – wolontariuszkami są np. matka z  córką . Dotych-
czas przez wolontariat PAROWÓZ przewinęło się 70 osób. Pierwsze doświadczenia 
z  animowaniem aktywności wolontariackiej były potem kontynuowane. Przykła-
dem może być „Wolontariat w Domu na Trakcie” skierowany na pomoc małym dzie-
ciom przebywającym w  domu interwencyjnym. Wolontariusze związani z  Parowo-
zem kontynuują działania społeczne również w życiu studenckim i zawodowym (np. 
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założyli wolontariat na Akademii Medycznej, inni – będąc Studentami Akademii Pla-
stycznej – realizują projekty grafi czne o tematyce społecznej związanej z rozwiązy-
waniem problemów ludzi wykluczonych, inni będąc pracownikami fi rm propagują 
akcję  1%). Wskazane powyżej pierwsze inicjatywy wolontariackie zbudowały klimat 
do zakorzeniania się „pracy z i przez” wolontariuszy w wielu instytucjach i organiza-
cjach na Oruni. Można powiedzieć, że dzisiaj jest to powszechnie stosowana forma 
pracy środowiskowa, a jej corocznym sprawdzianem na dużą skalę jest letni piknik 
w oruńskim parku organizowany przez podmioty zrzeszone w Stowarzyszeniu Inicja-
tyw Lokalnych Orunia.

Partnerstwo lokalne

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Orunii działa w  formie Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Lokalnych Moja Orunia, które zrzesza większość działających w tej dzielnicy 
organizacji i  instytucji. Stanowi forum współpracy partnerów, wspólnie realizują-
cych działania i wdrażających różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej 
w gdańskiej Oruni. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (SIL) jest koalicją szkół, insty-
tucji kultury, instytucji pomocy społecznej, parafi i i organizacji pozarządowych sku-
pioną na współdziałaniu w  rozwiązywaniu lokalnych problemów dzieci, młodzieży 
i rodzin. SIL przez dwadzieścia lat swojej działalności stało się realną  siłą  obywatelską  
w  dzielnicy. W  jego obszarze działań i  zainteresowań leży nie tylko organizowanie 
wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, ale realna pomoc mieszkańcom w chwilach 
szczególnie trudnych (jaką  była np. powódź w 2001 roku), a także opiniowanie pomy-
słów radnych dotyczących rozwoju infrastruktury, rewitalizacji, odrestaurowywanie 
ważnych zabytków dzielnicy.

Portal społecznościowy MOJAORUNIA.PL

W  2009 roku GFIS zainicjował internetową platformę komunikacji i  informacji 
o sprawach dzielnicy Orunia. Portal Moja Orunia jest niezależnym medium lokalnym 
o charakterze internetowego dziennika, który relacjonuje bieżące wydarzenia zwią-
zane z życiem lokalnej społeczności. Jest ważną przestrzenią  (wirtualną ) do organi-
zowania społeczności lokalnej. Powstał z potrzeby lepszego informowania i integro-
wania mieszkańców Oruni oraz promocji dzielnicy, jako miejsca niepowtarzalnego. 
Inicjatorzy deklarowali: Pragniemy, aby portal stał się przestrzenią  do wyrażania własnych 
myśli, rozwijaniem dialogu o sprawach codziennych i niecodziennych, żeby zawsze „był pod 
ręką ” w sytuacjach, gdy szukamy czegoś, co związane jest z tym miejscem.

Portal jest niezwykle prężnie rozwijającym się medium opiniotwórczym, ze stale 
rosnącą  liczbą  użytkowników (w  tej chwili ma ok. 6 tysięcy stałych użytkowników). 
O  wzrastającej roli portalu świadczyć może chociażby fakt powodzenia kilku akcji 
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obywatelskich, które w  dużym stopniu wpłynęły na decyzje władz miasta. charak-
terystycznym przykładem jest zatrzymanie decyzji o utworzeniu węzła do nawraca-
nia dla ciężarówek na ulicy Gościnnej (głównej ulicy oruńskiej starówki). Dzięki akcji 
portalu mieszkańcy zebrali ponad tysiąc podpisów, które okazały się wystarczające, 
by wiceprezydent Gdańska zadecydował o potrzebie znalezienia innego rozwiązania 
dla problemów komunikacyjnych południowych dzielnic Gdańska.

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”

Od momentu powstania fundacji GFIS przygotowywano się do utworzenia społecz-
nego miejsca – centrum działań na Oruni. Udało się to w 2010 r., kiedy w budynku 
dawnego Oratorium, użyczonego przez Towarzystwo Salezjańskie założono Dom 
Sąsiedzki. Środki na remont budynku oraz wyposażenie pozyskano od duńskiej fun-
dacji VELUX Foundations. Działalność programowa Domu Sąsiedzkiego jest współ-
fi nansowana z grantów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dom Sąsiedzki jest miejscem 
otwartym na różnorodną aktywność osób i  grup z  lokalnej społeczności dzielnicy 
Gdańsk Orunia. W Gościnnej Przystani mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, za-
angażować się w grupy samopomocowe, wspólnie spędzać czas, skorzystać z warsz-
tatów, kursów rozwijających umiejętności oraz z  bezpłatnej kafejki internetowej. 
Społeczność Gościnnej Przystani jest wielopokoleniowa. W DS działa Klub Malucha, 
świetlica środowiskowa, przedszkole, Klub Młodych oraz Klub Seniora. Gościnna 
Przystań pełni również funkcję znaczącego centrum demokracji lokalnej. Odbywają 
się tu debaty, spotkania mieszkańców dotyczące planowania przestrzennego, spraw 
dzielnicy istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Swoją siedzibę ma tu Rada Osie-
dla, dyżury pełnią Radni Miasta Gdańska. Dom Sąsiedzki jest miejscem, w  którym 
spotkają się drogi grup formalnych i nieformalnych. Oferta Domu Sąsiedzkiego ba-
zuje na potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców. Jest ona dostosowana do ludzi 
w  różnym wieku i  z  różnych środowisk. Największy nacisk położony jest jednak na 
działania z dziećmi i młodzieżą. Dzięki realizowanym w ramach oferty programom 
Dom Sąsiedzki wzmacnia społeczność poprzez dostarczenie im potrzebnych usług, 
lokalnych wydarzeń oraz dostarczając przestrzeń, gdzie ludzie mogą uczyć się, otrzy-
mywać i dawać wsparcie, razem spędzać czas, zawierać przyjaźnie i poznawać swoich 
sąsiadów. Programy realizowane w Domu Sąsiedzkim są bramą dla zaangażowania 
ludzi, często jako wolontariuszy i lokalnych liderów. Opierając się na lokalnych zaso-
bach, pracy wolontariuszy Dom Sąsiedzki dostarcza udział w programach bezpłatnie 
lub za niską opłatą. Zapewnia mieszkańcom między innymi:

 ◆ sale do wspólnych spotkań mieszkańców jako przestrzeń do budowania 
i wzmacniania sąsiedztwa oraz wymiany informacji i doświadczeń,

 ◆ przestrzeń dla osób, które chcą zaangażować się w pracę wolontarystyczną
 ◆ w społeczności,
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 ◆ przestrzeń, w  której realizowane są programy odpowiadające na potrzeby 
społeczności, np. kącik prasowy, kafejka internetowa, Klub Młodych, świetlica 
dla dzieci itp.,

 ◆ wsparcie personelu posiadającego kwalifi kacje do pracy ze społecznością, np. 
animator społeczny, moderator, facylitator, itp.

Codzienne funkcjonowanie Gościnnej Przystani powierzone jest menadżerowi, 
który współpracuje z  trzema streetworkerami. Tworzą oni wraz z  wolontariuszami 
harmonogram pracy i wydarzeń, jakie prowadzone są w oparciu o zasoby Gościnnej 
Przystani. Pracę  z dziećmi wspierają animatorki (młodzież z Oruni) oraz wolontariu-
sze (studenci trójmiejskich uczelni). Jest to młodzież, która pomaga dzieciom w od-
rabianiu lekcji oraz organizacji zajęć typu: gry stolikowe, taniec, malowanie, gry te-
matyczne, rozmowy po angielsku oraz przygotowywanie poczęstunku – kanapki dla 
uczestników zajęć. Gościnna Przystań otwarta jest od godz. 10.00 do 20.00 od po-
niedziałku do piątku. Do 15.00 w czasie kiedy dzieci i młodzież przebywają w szkole, 
Gościnna Przystań otwarta jest dla mieszkańców, w tym grup seniorów oraz niefor-
malnych grup o różnorodnych zainteresowaniach. Od godz. 15.00 do 20.00 przeby-
wają w niej dzieci i młodzież: w godz. 15.00–18.00 – dzieci młodsze do 13 roku życia; 
w godz. 18.00–20.00 – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Kawiarnia Kuźnia

Powstała jako efekt projektu Centrum Innowacji i  Aktywizacji Społecznej. Jego 
pierwszym etapem było odrestaurowanie zabytkowej kuźni, w  której utworzono 
kawiarnię. Mieści się przy ul. Gościnnej 10 w  Gdańsku Oruni – w  przestrzeni zabyt-
kowej – najmniejszym domu podcieniowym o  konstrukcji szachulcowej zachowa-
nym na Żuławach. Prace rewaloryzacyjne w budynku zostały przeprowadzone przez 
Gminę Miasta Gdańsk w 2012 roku, ona też użyczyła budynek Fundacji do realizacji 
programu aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży oraz programu społecznego 
podwyższającego poziom kapitału społecznego dzielnicy Gdańsk Orunia. Dlatego 
Kuźnia jako przedsiębiorstwo społeczne reinwestuje zyski w program przygotowania 
i wprowadzania młodzieży na otwarty rynek pracy. Do pracy zaangażowani są młodzi 
ludzie, po to by zdobywali doświadczenie zawodowe w baristyce i obsłudze klienta. 
Kuźnia pełni też rolę symbolicznego centrum kulturowego Oruni – miejsca chętnie 
odwiedzanego przez mieszkańców. Jest przyjazną przestrzenią do kameralnych spo-
tkań oraz prezentacji lokalnych artystów. kolejnym etapem rozwoju tego miejsca 
była budowa warsztatu kowalskiego, który działa w pełni komercyjnie. Jednocześnie 
realizuje misję społeczną poprzez pokazy kucia, warsztaty z  kowalstwa dla dzieci, 
młodzieży czy zorganizowanych wycieczek. Kuźnia jest połączeniem przedsiębior-
stwa społecznego oraz komercyjnego z misją społeczną.
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Działania z zakresu reintegracji i aktywizacji zawodowej

Nowym polem aktywności GFIS są projekty aktywizacji społeczno-zawodowej skie-
rowane do społeczności lokalnej Oruni. Od 2017 r. GFIS realizuje dwa partnerskie 
projekty:

 ◆ Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. 
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Gdańską Fun-
dacją Innowacji Społecznej, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, 
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzysze-
niem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzysze-
niem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Wsparciem w projek-
cie obejmuje 154 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i osób niepełno-
sprawnych oraz otoczenie tych osób i rodzin, w zakresie w jakim jest to nie-
zbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej. Wsparcie w  projekcie składa 
się ze ścieżki reintegracyjnej, indywidualnego wsparcia psychologiczno-tera-
peutycznego, doradztwa zawodowego, szkoleń i  kursów zawodowych, staży 
zawodowych, pośrednictwa pracy, praktyk zawodowych, wsparcia środowi-
skowego, grupę samopomocowych. Każdy uczestnik zostanie także objęty 
wsparciem indywidualnego asystenta, który towarzyszył mu w  aktywizacji 
społeczno-zawodowej.

 ◆ Projekt Centrum Aktywizacji Społecznej CAS Orunia współfi nansowany 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, realizowany 
w partnerstwie zawiązanym przez Miasto Gdańsk i 9 partnerów społecznych, 
w  tym Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS). Celem projektu jest 
zmniejszenie liczby osób i  rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w  Gdańsku, przez rozwój i  wdrożenie usług społecznych w  Centrum Akty-
wizacji Społecznej CAS Orunia, w  okresie 2017–2022. Usługi społeczne do-
tyczą obszarów: reintegracji społecznej, wsparcia edukacyjnego oraz wspie-
rania rozwoju młodzieży zagrożonej wykluczeniem; reintegracji społecznej 
rodziców i  rodzin, wsparcia terapeutycznego oraz wychowawczego (szkoła 
rodzica), rozwoju wolontariatu. Do uczestnictwa zapraszani są mieszkańcy 
Gdańska, w  szczególności osoby mieszkające na terenie Oruni, Św. Wojcie-
cha i  Lipiec, Olszynki, Oruni Górnej, Osiedli: Moje Marzenie i  Kolorowe oraz 
Maćkowych.
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8. Empowerment i kapitał społeczny wspólnoty lokalnej 

Działania GFIS aktywizujące społeczność lokalną Oruni dobrze korespondują z  za-
łożeniami koncepcji rozwijania odporności resilience. Ważnym symbolicznym i prak-
tycznym impulsem do inwestowania w  odporność społeczności lokalnej była spo-
łeczna trauma wywołana skutkami wielkiej powodzi jaka nawiedziła tę dzielnicę 
w 2001 r. Woda przerwała wówczas w pięciu miejscach Kanał Raduni. Tysiące litrów wody 
zaczęło zalewać pobliskie ulice, domy sklepy, podwórka, zaparkowane auta. Do kamienic 
wlewały się potoki, które niszczyły mieszkania, wypłukiwały szamba, rujnowały piwnice. 
Mieszkańcy opowiadali, jak po ulicach pływały fragmenty mebli. W jednej ze szkół na Oruni 
do tej pory na murze istnieje narysowana kredą kreska, obrazująca poziom, do którego pod-
niosła się wówczas woda. Linia zatrzymała się na wysokości około dwóch metrów. Przez za-
ledwie kilka godzin spowodowała gigantyczne straty, które oszacowano na ok. 200 
mln zł – nie licząc strat poniesionych przez ludność. Powodzią dotkniętych zostało ok. 
300 rodzin, cztery osoby zmarły ze stresu (zawały serca), a ok. 5 tys. osób otrzymało 
kartę powodzianina, uprawniającą do pomocy socjalnej. Po powodzi trzeba było wy-
burzyć kilkadziesiąt budynków. Usuwanie skutków powodzi trwało wiele miesięcy, 
a prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym trwają do dziś.

Mieszkaniec Św. Wojciecha Wojciech Kolesiński w rozmowie z Onetem wspomina 
powódź z 2001 roku jako wielką katastrofę, ale też niezwykłą mobilizację mieszkańców. 
Powódź sprawiła, że w  kolejnych latach miasto zainwestowało w  zabezpieczenia 
antypowodziowe, odbudowało szereg budynków oraz infrastrukturę. Wyzwaniem 
okazało się też wykorzystanie mobilizacji społecznej do budowania długofalowej 
odporności dzielnicy na różnego rodzaju kryzysy. Wytworzony w tym czasie klimat 
społecznej współpracy połączony z  zainteresowaniem samorządu mocno sprzyjał 
wdrażaniu inicjatyw o charakterze organizowaniu społeczności lokalnej. Wtedy wła-
śnie późniejsi liderzy GFIS zaczęli brać udział w programie i ruchu Centrów Aktyw-
ności Lokalnej. Zdobywaną na szkoleniach wiedzę można było natychmiast wykorzy-
stać do budowania wspólnoty lokalnej. 

Próbując odtworzyć najważniejsze elementy różnorodnych działań podejmo-
wanych na opisanej wcześniej ścieżce rozwojowej od 1994–2018 można podkreślić 
następujące zasady jakimi kierowano się w  podnoszeniu odporności społeczności 
oruńskiej:

 ◆ być aktywnym
Aktywny to ten, kto włada jakimiś procesami, ma nad nimi kontrolę , pasywny zaś 

to ten, kto im podlega. Być aktywnym to znaczy być świadomym, zaangażowanym, 
posiadający wiedzę, zobowiązanym, silnym.

 ◆ tworzyć połączenia
Człowiek powinien być aktywny, nie indywidualnie, ale zmieniając to, co społeczne. 

Istotą  sprawstwa jest więc oddziaływanie poprzez społeczne zapośredniczenie. 
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W związku z tym w zmienianiu ważne są wszelkie „połączenia”, aktywne relacje, bo 
aktywny podmiot wykorzystuje je do osiągnięcia sprawstwa. Droga do władzy nad 
sobą – autonomii wiedzie przez aktywne włączanie się w  relacje z  innymi. Kluczo-
wym aspektem jest responsywność oznaczająca: po pierwsze wrażliwość całości na 
jej elementy składowe, co w odniesieniu do społeczności oznacza wrażliwość wspól-
noty na potrzeby jego (jej) członków; po drugie odpowiedzialność członków społecz-
ności za jej (wrażliwy) kształt.

 ◆ pamiętać, że chodzi o politykę wspólnego dobra
Działającymi są nie tylko pojedyncze jednostki, ale przede wszystkim grupy 

i wspólnoty lub organizacje, które nie są neutralne w sferze publicznej, ale są zaanga-
żowane w coś co można określić jako „politykę wspólnego dobra”.

 ◆ zdawać sobie sprawę z edukacyjnej siły zaangażowania społecznego
Działania w i ze społecznością jakie prowadzono na Oruni pokazują też wyzwala-

jącą siłę w zaangażowanej edukacji i wynikającej z niej mądrości praktycznej.
 ◆ opierać się o pomocniczość i wzajemność

Społeczności słabsze powinny mieć możliwość korzystania z pomocy społeczno-
ści bardziej zasobnych, jeżeli nie mogą same sobie poradzić ze społecznymi obowiąz-
kami, jakie są na nie nałożone. Wiele celów społecznych wymaga współdziałania 
pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, samorząd nie powinien dążyć do 
zastąpienia lokalnych społeczności, ale może im pomóc poprzez dzielenie się docho-
dami i pomoc techniczną.

9. Rezyliencja wspólnotowa Oruni

W  kontekście efektu resilience racjonalne jest zadanie pytania o  skuteczność tych 
działań. Czy mówić możemy wyłącznie o wzmocnieniu wspólnoty czy o czymś wię-
cej? Analiza rozwoju wspólnoty oruńskiej i działań GFIS skłania do postawienia tezy 
o tym, że działania GFIS prowadzą do wzmocnienia rezyliencji wspólnotowej (com-
munity resilience) na Oruni. Termin ten dotyczy zdolności danej wspólnoty do radze-
nia sobie z  kryzysami lub klęskami. Oryginalnie termin ten odnosi się do klęsk czy 
katastrof (Chandra i  in., 2013, Chandra i  in., 2011). Dotyczy zdolności podmiotów 
znajdujących się w polu organizacyjnym do odziaływania na wspólnotę, mobilizowa-
nia dostępnych zasobów na rzecz danej społeczności. W naszym przypadku chodzi 
o  zdolność wspólnoty lokalnej Oruni do poradzenia sobie z  kryzysem społecznym, 
któremu towarzyszą problemy gospodarcze i infrastrukturalne. Powstaje zatem py-
tanie jak zweryfi kować stan rezyliencji wspólnotowej na Oruni? W pierwszym kroku 
odwołamy się do etapów budowania rezyliencji wspólnotowej (Chandra i  in., 2011, 
Chandra i in., 2013)
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 ◆ określenie celów
Działania rozpoczęto od diagnozy sytuacji i rozpoznania potrzeb, także w ujęciu 

zasobów. Dostrzega się znaczenie bazowania na lokalnym potencjalne, jednak aby 
przezwyciężyć trudną sytuację kryzysu społecznego dodatkowe zewnętrzne zasoby 
zostały zmobilizowane – w formie świadczenia zróżnicowanej, dopasowanej do po-
trzeb wiązki usług.

 ◆ realizacja działań w praktyce
Wieloletnia działalność GFIS i SIL wskazuje na ciągłość działań i trwałość oddzia-

ływania, ich ewolucję w kierunku coraz większej kompleksowości. 
 ◆ weryfi kowania efektów działań

Poszukiwaliśmy symptomów rezyliencji wspólnotowej wymienianych w literatu-
rze (np. Chandra i in., 2011, Chandra i in., 2013). W skrócie głównym elementem tak 
rozumianej rezyliencji jest wzrost usieciowienia wspólnoty i  działań partnerskich. 
Działania GFiS i SIL na Oruni zdecydowanie wpłynęły stopień usieciowania poprzez 
głównie działalność SIL i świadczenie usług o wspólnotowym charakterze. 

Resilience w społeczności lokalnej tworzą przede wszystkim interakcje sprzyjające 
doświadczaniu wspólnoty (m.in. dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, poczucie 
przynależności oraz sieć  wsparcia społecznego) oraz poczucie tworzenia społecz-
ności (więzi między mieszkańcami) i „duch” społeczności. Razem dają one poczucie 
spójności, niezbędne do tego, by społeczność mogła sprawnie podejmować działania 
umożliwiające rozwiązywanie problemów i  radzenie sobie z  trudnościami. Im bar-
dziej spójna jest społeczność tym skuteczniej radzi sobie z wyzwaniami i kryzysami 
(Kulig, 2000; Pisarska i  Ostaszewski, 2011). W  tym kontekście można wskazać naj-
ważniejsze kierunki działań jakie składają się na budowanie społeczności (ang. com-
munity-building), a które obecne są w aktywnościach przedsiębiorstwa społecznego 
GFIS.

Tabela 7. Budowanie wspólnoty lokalnej przez GFIS

Uniwersalne elementy budowania 
wspólnoty lokalnej

Działania podejmowane w tym zakresie przez 
GFIS

Zrozumienie sytuacji przez zespół 
planujący działania

W przypadku Oruni chodzi tu o liderów GFIS oraz 
SIL. Działania SIL opierają się w głównej mierze na 
zrozumienia sytuacji Oruni, jej specyfi ki, silnych 
i słabych stron. To w połączeniu z silnym celem 
społecznym stało się motorem kolejnych działań.

Opracowanie planu działania  W tym wypadku trudno mówić 
o sformalizowanym dokumencie, raczej 
o uporządkowanym planie działania, który 
zapewnia ich kompleksowość.
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Tworzenie sieci kontaktów 
między obywatelami ze 
względu na wartość ich samych 
i dla  osiągania innych celów

 Przestrzenią do związywania kontaktów są miejsca 
społecznościowe: Gościnna Przystań i Kuźnia 
oraz wydarzenia społecznościowe z których 
najważniejszy jest doroczny festyn w Parku 
Oruńskim.

Zmiana sytuacji społecznej, 
kulturowej i gospodarczej

 Dzieje się to poprzez ciągły proces dostarczania 
wiązek usług o wspólnotowym charakterze (np. 
w Domu Sąsiedzkim)

Budowa lokalnego potencjału 
organizacyjnego

Rolę centrum zasobów pełni Dom Sąsiedzki
Ważnym potencjałem są też zasoby członków 
partnerstwa SIL Orunia

Tworzenie kanałów i pla  orm 
współpracy pomiędzy 
organizacjami lokalnymi oraz 
wzrost kompetencji rzeczniczych 
społeczności wobec ciał 
politycznych

Kluczowym kanałem komunikacyjnym 
o charakterze rzeczniczym jest portal Moja Orunia. 
Rola rzeczniczą spełnia też partnerstwo lokalne.

Integracja organizacji Kluczowym wymiarem jest działanie SIL, a wiec 
partnerstwa pełniącego rolę zwornika dla działań 
podejmowanych na terenie Oruni.

Zdolność do mobilizacji zasobów: W tym przypadku mamy do czynienia zarówno 
z mobilizowaniem zasobów wewnętrznych, 
ale, co kluczowe, także zewnętrznych poprzez 
pozyskiwanie dofi nansowania przez GFIS i SIL na 
działania na terenie Oruni, zarówno z instytucji 
publicznych, jak i prywatnych. Chodzi tu zarówno 
o różnego typu dotacje pozyskiwane z Urzędu 
Miasta Gdańska, a także projekty europejskie czy 
inne kontrybucje fi rm prywatnych. 

Źródło: opracowanie własne.

10. GFIS jako instytucjonalny przedsiębiorca społeczny

Zmiana dokonująca się na Oruni, skutkująca zwiększaniem poziomi rezyliencji 
wspólnotowej nie była oczywiście procesem samoczynnym. Była inspirowana i kie-
rowana przez GFIS i  jego zarząd. Ich rola w tym procesie jest kluczowa. Jednak aby 
zrozumieć te role należy odwołać się do defi nicji przedsiębiorcy instytucjonalnego, 
ponieważ twierdzimy, że właśnie w tę rolę GFIS i jego kierownictwo wchodzi. Jednak 
nie jest to klasycznie rozumiany przedsiębiorca instytucjonalny, a jego społeczna od-
miana. Zatem mamy tu do czynienia z rolą instytucjonalnego przedsiębiorcy społecz-
nego. Tym, co różni go od przedsiębiorcy instytucjonalnego w klasycznym rozumieniu 
jest realizacja celu społecznego, który nie dotyczy samej organizacji (GFIS), a wspól-
noty lokalnej, którą buduje. GFIS rozpoczyna działania w momencie, gdy wspólnota 
na Oruni jest w głębokiemu kryzysie i inercji. Działania GFIS stopniowo zmienią pole 
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organizacyjne Oruni. Pojawiają się nowe podmioty, ale przede wszystkim dokonuje 
się zmiana relacji podmiotów w polu. Ta zmiana możliwa jest dzięki osobistym dzia-
łaniom kierownictwa GFIS, które podejmuje nowe, często innowacyjne działania. Ale 
co jest w naszym rozumieniu wyznacznikiem nowych działań – ciągłe poszukiwanie 
sposobów społecznej transformacji Oruni różnymi metodami. Coraz większe zna-
czenie wśród tych metod pełni ekonomia społeczna, którego odzwierciedleniem jest 
kawiarnia Kuźnia, będąca przedsiębiorstwem społecznym. Zmiana relacji pomiędzy 
podmiotami w  polu różnych poziomów: pomiędzy mieszkańcami, mieszkańcami 
a  instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi. Zmiana tych relacji 
prowadzi do odblokowania kanałów mobilizowania zasobów zewnętrznych do dzia-
łań na Oruni, co jest kluczowym wyznacznikiem działania przedsiębiorcy instytucjo-
nalnego. W tym wypadku chodzi o kontakty z Urzędem Miasta, które zaowocowały 
pozyskiwaniem kluczowych dla rozwoju źródeł fi nansowania. Kierownictwo GFIS wy-
szło z założenia (często nieuświadomionego), że zmiana sytuacji wspólnoty w kryzy-
sie nie jest możliwa bez mobilizowania zasobów zewnętrznych, a bazowanie jedynie 
na zasobach wewnętrznych może być niewystarczające. Co więcej, GFIS stosuje trzy 
strategie działań – zgodne z typologią strategii wskazaną w części dotyczącej koncep-
cji badawczej. Pierwsza dotyczy otwartego rzecznictwa na rzecz zmian, którego głów-
nym kanałem jest portal Orunia, ale także liczne inicjatywy jak np. tworzenie krót-
kich fi lmów czy przekazów medialnych. Druga strategia to docieranie bezpośrednie 
do decydentów, szczególnie do władz Miasta i przekonywanie ich o słuszności podej-
mowanych działań. Realizacja tej strategii jest możliwa dzięki stosowaniu kolejnej 
polegającej na tym, że sukces jednych działań uwiarygadniał plany kolejnych działań 
(ang. Ex Ante Investment with Ex Post Justification). Kluczowe w tym wypadku jest oso-
bista wiarygodność, zaangażowanie i  świadectwo kierownictwa GFIS, które karierę 
zawodową rozpoczynało w instytucjach publicznych związanych z pomocą społeczną 
czy pieczą zastępczą. Dodatkowo, wiarygodności GFIS dostarczają prowadzone z du-
żym sukcesem działania na rzecz wychowanków prowadzonych przez GFIS Domów 
dla Dzieci (w ramach drugiego celu działania GFIS). 

11. Wnioski końcowe

Przedstawione studium przypadku analizujące strukturę i funkcjonowanie przedsię-
biorstw społecznych Gfi S/FIS oraz osiąganie przez tę grupę dwóch strategicznych ce-
lów społecznych podsumowują następujące refleksje i ustalenia końcowe.

 ◆ sukces – ale co to znaczy?
GFIS od lat jest przedstawiany jako organizacja, która odniosła sukces w  dzia-

łaniach. Oceniany jest niezmiernie pozytywnie, zarówno w  szerszym rozumieniu 
ekonomii społecznej, jak i  węższym ekonomii solidarnej (jako przedsiębiorstwo/
przedsiębiorstwa społeczne). Ale co świadczy o  tym sukcesie? Czy są to wyniki 
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ekonomiczne? Mimo że przychody rosną i są naprawdę znaczące jak na organizację 
pozarządową (5 mln zł), zysk fi nansowy jest niewielki. Jedno z  przedsięwzięć (bar) 
przynosi straty, jednak z  powodów związanych zarówno z  zatrudnionymi tam wy-
chowankami, jak i  budowaniem rozpoznawalności oraz celami długofalowymi bar 
kontynuuje działania. …. polityka wolnorynkowa równego dostępu (brak podmiotowych 
przywilejów, jedynie w sieci społecznej). Zatem sukces ekonomiczny jest względny, nie 
broni się w wartościach bezwzględnych. Powstaje pytanie o to, co jest tym sukcesem? 
Odpowiedź wydaje się oczywista – chodzi przecież o wypełnianie celu społecznego, 
zarówno w odniesieniu do wychowanków, ich integracji, dobrostanu i startu w doro-
słość, jak i społeczności lokalnej Oruni. Ale czy to jest sukces możliwy do zmierzenia, 
liczbowego określenia? Odpowiedź znowu nie jest jednoznaczna. Można prześledzić 
losy wychowanków po opuszczeniu GFIS i porównać je z losami innych młodych ludzi. 
Nie ma takich danych, a wychowankowie GFIS są na początku swej drogi życiowej, ich 
historie są niedokończone. Sam start w dorosłość może być lepszy niż w przypadku 
innych tego typu inicjatyw, ale taki rachunek czy podsumowujący bilans jest niemoż-
liwy. GFIS inwestuje w wychowanków dając im różnego rodzaju kapitały na całe życie, 
pozwalające samodzielne kształtować drogę życiową w sposób jak najmniej ograni-
czony, w porównaniu z młodzieżą/młodymi dorosłymi wychowującymi się w innego 
typu placówkach. GFIS zatem oddziałuje bardziej w obszarze zdolności i możliwości, 
co szerzej opisuje przedstawiona przez nas wielowymiarowa koncepcja zdolności do 
integracji społecznej. 

 ◆ dynamiczna i społecznie zdeterminowana struktura
Misja społeczna, cel społeczny ma charakter dominujący, który determinuje dzia-

łania GFIS w ten sposób, że struktura GFIS jest dynamiczna – powstają nowe przedsię-
wzięcia i inicjatywy, w miejsce tych mniej skutecznych, które stwarzając szansę na re-
alizację celu głównego. Podobne wyniki dostarczają wyniki innych badań – tam gdzie 
misja społeczna jest wyraźnie dominująca, te przedsiębiorstwa/podmioty działają 
na granicy przeżycia. Ale czy to oznacza, że źle funkcjonują? Naszym zdaniem nie, re-
alizacja wyraźnego celu społecznego pociąga za sobą niższą rentowność. Oczywiście 
nie jest to zawsze obowiązująca reguła, a pewna prawidłowość, która w zależności od 
indywidualnej sytuacji może się różnić. 

 ◆ godność jako podstawowy element działania GFIS
Trudno dokonać jednoznacznej oceny fi nansowej GFIS pozwalającej powiedzieć 

czy to się z punktu widzenia państwa opłaca, tj. że koszty wspierania GFIS są mniej-
sze niż korzyści wynikające z  ich działania. Z  wielu powodów, między innymi tego, 
że mówimy w  tym przypadku o  kosztach alternatywnych, a  więc o  dodatkowych 
kosztach np. pomocy społecznej, które musiałoby ponieść państwo na wychowan-
ków w przyszłości, gdyby nie było działań GFIS. Jest to rachunek ciągniony, obarczony 
dużym ryzykiem, który na obecnym etapie nie jest możliwy do określenia. Pierwsi 
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wychowankowie, którzy opuścili GFIS to wciąż bardzo młode osoby dorosłe. Niemoż-
liwe jest więc zbadanie na obecnym etapie korzyści związanych ze sposobem prowa-
dzenia wychowanków przez GFIS. Co więcej, chcemy odwrócić myślenie kosztowe. 
Teza, że ekonomia społeczna zawsze musi się opłacać ekonomicznie w wielu wypad-
kach nie jest uzasadniona. Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają osoby o określo-
nych defi cytach, co obniża ich efektywność i  rentowność, a  w  ujęciu uśrednionym 
przekłada się to na niższy poziom zysków lub ich brak. Z  tego powodu większość 
przedsiębiorstw społecznych nie uzyskuje zysków lub nie są one duże. To cena spo-
łecznego charakteru tych przedsięwzięć. Co więcej, uspołeczniona i demokratyczna 
cecha tych przedsięwzięć ma charakter godnościowy, który trudno wycenić. Widać to 
w szczególności na przykładzie działań GFIS. Poszukiwanie za wszelką cenę efektyw-
ności kosztowej działań GFIS, które skierowane są do wychowanków jest drogą doni-
kąd. Fundacja stara się wyposażyć wychowanków w kapitał (kompetencji, kulturowy, 
itp.), który w największym stopniu wyrównuje ich ograniczenia związane z trudną sy-
tuacją rodzinną. Mówimy tu raczej o upodmiotowieniu wychowanków, daniu poczu-
cia sprawczości, własnej wartości i godności, co stwarza większe możliwości realizacji 
celów życiowych. To czy wychowankowie to w  pełni wykorzystają – to już odrębna 
kwestia. Analogia do relacji rodzinnych wydaje się tu uzasadniona: rodzice wycho-
wują dzieci inwestując w nie czas, uwagę, zasoby fi nansowe, po to aby miały lepszy 
start w życiu. A wiadomo, że i tak ludzkie historie układają się w różny sposób. Nato-
miast trudno oczekiwać od rodziców, że będą kalkulować – podliczać koszty wycho-
wania dzieci w momencie ich usamodzielniania się, wątpliwe jest czy kiedykolwiek 
to zrobią. Z tego powodu w przypadku GFIS pełny rachunek ekonomiczny ma swoje 
wady i nie do końca oddaje efekty i sens działań takiego podmiotu ekonomii społecz-
nej i solidarnej.

 ◆ od integracji społecznej do rozwoju lokalnego
Odnosząc działania GFIS do kierunku rozwoju ekonomii społecznej wskazanego 

w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej można mówić o swego rodzaju 
modelowym przykładzie ewolucji. Działania GFIS, oparte o silną misję społeczną po-
łączoną z wysokim jej poczuciem wśród osób tworzących fundację rozpoczęły się od 
działań nakierowanych na wychowanków, a więc zaczęły się od funkcji reintegracyj-
nej, będącej stałym elementem działania GFIS. Rozszerzenie działań, ich uwspólno-
towienie, skutkujące powstawaniem powiązań międzyinstytucjonalnych GFIS z  in-
stytucjami działającymi w  sferze publicznej, społecznej i  biznesowej zaowocowało 
tym, że GFIS w coraz większym stopniu stawał się aktywnym aktorem lokalnym na te-
renie Oruni, świadcząc ważne usługi użyteczności publicznej. Działania te wzajemnie 
się przenikały i dotyczyły zarówno części reintegracyjnej, jak i tworzenia wspólnoty 
lokalnej na Oruni. Z tego wynika podstawowa konkluzja. Rozwój GFIS był ewolucyjny, 
z czasem fundacja przejmowała coraz więcej funkcji, dzięki uruchomieniu swojego 
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rodzaju rozwojowego koła zamachowego. Sukcesy, zgromadzony kapitał społeczny 
i zaufanie jakim fundacja się cieszy pomagają w dalszym rozwoju, uwiarygadniając 
jej działania.

 ◆ ocena skuteczności działań i realizacji celów społecznych
Metodologia oceny skuteczności działań społeczno-gospodarczych GFIS wynika 

z odrzucenia pomiaru opartego o konkretne – liczbowo ujęte wskaźniki. Jest autorską 
formą realizacji przyjętego przez GECEC pięciostopniowego proces pomiaru wpływu 
społecznego składającego się z  następujących etapów: (a) identyfi kacja celów; (b) 
poznanie zainteresowanych stron; (c) dopasowanie wskaźników do kontekstu; (d) 
walidacja i szacowanie wartości; (e) uczenie poprzez wyciągnięcie wniosków. 

 ◆  struktura gronowa GFIS 
W  GFIS pomysł biznesowy związany z  działalnością przedsiębiorstwa/przedsię-

biorstw społecznych powstał na późniejszym etapie i jest traktowany jako narzędzie 
usamodzielniania się wychowanków i budowania wspólnoty lokalnej. Zatem realizo-
wane działania biznesowe to był tylko środek do realizacji celów społecznych. Dzięki 
temu podejściu mamy do czynienia z  dywersyfi kacją działalności biznesowej (bar, 
hotel, kawiarnia). Sprawia to, że problemy w jednej z tych części są rekompensowane 
inną działalnością. Pozwala to na większą elastyczność w działaniach. Struktura sa-
mego GFIS bardziej przypomina grona (połączone siecią wzajemnych powiązań we-
wnętrznych i  zewnętrznych z  otoczeniem społeczno-instytucjonalnym). Co więcej, 
struktura GFIS jest dynamiczna i złożona, co pozwala lepiej, odnosząc się do języka 
ekonomicznego, absorbować szoki zewnętrzne i  wewnętrzne związane z  bieżącą 
działalnością. Mamy tu zatem do czynienia z  organizacją hybrydową, poszukującą 
nowych pół realizacji celu głównego – misji społecznej. W tym kontekście można za-
obserwować analogie do regularnych przedsiębiorstw nastawionych na zysk. One 
także poszukują dróg rozwoju, wchodząc w nowe obszary działań. Jednak aby to było 
możliwe, muszą zebrać odpowiednie zasoby pozwalające na rozwój i inwestycje – od 
jednoosobowego przedsiębiorstwa po dużą fi rmę o międzynarodowym charakterze. 
Oczywiście to duże uproszczenie, czynników sukcesu biznesowego jest oczywiście 
więcej, ale analogia wydaje się uzasadniona. Podobnie GFIS rozwija się w  oparciu 
o  zasoby – uruchomiony kapitał społeczny, solidarności, a  także osobistą postawę 
osób zarządzających. To one pozwalają na rozwój. Brak zasobów lub niedostateczny 
poziom powoduje, że przedsiębiorstwa społeczne upadają. 

 ◆ kapitał społeczny niezbędnym elementem sukcesu przedsiębiorstwa społecznego – 
jako facylitator dla mobilizowania zasobów

Śledząc rozwój GFIS należy wskazać na jeden kluczowy element. Chodzi o środo-
wisko, w którym GFIS działa i które poprzez działania kształtuje. Niezbędnym skład-
nikiem sukcesu GFIS był poziom kapitału społecznego, który to GFIS wypracował la-
tami w ramach swoich różnych działań. Dotyczy on nie tylko osobistych relacji, lecz 
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także powiązań instytucjonalnych ze wszystkimi sektorami: publicznym, społecz-
nym i  prywatnym. GFIS i  jego inicjatywy, w  tym przedsiębiorstwa społeczne to nie 
były inwestycjami tworzonymi bez przygotowania lokalnego środowiska, były nato-
miast poprzedzone licznymi inicjatywami społecznymi opartymi o  zmobilizowane 
zasoby i mające odpowiednie osadzenie lokalne. 

 ◆ wytwarzanie kapitału solidarności – „gorące relacje” pozwalające mobilizować 
zasoby

Analiza mechanizmów doprowadzających do tego, że pomimo wielu trudności, 
wielu problemów fi nansowych, GFIS wciąż działa, zwiększając skalę aktywności, do-
prowadził nas do identyfi kacji przyczyn takiej sytuacji. Kluczowy mechanizm to uru-
chomienie przez GFIS kapitału solidarności, którego niezbędnym elementem jest 
“gorąca relacja”, wywołująca zaangażowanie nie tylko osobiste, ale i instytucjonalne, 
wspierające GFIS. To wiele mówi o sile oddziaływania tego kapitału. Oczywiście jest 
wiele warunków niezbędnych do jego uruchomienia, (np. odpowiednio rozwinięty 
kapitał społeczny – jako warunek konieczny – o czym piszemy w opracowaniu). Jed-
nak działania przedsiębiorstw społecznych w mniejszym lub większym stopniu wy-
wołują owo „gorącą relację” – ale aby przedsiębiorstwo mogło nieprzerwanie działać, 
kluczowe jest aby to „gorąca relacja” z poziomu indywidualnego – pojedynczych osób, 
przeniosło się na poziom instytucjonalny, skutecznie mobilizując zasoby. Właśnie to 
przejście jest kluczowe. W dyskursie publicznym, który próbuje oceniać skuteczność 
ekonomii społecznej i solidarnej owo “gorące uczucie” jest niedoceniane, a to właśnie 
one uruchamia solidarność mobilizującą zasoby wokół tych podmiotów. 

 ◆ inwestycyjny wymiar wspierania przedsiębiorstwa społecznego
Analiza działań GFIS wskazuje znaczenie pozytywnej roli samorządu lokalnego 

jako aktywnego regulatora fi nansującego wiele zadań społecznych oraz swego ro-
dzaju arbitra godzenia efektywności ze sprawiedliwością społeczną . Oznacza to usy-
tuowanie samorządu w  roli inwestora wspierającego rozwój kapitału społecznego 
i jego specjalnej emanacji w postaci kapitału solidarnościowego, dzięki czemu moż-
liwe jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych oraz wytworzenie nowego 
pola szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ten proaktywny spo-
sób działania samorządu stanowi praktyczne rozwinięcie paradygmatu inwestycji 
społecznych, które zakładają wspieranie działań wyprzedzających i  prewencyjnych 
w  stosunku do potencjalnie mogących wystąpić problemów oraz łączenie instru-
mentarium ekonomicznego i społecznego. Inwestycyjna optyka oznacza konieczność 
międzyinstytucjonalnego i międzysektorowego transferu zasobów. Przy tym podej-
ściu miejska polityka społeczna nie jest traktowana jako koszt/wydatek z budżetu sa-
morządu terytorialnego, ale jako inwestycja w dobrobyt społeczny i w przyszłe poko-
lenia obywateli/mieszkańców (także pracowników, podatników, konsumentów). 
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Rozdział 3

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców 
i przedsiębiorstw jako kapitał moralny

1. Odkrywanie ekonomii wartości

Czy gospodarkę można sprowadzić do wskaźników fi nansowych i gry interesów? Co-
raz częściej odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi nie. Symboliczną cezurą był 
kryzys 2008 roku, którego ekonomia głównego nurtu (tzw. ekonomia neoklasyczna) 
nie była w  stanie przewidzieć, ani przekonywająco wyjaśnić. W  znaczący sposób 
podważyło to zaufanie do neoliberalnej gospodarki rynkowej. Model oparty o rynki 
i  instrumenty fi nansowe, globalizację i  cyfryzację okazał się nieprzewidywalny, co 
w  konsekwencji przyniosło globalne zagrożenia społeczne. Zaufanie społeczne do 
biznesu radykalnie osłabło. Coraz powszechniejsze stały się opinie, że funkcjonuje on 
kosztem społeczeństwa. Pojawiła się niezgoda na myślenie, że jak coś jest nieopła-
calne, czyli nie przynosi zysku fi nansowego to znaczy nie jest wartościowe. W debacie 
publicznej podkreśla się, że dotychczasowe rozumienie ekonomii zaprowadziło nas 
do kryzysu fi nansowego. Dlatego potrzebne jest nowe spojrzenie na ekonomię, które 
przywróci związek wyników fi nansowych z wartościami społecznymi. 

Jednym z  ośrodków poszukiwania nowego paradygmatu ekonomii jest między 
innymi ruch Open Eyes Economy zainicjowany przez Jerzego Hausnera . Stawia on 
w  centrum refleksji ideę ekonomii wartości. Zauważa brak równowagi lub wręcz ze-
rwanie łączności między ekonomią inżynierską, bazującą na żelaznych prawach ma-
tematyki, a  ekonomią postrzeganą jako nauka społeczna, która odnosi sens dzia-
łalności gospodarczej do potrzeb ludzi i  jakości życia. Podkreśla, że potrzebna jest 
równowaga pomiędzy zyskiem fi nansowym a zyskiem społecznym. Aby tak się stało 
trzeba odnowić refleksję nad wartościami, łącząc modele analizy zakorzenione w na-
ukach ścisłych z tymi wywodzącymi się z fi lozofi i i etyki . Ten sposób rozumowania 
prowadzi wprost do pojęcia ekonomii wartości, która przywraca pojęcie dobra wspól-
nego. Zwraca uwagę na fakt, że wartości kształtują się w procesie społecznej koope-
racji i posiadają niebagatelny wpływ na zdolność całych społeczeństw do adaptacji, 
rozwoju oraz przetrwania. Podstawą ekonomii wartości jest dostrzeżenie związku 

22 https://oees.pl/ (14.08.2021).
23 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ekonomia-wartosci-zielona-Hausner-wywiad-8847.

html (14.08.2021).
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pomiędzy wartościami egzystencjalnymi (decydującymi o sensie życia, ale postrze-
ganymi nie tylko w kategorii jednostki, lecz szerzej, w kategorii ludzkości) a warto-
ściami instrumentalnymi (tymi, które pozwalają na osiąganie naszych celów). 

Zagadnienia związane z wrażliwością na wartości etyczne i cele społeczne w ra-
mach działalności gospodarczej są w centrum uwagi dwóch konceptów społeczno-
-ekonomicznych: „społecznej odpowiedzialność biznesu” i  „ekonomii społecznej”. 
Oba postrzegają ekonomię jako dziedzinę aktywności człowieka nasyconą warto-
ściami, a nie wyłącznie nastawioną na zysk. „Dobrą organizacją jest taka organiza-
cja, której kultura oparta jest na wzajemnym zaufaniu interesariuszy, niezbędnym 
do jej istnienia i funkcjonowania, oraz tworzeniu kapitału społecznego i trosce o do-
bro wspólne” (Gasparski, 2017, s. 255). Jednak w  praktyce i  teorii ekonomicznej ist-
nieją dwa równolegle światy. W pierwszym „ekonomia jest ekonomiczna” (Koslowski, 
2011), czyli skupiona na wydajności w zupełnym oderwaniu od etycznego rozumie-
nia dobra jako celu działalności. Zwolennicy tego podejścia, argumentują, że ekono-
mia wolnorynkowa z założenia ma charakter społeczny i ukierunkowany na wartości 
w tym sensie, że tylko produkty i usługi, na które jest realne zapotrzebowanie spo-
łeczne, znajdują na rynku nabywców (konsumentów). To, co społecznie wartościowe 
(użyteczne) jest po prostu sumą indywidualnych korzyści uczestników ekonomicznej 
wymiany. A  to, co jest społecznie bezwartościowe nie jest przedmiotem rynkowej 
wymiany, nawet jeśli zostanie wytworzone. Ekonomia w takim ortodoksyjnie liberal-
nym (leseferystycznym) ujęciu jest po prostu „społeczna” z natury rzeczy i dodatkowy 
przymiotnik przy jej określaniu jest w istocie zbędny, a nawet szkodliwy, gdyż ujaw-
nia niewłaściwe (z tej perspektywy) tendencje kolektywistyczne (Kwaśnicki, 2005). 

Tymczasem najczęstszą odpowiedzią na pytanie o  to, czym jest wartość, jest 
stwierdzenie, że jest to projekcja uczucia, jakie podmiot posiada względem konkret-
nego przedmiotu. Tym samym wynika z tego, że rzeczy nie są wartościowe a priori, 
tylko muszą zostać najpierw ocenione, poddane procesowi wartościowania (Łobocki, 
1993). Z wartościami mamy do czynienia „wszędzie, gdzie przerwana zostaje obojęt-
ność, czy też równorzędne relacje pomiędzy rzeczami, wszędzie gdzie jedna rzecz 
zostaje wybrana lub oceniona wyżej i  jest bardziej od innej preferowana” (Zuziak, 
2012, s. 103). Jest to podejście odmawiające obiektywnego charakteru wartościom, 
które poszukuje źródła ich jestestwa w podmiocie oceniającym (Gasset, 1980, s. 153). 
W tym podejściu wartość zależy od świadomości ludzkiej. Powinno się pamiętać, że 
„zgodność wszystkich ludzi, co do jakiegoś osądu nie czyni go ani na milimetr bar-
dziej prawdziwym; zapewnia nam jedynie większy subiektywny spokój i  zaufanie, 
ponieważ w głębi duszy jesteśmy ludźmi słabymi i skromnymi: przeraża nas samot-
ność w osądach” (Drenda, 2016, s 40). 

Problem współczesnego niedoceniania wartości polega na tym, że o ile nie ulega 
wątpliwości fakt, iż racjonalne działania jednostki są fundamentem gospodaro-
wania, o tyle zauważenie wartości innych niż tylko stricte ekonomiczne, nie jest już 
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takie oczywiste. „Ekonomiści, chcąc tworzyć czystą naukę, odżegnują się od wartości, 
mimo że naukę, którą uprawiają, nazywają teorią wyboru. Zważywszy, że wybór za-
kłada wartościowanie, logicznie niemożliwe jest konsekwentne tworzenie teorii eko-
nomicznych bez wartości” (Godłów-Legiędź, 2010, s. 41). Wartości są niejako wbudo-
wane w reguły ludzkiego działania, w instytucje. 

Dla prowadzonych w tym rozdziale rozważań kluczem jest rozróżnienie na war-
tości egzystencjalne i instrumentalne. Wartości egzystencjalne są źródłem „społecz-
nego dobra” i w nim się urzeczywistniają. Co ważne tego dobra nie można zawłasz-
czyć. Istnieje w społecznej przestrzeni, bo jest wspólnotowe z natury. Przyjmuje różne 
formy. Jedną z  nich jest zaufanie – rozumiane jako uogólniana ufność pokładana 
w innych, ufność w to, że ludzie są generalnie dobrzy i warto się na nich otworzyć, że 
spotykając innych i nawiązując z nimi określone relacje, zyskujemy różne możliwości 
działania i rozwoju. Tak rozumianego dobra nie można magazynować i przechowy-
wać. Nie ma ono materialnego nośnika – jego nośnikiem są ludzkie relacje. Z kolej 
wartości instrumentalne są źródłem „dóbr”. W nich się urzeczywistniają. Dobra nie 
muszą mieć czysto materialnej natury, ale potrzebują materialnego nośnika. Przez to 
mogą być – jako zasoby – gromadzone, magazynowane i zawłaszczane. Organizowa-
nie ludzkiej działalności służy temu, aby efektywnie wytwarzać różne dobra. Temu 
służą organizacyjne struktury i ich funkcje (Hausner, Izdebski 2019, s. 195). Tak więc 
„dobro” ma charakter egzystencjalny, a „dobra” mają charakter instrumentalny, co nie 
znaczy, że dobra nie służą wytwarzaniu wartości egzystencjalnych. Wartości egzy-
stencjalne generują dobro, które jest ich artykulacją. Natomiast wartości instrumen-
talne służą wytwarzaniu dóbr, które są ich nośnikiem (Hausner, Izdebski 2019, s. 196).

W ekonomii wartości dąży się do harmonizowania celów instrumentalnych i osią-
gania zysku fi nansowego z  celami subiektywnymi związanymi z  sensem życia każ-
dego człowieka, w tym ze osobistą sferą etyczną. Praktycznym wymiarem godzenia 
tych dwóch wymiarów jest w sferze polityki społecznej ekonomia społeczna, a w sfe-
rze gospodarczej społeczna odpowiedzialność biznesu. W przypadku ekonomii spo-
łecznej mamy do czynienia z jednoczesnym prowadzeniem aktywności gospodarczej 
i społecznej, w taki sposób by zwracać szczególną uwagę na potrzeby grup ludzi słab-
szych, poszkodowanych, marginalizowanych. Chodzi o to, by jednocześnie wystąpiło 
urynkowienie i uspołecznienie, a więc połączenie tego, co klasyczna (liberalna) eko-
nomia rozdziela: (a) działalności ekonomicznej, ukierunkowanej na wypracowanie 
zysku oraz (b) działalności społecznej, ukierunkowanej na realizację celów stricte 
społecznych (Rymsza, 2007). Najbardziej znana defi nicja ekonomii społecznej wy-
pracowana w ramach European Research Network składa się zarówno z kryteriów eko-
nomicznych, jak i społecznych. Zakłada, że przedsiębiorstwo działające zgodnie z za-
sadami ekonomii społecznej musi ponosić ryzyko wynikające z funkcjonowania na 
rynku, jego działalność jest ciągła i oparta (na choćby niewielkim liczebnie) płatnym 
personelu. Z uwagi na swoją specyfi kę, fi rma musi realizować także cele społeczne 



94

i  zarządzana w  demokratyczny sposób. Tak działające przedsiębiorstwa powinny 
powstawać w wyniku oddolnej inicjatywy, a także reinwestować wypracowane zyski 
w pracującą wspólnotę. 

Druga ścieżka poszukiwania ekonomii wartości – społeczna odpowiedzialność 
biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – skrót „CSR”) – to koncepcja według któ-
rej przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swojej działalności aspekty pozy-
tywnie wpływające na otaczającego je środowisko naturalne, społeczności lokalne 
czy warunki pracy osób w  nich zatrudnionych. Tego typu działania powinny wcho-
dzić w zakres zarządzania strategicznego oraz operacyjnego fi rmy, a ich stosowanie 
pomagać w budowaniu trwałych relacji z interesariuszami. Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu wiąże się z  nieco innym rozłożeniem akcentów między osiąganiem 
celów komercyjnych a realizacją działań, które dają się zakwalifi kować jako istotne 
społecznie. Są to między innymi dbałość o  dobro społeczne, środowisko naturalne, 
relacje z  pracownikami, dostawcami, inwestorami i  właścicielami, nawiązywaniem 
relacji etycznie zaangażowanych z  klientami. CSR to uwzględnianie przez przed-
siębiorstwa problematyki społecznej i  środowiskowej w  prowadzonej działalności 
komercyjnej oraz relacjach z zainteresowanymi stronami, wykraczające poza mini-
malne wymogi prawne. Podstawą CSR jest odpowiedzialne i etyczne zachowanie biz-
nesu w odniesieniu do grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie maksymal-
nym poszanowaniem środowiska naturalnego. Społecznie odpowiedzialny biznes 
jest strategią dobrowolną, prowadzoną przez przedsiębiorstwo z  uwzględnieniem 
ekologicznych, społecznych i etycznych aspektów w działalności gospodarczej i kon-
taktach z interesariuszami. Wiele fi rm wypracowało własne koncepcje i rozumienie 
CSR, opinie badaczy w  tym zakresie również się różnią, jednocześnie prawie każda 
defi nicja zawiera kwestie wpływu na środowisko zewnętrzne organizacji. Kwestio-
nuje się zawężony wyłącznie ekonomiczny paradygmat postrzegania fi rmy, jedno-
cześnie coraz większy nacisk kładzie na elementy związane z miejscem fi rmy w spo-
łeczności lokalnej lub regionalnej. We współczesnym rozumieniu, realizowanie przez 
fi rmę działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest istotnym elemen-
tem budowania przewagi konkurencyjnej oraz przewagi trwałego rozwoju. W  tym 
kierunku podążają rozważania Portera i  Kramera (Szablewski, Pniewski i  in. 2008, 
s. 35–36), którzy akceptują cztery argumenty teoretyczne za stosowaniem społecznej 
odpowiedzialności biznesu: obowiązek moralny, zasada zrównoważonego rozwoju, 
przyzwolenie na prowadzenie działalności, reputacja fi rmy. Jak sugeruje Smith i Co-
hon, jeden z wielu celów programu społecznie odpowiedzialnego biznesu polega na 
„woli budowania wizerunku, będącego swoistą polisą ubezpieczeniową na wypadek, 
gdyby z  podstawową działalnością coś poszło nie tak. Jednak realne konsekwencje 
społeczne tej podstawowej działalności nie są dokładnie badane” (Filek, 2008, s. 5). 
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Koncepcje „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) i „ekonomii społecznej” 
mają ze sobą dużo wspólnego. Obie są dopiero od niedawna obecne w dyskursie pu-
blicznym w Polsce, dotykają nie tylko jednego z najważniejszych zagadnień współ-
czesnej ekonomii, ale także chyba najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed 
polityką gospodarczą i społeczną” (Kuraszko, Rok, 2007, s. 4). Jak do tej pory niewiele 
jest publikacji naukowych omawiających powiązania pomiędzy CSR i ekonomią spo-
łeczną. Podstawowe polskie opracowania wskazujące na ekonomię społeczną jako 
część gospodarki to publikacje J. Hausnera (Hausner, 2007; Hausner, 2009). Prace 
koncentrujące się na relacji pomiędzy CSR a  ekonomią społeczną to artykuł I. Ku-
raszko i  B. Rok wydany w  2007 w  serii „Ekonomia Społeczna. Teksty”, czy poradnik 
autorstwa K. Cibor, Ł. Makuch, M. Marek i in. „Zrób biznES – jak współpracować z pod-
miotami ekonomii społecznej” (2012) co warto zauważyć wydany wspólnie z  PWC 
Polska sp. z o.o. oraz z 2013 roku poradnik A. Gruszecka-Tieśluk, A. Abec (red.), „Spo-
tkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z  biznesem”  
(wydany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu), a  także artykuł B. Bieńkowkiej 
„Przedsiębiorstwo społeczne a  społeczna odpowiedzialność biznesu” (Bieńkowska, 
2017). Obszar badawczy relacji pomiędzy CSR a ekonomią społeczną nie jest dobrze 
rozpoznany, brakuje badań jak i naukowych analiz. Natomiast mamy liczne publika-
cje dotyczące CSR a także samej ekonomii społecznej. Na przykład z obszaru badań 
nad CSR książka B. Fryzeł „Smoki i  gazele. Rzecz o  współczesnym pejzażu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu” (Fryzeł, 2018), Brejning Jeanette „Corporate Social 
Responsibility and the Welfare State The Historical and Contemporary Role of CSR 
in the Mixed Economy of Welfare” (Jeanette, 2012) czy z ekonomii społecznej T. Kaź-
mierczak, J. Petelczyc, T. Schimanek, Sz. Wójcik „Ekonomia społeczna w Polsce. Bilans 
otwarcia 2018” (Kaźmierczak i in. 2018), K. Wygnański „O ekonomii społecznej – pod-
stawowe pojęcia, instytucje i kompetencje” (Wygnański, 2009), Ciepielewska-Kowa-
lik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A. Social Enterprise in Poland: Institu-
tional and Historical Context” (Ciepielewska-Kowalik  A. i in., 2015).

2. Związki pomiędzy społecznie odpowiedzialnym biznesem 
a ekonomią społeczną – przybliżenie empiryczne i refl eksyjne

Jak wskazywano powyżej koncept ekonomii społecznej i  społecznej odpowiedzial-
nego biznesu łączy wiele wspólnych elementów. Ta zgodność występuje na poziomie 
idei i teorii a także różnych konstrukcji programowo-eksperckich. Czy podobnie jest 
w  praktyce gospodarczej i  społecznej? Minęło przecież ponad 20 lat od czasu, gdy 
obie koncepcje wrażliwej przedsiębiorczości zaczęły być wdrażane i  praktykowane 
w Polsce. Intuicja podpowiadała, że praktyczne odbicie idei nie jest w pełni tożsame. 
Do weryfi kacji i pogłębienia intuicyjnego rozpoznania zagadnienia zastosowaliśmy 
dwa uzupełniające się narzędzia poznawcze: 
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1. Analizę konkretnego badania o charakterze eksperckim dotyczącego związ-
ków pomiędzy CSR a  ekonomią społeczną. Badanie  było realizowane 
w województwie świętokrzyskim, a więc w regionie, który nie należy do naj-
bardziej rozwiniętych, ale raczej takich, w  którym szczególnie potrzebne 
są instrumenty, z  jednej strony łagodzenia problemów społecznych, z  dru-
giej poszukiwania czynników dynamizujących procesy rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Co ważne, bezpośrednio w  realizacji badania brało udział 
dwóch współautorów tej publikacji. Dzięki tym badaniom można było po-
znać zarówno opinie jak formy realnego zaangażowania społecznego przed-
siębiorców i co nie bez znaczenia z poza wielkich korporacji.

2. Dialog analityczny prowadzony podczas sesji Laboratorium Ekonomii Spo-
łecznej, podczas których Autorzy publikacji wraz z zapraszanymi ekspertami 
nakładali na wyniki badań różne fi ltry teoretyczne. Interesowało nas szcze-
gólnie rozumienie i praktykowanie wartości. To podczas sesji LES zidentyfi -
kowana została perspektywa kapitału moralnego.

W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione podstawowe dane empiryczne 
charakteryzujące postawy i  praktyki przedsiębiorców wobec wartości społecznych. 
W końcowej części na ten zobiektywizowany kontekst i wynikające z niego wnioski 
zostanie nałożona refleksja teoretyczna związana z potencjałem jaki niesie pojęcie 
społecznie wrażliwej organizacji i kapitału moralnego dla urzeczywistnienia idei eko-
nomii wartości.

2.1. Co przedsiębiorcy wiedzą o społecznej odpowiedzialności biznesu 

Tabela 8. Znajomość pojęcia CSR a wielkość fi rmy

Ogółem Małe fi rmy Średnie fi rmy Duże fi rmy
tak 15% 12% 17% 38%
nie 83% 85% 82% 62%
trudno powiedzieć 2% 3% 1% 0%
Podstawa procentowania 250 150 87 13

Źrodło: opracowanie własne.

24 Badanie zrealizowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wraz z fi rmą Lo-
kalne Badania Społeczne na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
Badanie miało charakter zarówno ilościowy (objęło 250 przedsiębiorców) jak i jakościowy (kilkana-
ście wywiadów IDI i FGI z przedstawicielami biznesu i ekonomii społecznej). Było elementem szersze-
go procesu refleksji nad regionalnymi systemami wsparcia przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 
prowadzonego z udziałem władz publicznych i zainteresowanych interesariuszy i wynikało z potrzeby 
sformułowania pogłębionej diagnozy podejmowanych działań, jak również poszukiwanie nowych, 
możliwych do zastosowania rozwiązań, wykraczających poza dotychczasową formułę. Wszystkie wy-
korzystywane w tej publikacji dane i cytaty pochodzą z opublikowane w 2019 r. raportu badawczego.
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Znajomość pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu wśród świętokrzyskich 
przedsiębiorców była bardzo niska szczególnie wśród przedstawicieli małych fi rm, co 
potwierdza powyższe zestawienie. 

Ta nieznajomość była w dużej mierze pozorna i dotyczyła bardziej defi nicji pojęcia 
niż rozumienia jego istoty. W badaniu pogłębionym badane osoby charakteryzowały 
pojęcie CSR bardzo trafne o czym świadczy zestawienie pierwszych skojarzeń: m.in. 
ekologia, pracownicy, socjal, rzetelność, fi nanse, marketing, klient, rynek, otocze-
nie, wpływ, empatia, przyjazność, relacje międzyludzkie, nieszkodzenie, otwartość. 
Podkreślano, że „to są nie tylko klienci, ale (…) też społeczność lokalna, pracownicy, 
których zatrudniamy, szereg dostawców, kontrahenci” Pojęcie CSR jest rozumiane 
szeroko – jako „kształtowanie środowiska…” (w tym kontekście rozróżniono środowi-
sko naturalne i społeczne), ale również dbanie o dobro i rozwój swoich pracowników 
(„począwszy od terminowego wypłacania pensji, od takich najprostszych rzeczy to 
się zaczyna”). Zwracano uwagę na znaczenie ustanowienia i stosowanie określonych 
standardów, zarówno w  znaczeniu biznesowym, jak i  w  odniesieniu do zachowań 
międzyludzkich.

Jako zasadę organizującą relacje między wymienionymi aktorami społecznymi 
w sposób wyraźny wskazywano odpowiedzialność. „Chyba nie ma branży, która nie 
musi mieć pewnej odpowiedzialności wobec kogoś albo czegoś”. Badani dostrze-
gają fakt, że odpowiedzialność nie jest aktem jednorazowym, ale wbudowana w cały 
proces ich działalności, a nawet go przekracza, ponieważ dotyczy oddziaływania na 
zewnątrz fi rmy. „Mnie się kojarzy fi rma odpowiedzialna społecznie, z tym, na co od-
działuje. Planując jakieś dostawy (…) czy to, jak kierowca ma trasą pojechać, brane 
jest pod uwagę, o której wstają ludzie w budynku, w którym gdzieś będzie dostawa”.

Przybliżając pojęcie CSR wskazali następujące obszary, jakie widzą poprzez pry-
zmat swojej aktywności gospodarczej:

 ◆ Klient, szeroko rozumiany odbiorca dóbr i usług:
„Mnie się wydaje, że społecznie odpowiedzialny biznes jest w stosunku do klienta. 

To nie ktoś, z kogo mamy wycisnąć ostatnie soki. Tylko też  człowiek.”. Ten aspekt od-
powiedzialności społecznej był zdecydowanie najsilniej wyeksponowany w  wypo-
wiedziach uczestników wywiadów grupowych. Wszyscy badani przedsiębiorcy silnie 
akcentowali znaczenie odpowiedzialnych relacji z klientem. „Priorytetem jest klient, 
który spożywa produkty, które producent wyprodukuje. Tutaj bierze się odpowie-
dzialność za rzeszę ludzi…”. Podkreślano również odpowiedzialność za zapewnienie 
wysokiej jakości oferowanych usług. Bardzo silnie akcentowano jakość samego pro-
duktu. „Mamy na sobie odpowiedzialność, żeby to był dobry produkt, żeby (…) nie 
zaszkodził społeczeństwu…”. W niektórych narracjach naszych rozmówców produkt 
stawał się autonomicznym obiektem, rozpatrywanym w  całkowitym oderwaniu od 
relacji osobowych. Co symptomatyczne, zauważono także, że odpowiedzialność za 
produkt i usługę jest zbiorowa. Można ją opisać jako swego rodzaju sztafetę, w której 
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odpowiedzialni muszą być wszyscy jej uczestnicy. „Każdy z nas po kolei bierze (…) od-
powiedzialność za swój produkt, usługę, to, co produkuje”.

 ◆ Pracownicy i akcjonariusze/udziałowcy:
Badani dostrzegali swoją odpowiedzialność wobec pracowników. „Zatrudniamy 

około 50 osób, więc odpowiedzialność za pracowników jest duża”. Zauważono także 
znaczenie przestrzegania pewnych zasad w  relacjach z  udziałowcami, którzy „po-
wierzają nam swoje dokumenty, swoje fi nanse…”. Jednak relacja pomiędzy pracow-
nikami i udziałowcami w kontekście pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu 
nie odgrywała ważniejszej roli podczas grupowej dyskusji. Kwestie roli pracowników 
w  przedsiębiorstwach postrzegano raczej w  kontekście budowania zespołu i  tożsa-
mości fi rmy. „Mamy dużo biur w terenie i okolicach Kielc, więc generalnie spotykamy 
się często z pracownikami, żeby mogli poznać (…) pracę na różnych poziomach. Jak 
jest kierownik do spraw sprzedaży, czym on się zajmuje, że to nie jest (…) tylko siedze-
nie i picie kawy i żeby każdy pracownik jakoś się poczuł częścią tej fi rmy”. W niektó-
rych wypowiedziach silnie akcentowano aspekty rozwojowe pracowników dostrzega-
jąc ich znaczący wpływ na sposób funkcjonowania fi rmy. „Oprócz czysto biznesowych 
aspektów to rozwój pracownika jest bardzo ważny, bo on, rozwijając się, (…) utożsa-
mia się bardziej z fi rmą, stwarza, poprawia otoczenie wokół siebie. To się przekłada, 
na to, że jest bardziej świadomy”

 ◆ Poszanowanie środowiska naturalnego:
Charakterystyczne dla opinii badanych było powiązanie pojęcia CSR z ekologią. 

Co istotne, tego rodzaju skojarzenia często przywoływane były w pierwszej kolejno-
ści. Związek ten był identyfi kowany przede wszystkim poprzez globalne kampanie, 
na przykład promujące oszczędzanie zużycia papieru. „Cały czas dostaję maile – nie 
drukuj tego, jeżeli nie musisz – i stąd ta ekologia mi się od razu skojarzyła”. Badani 
traktowali wspomniane aspekty raczej w konwencji pewnej „poprawności” niż osobi-
stego przekonania do znaczenia tego typu działań. „Też coś tam zamierzam z tym zro-
bić i wstawić jakiś tam znaczek zielony, więc zamierzam być odpowiedzialny [śmiech] 
pod względem ekologii..”. Można powiedzieć, że idee zrównoważonego rozwoju są 
rozpoznawalne, ale odnosi się je raczej do poziomu krajowego, a  niekoniecznie do 
prowadzonego przez siebie biznesu. „Nie mamy chyba jakiejś dużej odpowiedzial-
ności, jakiegoś wpływu na ekologię, bo (…) nie ma jakichś uregulowanych systemów 
związanych z  traceniem papieru, czy drukowaniem jakichś bezsensownych doku-
mentów, więc tak sobie myślę, że u nas pod tym kątem ta odpowiedzialność jest zni-
koma…”. Mimo generalnie pozytywnego stosunku do zagadnienia odpowiedzialności 
ekologicznej podczas dyskusji pojawiły się pojedyncze głosy kontestujące znaczenie 
tego zagadnienia w kontekście prowadzenia własnej fi rmy. „Ten ktoś, kto nawet nie 
segreguje śmieci, ma to głęboko gdzieś, bo musi nagle udawać ekologiczne zachowa-
nia. Ja nie jestem za czymś takim. Jednak to jest miejsce pracy, ja wiem, że dużo czasu 
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się w nim spędza, ale mimo wszystko to nie jest coś, wokół czego powinno się kręcić 
całe nasze życie”.

 ◆ Społeczność lokalna, region, w którym działa fi rma
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w  zaskakująco znikomy sposób 

było wiązane z  relacjami pomiędzy fi rmą a  społecznością lokalną. Unikalne więc 
było zatem stwierdzenie jednego z  uczestników badania. „Mnie to pojęcie kojarzy 
się ze społecznością, w  której ten biznes funkcjonuje”. Mówiąc o  lokalnym aspek-
cie CSR wskazywano na inne podmioty, zwłaszcza duże korporacje, które „promują 
swoją markę na przykład przy budowie placów zabaw dla dzieciaków w przedszkolu 
(…) i oni lokują tam swój brand”. Stosunek respondentów do tych kampanii był raczej 
zdystansowany, przy czym podkreślano, że ich fi rmy działają w  znacznie mniejszej 
skali. „Przyjdzie ktoś z fi rmy i mówi, że robi piknik za dwieście tysięcy i mówi, wydru-
kuj mi plakaty, bo mi budżet już pękł. My raczej robimy małe przysługi”. Na koniec 
można stwierdzić, że przymiotnik „społeczna”(odpowiedzialność) w  bardzo dużym 
stopniu uogólniano, zauważając przy tym, że „biznes odpowiada też za całe społe-
czeństwo”. Związki ze społecznością lokalną okazały się istotne dopiero na poziomie 
praktycznych doświadczeń, a nie defi nicji i zrozumienia pojęcia CSR. „Działam tro-
chę w takim stowarzyszeniu (…), jest taka strona na Facebooku (…), pewne projekty 
tam się robi, to jest bardziej zabawa, próbujemy takie fajne rzeczy, jak ktoś ma fajny 
pomysł”. Po wskazaniu takich drobnych przykładów zaangażowania prezentowano 
pojawiły się bardziej ogólne refleksje w zakresie lokalnej odpowiedzialności społecz-
nej. „W mniejszej społeczności ten efekt oddziaływania jest od razu widoczny, no bo 
w  wielkim mieście musi to być duża akcja. Posiadanie takiego zaufania w  lokalnej 
społeczności przekłada się na postrzeganie mojej fi rmy jako dobrej,  i rzetelnej”.

2.2. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Badania wskazały na znaczącą różnice pomiędzy znajomością zasad CSR a stosowa-
niem mechanizmów składających się na tę politykę. Co symptomatyczne, praktyczna 
aktywność w  wielu polach CSR była znacznie wyższa niż deklaratywna znajomość 
istoty CSR. Najwięcej działań skierowanych było do pracowników i na rozwój miej-
sca pracy. Aż 92% przedstawicieli badanych fi rm podejmowało przynajmniej jedno 
z wymienionych działań w obszarach związanych z budowaniem relacji z pracowni-
kami lub klientami. Najczęściej były to działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, 
transparentność i otwartość procesu zatrudniania personelu, dbałość o godne trakto-
wanie pracownika oraz – nieco rzadziej – dialog z pracownikami i włączanie elemen-
tów partycypacji do zarządzania przedsiębiorstwem, dostęp do szkoleń i innych form 
edukacyjnych dla pracowników, jak również stosowanie kodeksów lub przynajmniej 
zasad etycznych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
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Tabela 9. Działania skierowane do pracowników i miejsca pracy a wielkość fi rmy

Ogółem Małe 
fi rmy

Średnie 
fi rmy

Duże 
fi rmy

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich 
pracowników 92% 91% 92% 100%+

Zatrudnia pracowników w sposób otwarty 
i transparentny 90% 88% 93% 100%+

Dba o godne traktowanie pracownika 90% 88% 92% 100%+

Prowadzi dialog z pracownikami i jest 
otwarta na ich inicjatywy 66% 71%+ 53%- 100%+

Umożliwia pracownikom poszerzanie wiedzy 60% 63% 51%- 77%

Zarządza personelem w oparciu o jasno 
określone wzorce etyczne 59% 64% 48%- 77%

Podstawa procentowania 250 150 87 13

Źródło: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę, że wielkość badanej fi rmy istotnie wpływała na podejmo-
wanie działań adresowanych do pracowników i miejsca pracy. Według deklaracji ba-
danych, reprezentujących duże podmioty rozpowszechnione są przedsięwzięcia na 
rzecz zdrowia i  bezpieczeństwa, transparentność i  otwartość procesu zatrudniania 
personelu, dbałość  o  godne traktowanie pracownika oraz dialog z  pracownikami. 
Nieco inną sytuację odnotowano w średnich przedsiębiorstwach, gdzie w najmniej-
szym stopniu podejmowano się działania związane z  dialogiem z  pracownikami, 
umożliwianiem im poszerzania wiedzy i zarządzaniem w oparciu o jasno określone 
wzorce etyczne (różnica istotna statystycznie). Prawdopodobnie wynika to ze specy-
fi ki tej wielkości podmiotów. Duże fi rmy częściej posiadają systemowe rozwiązania 
w tym obszarze, jak np. procedury, czy dokumenty programowe i strategiczne, okre-
ślające ramy prowadzonej polityki w tym obszarze. Z kolei w małych fi rmach kadra 
zarządzająca i pracownicy znają się osobiście, co z pewnością wpływa na ich relacje 
i styl zarządzania (choć działania skierowane do personelu i miejsca pracy rzadziej 
prowadzone są w oparciu o regulacje o charakterze systemowym). Ten dystans mię-
dzy właścicielem i kierownictwem a zespołem pracowniczym jest znacznie większy 
w przedsiębiorstwach średniej wielkości, a jednocześnie tego rodzaju podmioty naj-
częściej nie prowadzą skodyfi kowanej polityki, ani nie wypracowują procedur lub 
dokumentów strategicznych w  obszarze odpowiedzialności społecznej. Dodajmy, 
że działania skierowane do pracowników lub miejsca pracy podejmowały niemal 
wszystkie fi rmy zatrudniające osoby z  niepełnosprawnościami oraz korzystające 
z dofi nansowania ze środków PFRON.
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Podobnie wysoką aktywność (93%) odnotowano w zakresie działań skierowanych 
na klientów fi rm. Najczęściej wiązała się one z  dbałością o  wysoką jakość obsługi 
klienta, prowadzeniem biznesu zgodnie z dobrą praktyką w danej branży i zasadami 
etycznymi, jak również przestrzeganie partnerskich zasad w relacjach z dostawcami 
i  konkurencją. W  mniejszym stopniu uczestnicy pomiaru deklarowali prowadzenie 
działań z  zakresu marketingu i  komunikacji społecznej w  sposób odpowiedzialny, 
czy uwzględnianie potrzeb społecznych w procesie konstruowania oraz dystrybucji 
swoich produktów lub usług. Na podejmowanie tego rodzaju działań istotnie wpły-
wała wielkość badanego podmiotu – według zebranych deklaracji respondentów są 
one prowadzone we wszystkich dużych fi rmach, natomiast w grupie małych i śred-
nich przedsiębiorstw przynajmniej jedną z wyżej wymienionych form wskazuje 93% 
ankietowanych. Na tle pozostałych podmiotów pozytywnie wyróżniają się przed-
siębiorstwa zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami (99%) oraz korzystające 
z dofi nansowania ze środków PFRON (98%).

Wykres 1. Podejmowanie działań skierowanych do rynku i swoich klientów

Źródło: opracowanie własne.

Przynajmniej jedno działanie na rzecz ochrony środowiska podejmowane reali-
zowane było aż 84% ankietowanych przedsiębiorstw. 78% prowadziło politykę zago-
spodarowania odpadów, a 74% – działania na rzecz zmniejszenia zużycia surowców. 
Jak można przypuszczać, obydwa wspomniane działania mogły wynikać raczej z po-
trzeby ograniczenia kosztów działalności niż z  wysokiej świadomości ekologicznej. 
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Mniej niż połowa ankietowanych fi rm ograniczała emisję gazów cieplarnianych, 
a prawie co piąta prowadziła prace badawczo-rozwojowe (B+R) w tym obszarze.

Wykres 2. Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w opisywanych wyżej obszarach, działania na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego najczęściej podejmowały duże przedsiębiorstwa . Tego rodzaju 
aktywności były najmniej rozpowszechnione w  małych fi rmach – w  szczególności 
dotyczyło to działań na rzecz zmniejszenia zużycia surowców oraz prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 

Jak wcześniej już zauważono w najmniejszym stopniu podejmowane były dzia-
łania skierowane do społeczności lokalnych – tego rodzaju aktywność deklarowało 
7 na 10 przedstawicieli badanych podmiotów. Nieco mniej niż połowa deklarowała 
fi nansowe wsparcie w wymiarze środowiskowym, a 44% aktywnie wspierała rozwój 
gospodarczy na poziomie lokalnym. Rzeczowe formy wsparcia oraz prowadzenie dia-
logu ze społecznością są zdecydowanie mniej rozpowszechnione wśród świętokrzy-
skich przedsiębiorców. Im większa fi rma, tym częściej podejmuje działania na rzecz 
lokalnej społeczności – w grupie małych, średnich i dużych  fi rm odnotowano – od-
powiednio – 67%, 72% i 92% podobnych wskazań. 

25 Niska podstawa procentowania (w badaniu wzięło udział 13 dużych przedsiębiorstw).
26 Niska podstawa procentowania (w badaniu wzięło udział 13 dużych przedsiębiorstw).
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Wykres 3. Podejmowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej

Źródło: opracowanie własne.

Badane podmioty zidentyfi kowane w  ramach badań jako zaangażowane społecz-
nie można podzielić na kilka grup, które znacząco różnią się pod względem zakresu 
i sposobu realizacji podejmowanych działań społecznych. W związku z powyższym 
konieczne jest stworzenie krótkiej charakterystyki każdego z tych segmentów wraz 
z  omówieniem czynników, wywierających wpływ na występowanie analizowanych 
zagadnień. Na tle pozostałych podmiotów z  pewnością wyróżniały się duże przed-
siębiorstwa. Do tej grupy można zaliczyć zarówno koncerny lub ich oddziały (w tym 
z  udziałem kapitału zagranicznego), jak również spółki skarbu państwa. Tego ro-
dzaju podmioty często posiadają wdrożone rozwiązania systemowe w obszarze CSR 
i prowadzą określoną politykę, nierzadko w oparciu o dokumenty programowe lub 
strategiczne. Za jej realizację często odpowiadają oddelegowane komórki organiza-
cyjne, jak np. działy specjalizujące się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR, perso-
nalne, kadrowe itp.) lub public relations (np. PR, działy lub – bezpośrednio – rzecznicy 
prasowi). Warto podkreślić, że – przynajmniej na poziomie deklaracji – tego rodzaju 
działaniom przypisuje się duże znaczenie i wpływ na sposób funkcjonowania fi rmy. 
Nie zawsze możliwa była pełna weryfi kacja rzeczywistego stanu rzeczy, choć część 
badanych podmiotów wydaje się prowadzić świadomą, aktywną i autentyczną poli-
tykę CSR (wraz z jej odpowiednim nagłośnieniem), podczas gdy inne skupiają się na 
maksymalizacji korzyści wizerunkowych, jak można przypuszczać, nie przywiązując 
zbytniej wagi do szczegółowych rezultatów podejmowanych działań.

Zupełnie inną sytuację odnotowano w  badanych małych i  średnich przedsię-
biorstwach, których część – jak się okazuje – podejmuje działania społeczne, choć 
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zazwyczaj są one nieuświadomione, nieskoordynowane i  prowadzone bez uprzed-
niego planowania w oparciu głównie o osobistą wrażliwość etyczną przedsiębiorcy. 
Przedstawiciele tych podmiotów bardzo często w  pierwszym odruchu zaprzeczali, 
że ich fi rmy są zaangażowane społecznie bądź realizują strategie społecznie odpo-
wiedzialnego biznesu, jednak dopytywani przywoływali liczne przykłady podejmo-
wanych aktywności (w różnych obszarach zaliczanych do CSR). Co ciekawe, działania 
rzadko są komunikowane opinii publicznej, choć bywają istotnym wsparciem dla spo-
łeczności lokalnych, czy osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Co za tym idzie, trudno wiązać je z motywacją osiągnięcia korzyści wizerunkowych. 
W większości przypadków dysponują oni niepogłębioną i fragmentaryczną wiedzą, 
np. mają trudności z przytoczeniem defi nicji odpowiedzialności społecznej biznesu. 
Firmy z sektora MŚP najczęściej nie wdrażają systemowych rozwiązań, czy procedur 
w tym obszarze problemowym, nie mają również oddelegowanych pracowników, ani 
– tym bardziej – wyodrębnionych komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za re-
alizację wspomnianych zadań. 

Jednym z kluczowych ustaleń badawczych jest identyfi kacja kilku ciekawych nisz 
o wysokim, choć nie zawsze w pełni wykorzystanym potencjale zaangażowania spo-
łecznego. Okazuje się, że w województwie świętokrzyskim (i – przypuszczalnie – w ca-
łym kraju) istnieje pewien rezerwuar wrażliwości i  aktywności społecznej w  środo-
wiskach gospodarczych. Z  pewnością jest to istotna informacja z  punktu widzenia 
perspektyw rozwojowych CSR, jak również możliwości podejmowania współpracy 
biznesu z sektorem ekonomii społecznej. Do pierwszej z tych grup można zaliczyć me-
dia lokalne (papierowe, elektroniczne), które – niejako z defi nicji – podejmują i zara-
zem promują działania społeczne. Prowadzenie lokalnych mediów jest szczególnym 
rodzajem biznesu, często powiązanym z realizacją misji obywatelskiej. Co więcej, ich 
społeczna rola bywa koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem sukcesu ko-
mercyjnego. Na polskim rynku – w tym w województwie świętokrzyskim – funkcjo-
nują podmioty, które specjalizują się nie tylko w informowaniu o sprawach lokalnych, 
ale również w sprawowaniu funkcji kontrolnej wobec władz lokalnych czy edukacji 
obywatelskiej. Oznacza to m.in. inicjowanie i aktywne wspieranie akcji społecznych 
w różnych obszarach życia, np. rozwoju lokalnego, pomocy społecznej, edukacji, eko-
logii, czy historii i tożsamości lokalnej. Media lokalne poświęcają wiele uwagi wszel-
kim przejawom aktywności społecznej, współpracując z  organizacjami „trzeciego 
sektora”, grupami nieformalnymi, a nawet podmiotami ekonomii społecznej. Jedno-
cześnie są to podmioty, które działają na rzecz integracji własnego środowiska w wy-
miarze regionalnym i ogólnopolskim, zrzeszają się w organizacjach branżowych (np. 
skupiających dziennikarzy lub wydawców), prowadzą badania rynku, stosują dobre 
praktyki i oddolnie wykreowane standardy branżowe. Jeden z podmiotów uczestni-
czących w  badaniu był spółdzielnią dziennikarską, co wiąże się z  partycypacyjnym 
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modelem zarządzania i nieco innym podziałem zysku niż ma to miejsce w „tradycyj-
nej fi rmie”. Ciekawą grupą podmiotów gospodarczych jest również branża związana 
z ekologią i ochroną środowiska, która – ze względu na rodzaj prowadzonej działal-
ności – wpisuje się w jeden z istotnych obszarów społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Do tej grupy zaliczyć można podmioty działające w sferze odnawialnych źródeł 
energii (OZE) i efektywności energetycznej (EWE), które – w pewnym stopniu – były 
reprezentowane w zrealizowanej próbie badawczej.

Innym nieoczywistym przykładem przedsiębiorstw ponadprzeciętnie zaanga-
żowanych społecznie są spółdzielnie rolnicze. Są to podmioty wyróżniające się pod 
względem sposobu zarządzania i podejmowania decyzji (zgodnie z zasadami spół-
dzielczości), ale również zaangażowane w  sprawy lokalne (przede wszystkim ze 
względu na fakt, że ich członkami są lokalni producenci żywności). Co więcej, tego 
rodzaju przedsiębiorstwa angażują się w  promocję lokalnych produktów kulinar-
nych, w  tym zdrowej żywności i  potraw nawiązujących do tradycji kulinarnej re-
gionu. Pewne działania na rzecz społeczności lokalnych podejmowane są również 
przez spółki komunalne, które – ze względu na swoich właścicieli, a więc jednostki 
samorządu terytorialnego – angażują się na rzecz otoczenia, rozwoju relacji mię-
dzyludzkich, edukacji, promowania postaw prozdrowotnych i  aktywnego trybu ży-
cia, czy ochrony środowiska naturalnego. W  zrealizowanej próbie reprezentowane 
są również podmioty posiadające – aktualnie lub w  przeszłości – status zakładów 
pracy chronionej. Ich przedstawiciele deklarują, że w  ich działalności szczególną 
wagę przykłada się do zatrudniania osób z  niepełnosprawnościami, jak również li-
kwidacji barier architektonicznych w  miejscu pracy. Badane podmioty podejmują 
działania społeczne w ramach dwóch alternatywnych ścieżek, czy modeli. Pierwszy 
z nich obejmuje wszelkie charytatywne formy wsparcia, skierowane do społeczności 
lokalnych lub zespołów pracowniczych (np. sponsoring wydarzeń lokalnych, pomoc 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej). Co niezmiernie istotne, wła-
śnie ten sposób rozumienia CSR przeważa wśród uczestników badania, co wpływa 
na sposób postrzegania podejmowanych działań, które najczęściej prowadzone są 
w sposób akcyjny i traktowane jako poboczne, czy wręcz marginalne. Poza kilkoma 
dużymi fi rmami, prowadzącymi świadomą politykę odpowiedzialności społecznej 
w ramach ładu korporacyjnego, przeważa pogląd, że działania społeczne są pewnym 
dodatkiem do działalności podstawowej, generującym określone koszty. Tak rozu-
miana działalność społeczna prowadzona jest z  pobudek o  charakterze fi lantropij-
nym („z potrzeby serca…”), a płynące z niej korzyści wydają się być niesprecyzowane. 
Odpowiedzialne społecznie działania nie są postrzegane jako narzędzie rozwojowe, 
a raczej forma ponadprogramowej aktywności, wymagająca osiągnięcia określonej 
pozycji rynkowej. Znacznie mniej rozpowszechniony jest model biznesowy, zakłada-
jący, że odpowiedzialność społeczna jest istotnym motorem i instrumentem rozwoju 
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przedsiębiorstwa. Tego rodzaju działania generują wprawdzie koszty (choć wiele 
z  nich może być prowadzona przy niskich nakładach), jednak w  dłuższej perspek-
tywie czasowej przynoszą konkretne korzyści, np. wizerunkowe, w postaci trwałych 
relacji z  pracownikami, czy otoczeniem (w  tym dostawcami lub klientami). Wspo-
mniana ścieżka bywa oparta o określoną politykę, prowadzoną w ramach pewnych 
reguł i  opisaną w  dokumentach strategicznych. Uczestniczący w  badaniu przedsię-
biorcy sformułowali kilka przykładów korzyści, jakie – ich zdaniem – wiążą się z po-
dejmowaniem działań odpowiedzialnych społecznie: pomaganie innym, fi lantropia, 
bezinteresowne wsparcie; korzyści wizerunkowe, promocja marki; umacnianie pozy-
cji rynkowej, przełamanie negatywnego stereotypu przedsiębiorcy; ochrona środo-
wiska naturalnego („żeby coś po nas zostało…”); możliwość nawiązania trwałych rela-
cji biznesowych, np. o charakterze wzajemnościowym; poprawa relacji i zwiększenie 
poziomu lojalności personelu. Z  kolei jako najważniejsze bariery podejmowania 
tego rodzaju działań wskazywane są: brak wystarczającej wiedzy brak świadomości 
korzyści, niski poziom gospodarczy i niepewna sytuacja ekonomiczna. 

2.3. Przedsiębiorcy a ekonomia społeczna

Wykres 4. Znajomość pojęcia ekonomii społecznej

28%

59%

13%
tak

nie

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne.

Znajomość pojęcia i sektora ekonomii społecznej wśród badanych przedsiębiorców 
była niewielka. Niespełna trzech na dziesięciu uczestników badania deklarowało 
znajomość pojęcia ekonomii społecznej. Najczęściej byli to przedstawiciele podmio-
tów średniej wielkości (38%), natomiast w najmniejszym stopniu – osoby reprezen-
tujące małe przedsiębiorstwa (21%). 
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Niemal połowa respondentów deklarujących znajomość pojęcia ekonomii spo-
łecznej wiązało je z połączeniem realizacji celów gospodarczych z wrażliwością spo-
łeczną. Pierwsze skojarzenia respondentów, związane z tym pojęciem to: „podatki”, 
„ZUS”, „koszty”, „budżet”, „wynagrodzenie”, „rachunkowość społeczna”, „podział zy-
sków”, „pomoc fi nansowa”, „wspólny interfejs”, „udziały w zysku”, „dystrybuowanie zy-
sków w obrębie społeczeństwa”, „zarządzanie dla dobra wspólnego”, „wsparcie z bu-
dżetu gminy”, „działania charytatywne”. Jednak podczas dyskusji grupowej uczestnicy 
bez większych problemów sformułowali roboczą defi nicję: „trzeba zobaczyć w  go-
spodarce połączenie ekonomii i społeczność, czyli coś, co dotyczy społeczności, czyli 
ludzi. Trzeba widzieć rynek społeczny, lokalny”. Rozmówcy podkreślali również, że 
podmioty ekonomii społecznej są przedsięwzięciami gospodarczymi o specyfi cznej 
strukturze właścicielskiej i  zasadach podziału uzyskiwanych dochodów („czasami 
osobom starszym tak tłumaczę, że to coś jak dawne GS-y, „fi rma, w  której dochód 
idzie na cele społeczne”). Idąc tym tropem, część badanych uważa, że cechą tego ro-
dzaju podmiotów jest budowanie trwałych relacji międzyludzkich wśród personelu, 
postrzeganych jako bliskie i ciepłe („podejście do człowieka…”). Respondenci zwracali 
uwagę na kwestie związane z funkcjonowaniem PES na rynku, wskazując, że najczę-
ściej działają one na specjalnych zasadach, tj. są dotowane ze środków publicznych, 
korzystają ze stałych zleceń jednostek samorządu terytorialnego oraz bywają prefe-
rowane podczas udzielania zamówień publicznych na pewne kategorie usług (np. po-
przez stosowanie klauzul społecznych).

Choć samo pojęcie ekonomii społecznej jest bliżej nieznane, to respondenci koja-
rzyli działalność przedsiębiorstw społecznych w regionie. Badani sformułowali dość 
trafne skojarzenia: „zakłady pracy chronionej”, „jest taka fi rma, która zatrudnia osoby 
niepełnosprawne i  robią meble”. Wskazywano również konkretne przykłady przed-
siębiorstw społecznych: „fi rma na Żytniej, jadłodajnia, którą prowadzą głuchoniemi 
(…), zakład rehabilitacji zawodowej”. Podczas rozmowy okazało się, że niektórzy re-
spondenci kooperują z podmiotami ekonomii społecznej, choć często nie zdają sobie 
z tego sprawy. „Moja fi rma z nią współpracuje i wiem, że oni stale im dostarczają wła-
śnie meble, sprzęt i tym podobne rzeczy i wydaje mi się, że jak najbardziej potrzebne 
są takie fi rmy”. 

Warto zauważyć, że idea ekonomii społecznej budziła ambiwalentne odczucia 
rozmówców. Najczęściej kojarzyli oni tę sferę z pomaganiem osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej, co – na poziomie ogólnym – budziło po-
zytywne skojarzenia. W  tym rozumieniu PES funkcjonują na specjalnych zasadach 
i nie tworzą realnej konkurencji dla przedsiębiorstw komercyjnych, a ich wsparcie pu-
blicznymi pieniędzmi jest uzasadnione. Sytuacja nieco komplikuje się, jeśli podmioty 
ekonomii społecznej zaczynają świadczyć usługi dotychczas zagospodarowane przez 
inne fi rmy. W takich przypadkach badani przedsiębiorcy mieli wątpliwości, czy PES 
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powinny być wspierane ze środków publicznych, co związane było ich zdaniem z za-
burzeniem zdrowych reguł rynkowych. Część respondentów wyrażała daleko idącą 
rezerwę wobec wszelkiego rodzaju dotacji, które – w ich przekonaniu mogą stanowić 
naruszenie równości szans („mnie nikt nie pomagał…”, „psucie rynku”).

Wykres 5. Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej

Źródło: opracowanie własne.

Badani podkreślali, że wsparcie grup i  osób defaworyzowanych może być reali-
zowane również poprzez dofi nansowanie ich zatrudnienia w fi rmach komercyjnych. 
„My zatrudniamy niepełnosprawnych, żeby dać im jakąś szansę rozwoju i samoreali-
zacji, ale głównie też z dofi nansowaniem z PFRON-u, jakie dostajemy na te osoby”. 
Podczas dyskusji grupowych przywoływano również inne doświadczenia w tym ob-
szarze. „U  nas są zatrudnione osoby niepełnosprawne, oczywiście zakres niepełno-
sprawności jest niewielki, natomiast mieliśmy zatrudnionego na praktyce chłopaka 
młodego, i  po praktyce u  nas znalazło się miejsce w  fi rmie współpracującej, został 
tam zatrudniony (…) z naszego polecenia”. Część respondentów wskazywała, że taka 
forma wsparcia jest tańsza niż poprzez wyspecjalizowane podmioty ekonomii spo-
łecznej. Dla wielu rozmówców ważne było zapewnienie uczciwych zasad przyznawa-
nia i rozliczania różnych preferencji, przyznawanych ze względów społecznych. „Nie 
problem jest wziąć pieniądze na tego niepełnosprawnego, nie problem go później 
wykorzystać, no bo tak się niestety też często zdarza. To nie jest problem, natomiast 
(…) jeżeli taka fi rma ma mieć jakieś preferencje, czy cokolwiek, to rzeczywiście na 
uczciwych zasadach…”. W  podsumowaniach końcowych podkreślano, że warto po-
magać osobom, które mają nikłe szanse na podjęcie pracy na otwartym rynku. „My 
zatrudnialiśmy chłopaka na wózku, w żaden sposób nie pracował inaczej, jak osoby, 
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które normalnie chodzą. Oczywiście trzeba było dostosować łazienkę i takie zaplecze 
socjalne do jego wózka, akurat (…) mieliśmy windę, (…) może był niepełnosprawny 
ruchowo, a  psychicznie był ok, a  są też takie zakłady, gdzie zatrudniają osoby psy-
chiczne, albo z jakimś orzeczeniem o grupie inwalidzkiej, związanej z upośledzeniem 
psychicznym…”.

Prawie połowa badanych oceniła swój poziom wiedzy na temat możliwości 
współpracy z  podmiotami ekonomii społecznej jako niski, odmienną opinię w  tej 
kwestii wyrażał co dziesiąty uczestnik pomiaru, a  blisko 1/3 miała ocenę neutralną 
lub ambiwalentną. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowanie wyższy poziom wie-
dzy na temat współpracy z  PES deklarowały osoby reprezentujące duże podmioty 
w  porównaniu z  przedstawicielami małych i  średnich przedsiębiorstw. Trzech na 
dziesięciu badanych podmiotów współpracowała przynajmniej z  jednym podmio-
tem ekonomii społecznej. Tego rodzaju współpracę najczęściej podejmowały duże 
przedsiębiorstwa (62%) w  porównaniu ze średnimi (31%) i  małymi (27%). Istotnie 
częściej kooperowała z  PES fi rmy zatrudniające osoby z  niepełnosprawnościami 
(46%), jak również korzystające z dofi nansowania ze środków PFRON (47%). Ankie-
towane przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego najczęściej współpraco-
wały z warsztatami terapii zajęciowej, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność gospodarczą, zakładami aktywności zawodowej oraz spółdzielniami 
pracy. Jedynie 4% badanych podmiotów deklarowało współpracę ze spółdzielniami 
socjalnymi, klubami lub centrami integracji społecznej. 

Blisko 1/3 – 28% przedstawicieli badanych przedsiębiorstw z województwa świę-
tokrzyskiego planowała współpracę z  podmiotami ekonomii społecznej w  okresie 
najbliższych kilku lat. Były to przede wszystkim duże fi rmy (62%), dużo mniej śred-
nich (30%) i małych (23%). 

Najczęściej występującą formą współpracy biznesu z podmiotami ekonomii spo-
łecznej było udzielanie wsparcia fi nansowego. W  tym miejscu warto zaznaczyć, że 
część badanych wymieniała działania typowo charytatywne, niekoniecznie związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez PES. Niektórzy uczestnicy pomiaru 
jako przejawy współpracy z sektorem ekonomii społecznej postrzegali zatrudnianie 
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czy udzielanie pomocy 
rzeczowej. Pewnym zaskoczeniem był fakt, że zaledwie 7% respondentów jako ko-
rzyść postrzegała możliwość obniżenia wpłat z  tytułu braku osiągnięcia wymaga-
nego ustawą odsetka osób z niepełnosprawnością na PFRON. Wśród deklarowanych 
korzyści płynących ze współpracy z PES przeważały kwestie „miękkie”, np. związane 
z  budowaniem wizerunku marki, czy tworzeniem relacji ze społecznością lokalną. 
Znacznie rzadziej przywoływano w  tym kontekście „twarde” korzyści ekonomiczne. 
Najczęściej wymienianą barierą współpracy biznesu z  podmiotami ekonomii spo-
łecznej był niewystarczający poziom wiedzy na ten temat wśród świętokrzyskich 
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przedsiębiorców. Dodajmy, że 11% wskazywało, że takim ograniczeniem jest brak 
stosownych informacji w  dyskursie medialnym. Do istotnych powodów zaliczany 
jest również brak wsparcia ze strony sektora publicznego, jak również brak świado-
mości korzyści płynących z kooperacji z PES. Powyższe zestawienie jest zbliżone do 
rozkładu odpowiedzi na pytanie o bariery i ograniczenia podejmowania działań spo-
łecznych przez fi rmy w  województwie świętokrzyskim. Aż 1/3 badanych fi rm niew-
spółpracujących z PES nie potrafi ło wskazać przyczyn braku tego rodzaju kooperacji. 
Do najczęściej wymienianych powodów należały brak wystarczającej wiedzy na te-
mat możliwości współpracy, jak również systemowych rozwiązań w obszarze wspar-
cia ze strony instytucji publicznych. W  świetle zgromadzonych informacji można 
stwierdzić, że sektory ekonomii społecznej i komercyjny funkcjonują niezależnie od 
siebie, a przypadki ich współpracy mają charakter incydentalny. Najczęściej tego ro-
dzaju kooperacja po prostu nie występuje, a przedstawiciele badanych PES nie for-
mułują pogłębionych refleksji na ten temat („przepaść…”, „rozjazd…”). Można zadać 
pytanie, w  jaki stopniu ta współpraca mogłaby być przydatna dla obydwu stron, 
zwłaszcza, że większość rozmówców jako warunek konieczny postrzegało występo-
wanie konkretnych profi tów („musi być interes”, „to musi się opłacać”). Świadomość 
tych potencjalnych korzyści i  – szerzej możliwości podejmowania współpracy jest 
niska. Warto zaznaczyć, że w  równym stopniu dotyczyło to przedstawicieli obydwu 
sektorów, którzy najczęściej nie widzą potrzeby kooperacji lub nie mają pomysłów 
na jej podjęcie. Ten brak płaszczyzny spotkania pogłębia fakt, że podmioty zaliczane 
do obydwu wspomnianych grup funkcjonują na odmiennych zasadach – sektor ko-
mercyjny działa na wolnym rynku, natomiast ekonomia społeczna w dużym stopniu 
opiera się na korzystaniu ze środków publicznych i  stałych zleceniach oferowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego (np. w postaci umów wieloletnich). Choć 
przypadki współpracy sektora ekonomii społecznej i  biznesu należą do rzadkości, 
badani sformułowali kilka przykładów tego rodzaju kooperacji: sprzedaż produktów 
lub usług przez PES fi rmom komercyjnym (np. usługi gastronomiczne); korzystanie 
ze szkoleń organizowanych przez podmioty ekonomii społecznej przez podmioty ko-
mercyjne; kampanie edukacyjne, skierowane do pracodawców, współprowadzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty ekonomii społecznej; aktywi-
zacja zawodowa, wprowadzanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na 
otwarty rynek pracy (np. podopiecznych Centrów Integracji Społecznej). 

Badane podmioty podejmowały działania społeczne w  ramach dwóch alterna-
tywnych modeli. Pierwszy obejmował wszelkie charytatywne formy wsparcia, skie-
rowane do społeczności lokalnych lub zespołów pracowniczych (np. sponsoring wy-
darzeń lokalnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej). Co 
niezmiernie istotne, właśnie ten sposób rozumienia CSR przeważał wśród uczestni-
ków badania, co wpływało na sposób postrzegania podejmowanych działań, które 
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najczęściej prowadzone były w sposób akcyjny i traktowane jako poboczne, czy wręcz 
marginalne. Poza kilkoma dużymi fi rmami, prowadzącymi świadomą politykę odpo-
wiedzialności społecznej w ramach ładu korporacyjnego, przeważał pogląd, że dzia-
łania społeczne są pewnym dodatkiem do działalności podstawowej, generującym 
określone koszty. Innymi słowy, tak rozumiana działalność społeczna prowadzona 
jest z pobudek o charakterze fi lantropijnym („z potrzeby serca…”), a płynące z niej ko-
rzyści wydają się być niesprecyzowane. Idąc tym tropem, odpowiedzialne społecznie 
działania nie były postrzegane jako narzędzie rozwojowe, a raczej forma ponadpro-
gramowej aktywności, wymagająca osiągnięcia określonej pozycji rynkowej.

Znacznie mniej rozpowszechniony był model biznesowy, zakładający, że odpo-
wiedzialność społeczna jest istotnym motorem i  instrumentem rozwoju przedsię-
biorstwa. Tego rodzaju działania generują wprawdzie koszty (choć wiele z nich może 
być prowadzona przy niskich nakładach), jednak w dłuższej perspektywie czasowej 
przynoszą konkretne korzyści, np. wizerunkowe, w postaci trwałych relacji z pracow-
nikami, czy otoczeniem (w  tym dostawcami lub klientami). Wspomniana ścieżka 
bywa oparta o  określoną politykę, prowadzoną w  ramach pewnych reguł i  opisaną 
w dokumentach strategicznych.

Rysunek 18. Dwa modele podejmowania działań społecznych przez świętokrzyskie podmioty 
gospodarcze

Źródło: opracowanie własne.

Uczestniczący w  badaniu przedsiębiorcy sformułowali kilka przykładów korzy-
ści, jakie – ich zdaniem – wiążą się z  podejmowaniem działań odpowiedzialnych 
społecznie:
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 ◆ pomaganie innym, fi lantropia, bezinteresowne wsparcie;
 ◆ korzyści wizerunkowe, promocja marki;
 ◆ umacnianie pozycji rynkowej, np. poprzez uzyskiwanie certyfi katów bran-

żowych lub odpowiedzialny zakup usług (ta cecha ma znaczenie zwłaszcza 
dla podmiotów posiadających kontrahentów zagranicznych, którzy zwracają 
uwagę na tego rodzaju elementy podczas zakupu towarów i usług);

 ◆ przełamanie negatywnego stereotypu przedsiębiorcy;
 ◆ ochrona środowiska naturalnego: „żeby coś po nas zostało”;
 ◆ możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych, np. o  charakterze 

wzajemnościowym;
 ◆ poprawa relacji i zwiększenie poziomu lojalności personelu.

Z kolei jako najważniejsze bariery podejmowania tego rodzaju działań wskazy-
wane były: brak wystarczającej wiedzy, brak świadomości korzyści oraz niski poziom 
gospodarczy i niepewna sytuacja ekonomiczna.

3. Od wrażliwości indywidualnej do społecznej

Wywiady z  przedstawicielami fi rm wykazały, że badane osoby nie posiadały upo-
rządkowanej i uwewnętrznionej wiedzy na temat CSR i ekonomii społecznej. Ich do-
świadczenia z praktyki zawodowej sprawiały jednak, że miały dość trafne skojarzenia 
i  refleksje dotyczące społecznego zaangażowania. Ich fi rm z  pewnością nie można 
zaliczyć do przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie w  klasycznym rozumie-
niu tego terminu. Nie posiadają, ani nie są zainteresowani wdrażaniem charaktery-
stycznych dla CSR mechanizmów, na przykład misji, a więc swego rodzaju etycznego 
posłannictwa wobec konsumentów i  – szerzej – wobec społeczeństwa, czy wdraża-
niem całościowej strategii organizacji, uwzględniającej dążenie do uzyskania zado-
wolenia wszystkich ważnych interesariuszy (klientów, społeczeństwa, pracowników, 
dostawców). 

Badani wykazali jednak znaczącą wrażliwość społeczną w praktycznym działaniu. 
„Pomagamy dzieciaczkom, osobom starszym – tak po prostu – społecznie”. Badani 
najczęściej kojarzyli społeczną odpowiedzialność z bezpośrednimi działaniami, po-
dejmowanymi przez pracowników, natomiast byli dość sceptyczni w zakresie oceny 
potencjalnych korzyści wizerunkowych dla danego przedsiębiorstwa. „Kilku pracow-
ników brało udział w  biegu charytatywnym, (…) część osób zobaczyła, że jest taka 
fi rma, ale czy to się przekłada na odbiór klientów? Raczej nie”. Respondenci zauwa-
żali jednak, że zaangażowanie pracowników może sprzyjać bardziej skutecznej ko-
munikacji z klientami. „Taka osoba, która się wykazuje działaniem społecznym jest 
bardziej otwarta na współpracowników i na klientów. Taka osoba może być bardziej 
kreatywna. Jeżeli mamy jakieś pomysły i chcemy z kimś przedyskutować, to ona daje 
inne spojrzenie”. Podkreślano również, że działalność charytatywna może być szansą 
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na dalszy rozwój zawodowy w innym obszarze. „Ktoś udzielał się w związku kynolo-
gicznym charytatywnie, potem wysłali go na kurs asystenta kynologicznego, więc jest 
szansa na zdobycie nowego zawodu”.

Można zaryzykować stwierdzenie, że podzielali oni system wartości społecznych, 
oparty na takich cechach, jak: empatia, potrzeba niesienia pomocy, odpowiedzial-
ność, dążenie do sprawiedliwości, czy uczciwość. Nawet jeśli ich fi rmy nie prowa-
dziły takich działań, to respondenci wyraźnie widzieli ich sens. Ten katalog zacho-
wań i postaw miał charakter wyraźnie osobowy, dotyczył przede wszystkim samych 
właścicieli lub menedżerów, natomiast nie przekładał się bezpośrednio i wprost na 
sposób funkcjonowania fi rmy. Proces ten zachodził często w  sposób nieuświado-
miony. Wrażliwość menedżerów, przejawiająca się w ich indywidualnym zaangażo-
waniu społecznym, pośrednio wpływała na działania fi rmy. Personifi kacja społecz-
nej odpowiedzialności zbliżała badane przedsiębiorstwa do pojęcia fi rmy wrażliwej 
społecznie, choć nie do terminu corporate social responsibility, oznaczającego działania 
strategiczne, charakterystyczne głównie dla dużych korporacji biznesowych. Użyte 
tu pojęcie wrażliwości społecznej nie jest zatem tożsame z  CSR. Jest raczej cechą  
(atrybutem) ludzi, a  – poprzez nich – organizacji, natomiast społeczna odpowie-
dzialność jest potencjalną konsekwencją posiadania tej cechy, jej specyfi czną  syste-
mową emanacją. Indywidualna wrażliwość jest koniecznym, choć niewystarczają-
cym warunkiem społecznej odpowiedzialności fi rmy. Jednak biorąc pod uwagę fakt, 
iż od pewnego czasu w opisie przedsiębiorstw wyraźnie widoczna jest tendencja do 
personifi kacji, to można założyć, że indywidualnie ujawniana wrażliwość społeczna 
może zmieniać całą organizację. W  tym spersonifi kowanym ujęciu sposobu funk-
cjonowania fi rmy aspekty osobowe mieszają się z instytucjonalnymi. Organizacjom 
przypisuje się zatem cechy typowo ludzkie. Posiadają one swoją tożsamość lub oso-
bowość. Podobnie jak człowiek, przeżywają wewnętrzne konflikty i napięcia. Posia-
dają potencjał rozwojowy, w tym emocjonalny, intelektualny, a nawet duchowy. Uczą 
się, wzbudzają (lub nie) zaufanie, wchodzą w relacje z innymi. W ten sposób wraż-
liwość społeczna menedżera i  pracowników tworzy w  praktyce nowy wymiar fi rmy 
odpowiedzialnej społecznie, która może być także partnerem dla instytucji publicz-
nych w  obszarze ekonomii społecznej oraz podmiotów funkcjonujących w  ramach 
tego sektora. Najpierw mamy więc wrażliwość społeczną rozumianą jako dobroczyn-
ność, fi lantropię, ofi arność wobec społecznych problemów, ale widzianą z perspek-
tywy jednostkowej – pojedynczego człowieka na przykład menedżera czy właściciela 
fi rmy. Potem wrażliwość przenosi się na całą organizację. Z  perspektywy organiza-
cji wrażliwość społeczną można postrzegać w kontekście interesariuszy i ich potrzeb 
Przedsiębiorstwa w  tej koncepcji dążą do osiągania długotrwałego zysku przy jed-
noczesnym budowaniu oraz wzmacnianiu relacji ze wszystkimi interesariuszami. 
Na tym gruncie powstało pojęcie przedsiębiorstwa wrażliwego społecznie. Wrażli-
wość społeczna to „cecha przedsiębiorstwa charakteryzująca się tym, że postępuje 
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ono zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa oraz podejmuje dobrowolnie 
długookresowe działania niebiznesowe na rzecz swoich pracowników, społeczeń-
stwa i środowiska naturalnego, które są związane z ich oczekiwaniami dotyczącymi 
satysfakcji z pracy, zapewnienia możliwości rozwoju” (Kuraszko, 2010, s. 83). To złą-
czenie perspektyw osobistej i  organizacyjnej powoduje, że w  analizie wrażliwości 
możemy odwoływać się do pewnych emocjonalnych mechanizmów psychologicz-
nych jak oziębłość (chłód) i przychylność (ciepło). Pierwszy z nich jest opisywany za 
pomocą przywołania cech następujących: odporność na wpływy społeczne i  nacisk 
zewnętrzny (brak wrażliwości), brak efektywnego funkcjonowania w sytuacjach wy-
wołujących silne napięcie emocjonalne, tendencja do inicjowania i kontrolowania sy-
tuacji. Syndrom ciepła charakteryzuje natomiast „wrażliwość na wpływy społeczne, 
uleganie naciskom innych, koncentracja na partnerze, tendencja do ulegania wy-
mogom sytuacji, aktywność niewykraczająca poza akceptowane normy” (Błaszczyk, 
2010, s. 99). Wrażliwość organizacji w znacznym stopniu opiera się ciepłych/gorących 
relacjach i na empatii 

Osobiste czynienie dobra – tak silnie akcentowane przez badanych przedsiębior-
ców – przenosi nasze rozważania w  obszar moralności. Ważnym obszarem dla ba-
danych przedsiębiorców były aspekty etyczne. Zwracano uwagę na następujące wy-
miary związane z wartościami:

 ◆ uczciwość
Za podstawową wartość wskazywali uczestnicy najczęściej uczciwość. „Dla mnie war-
tością jest tylko i wyłącznie uczciwość. Ja jestem uczciwy wobec swoich pracowników, 
czyli w jaki sposób, bo mam takie możliwości, żeby ich wynagradzać, to ich wynagra-
dzam, ale chcę, żeby oni byli uczciwi wobec mnie”. 

 ◆ odpowiedzialność za (zdrowie) człowieka
Działania fi rmy często wiążą się z  odpowiedzialność za zdrowie klienta, co tworzy 
inny poziom relacji etycznej. „U  mnie mam tak naprawdę chyba odpowiedzialność 
największą, bo chodzi o  życie człowieka. To są osoby, które powierzają swoje ży-
cie i chcą opieki, ta opieka jest całodobowa, 7 dni w tygodniu, więc tutaj też pewne 
normy, standardy, które musimy spełniać, chcemy spełniać i tutaj jeżeli chodzi o taką 
też odpowiedzialność, to chyba za najważniejszą postać jaka jest w życiu, czyli życie”.

 ◆ szacunek
W  praktyce działań niektórych fi rm obecna jest też świadomość tworzenia prze-
strzeni szacunku pomiędzy różnymi grupami z którymi fi rma współpracuje, którym 
oferuje swoje usługi. „W mojej fi rmie są spotkania tematyczne, zarówno z klubami 
seniorów z całego regionu świętokrzyskiego, ale też z dziećmi. Chociażby po to, żeby 
w pewnych kwestiach poznać ich zdanie, żeby oni się też ze sobą trochę poznali. Mia-
nowicie, żeby te dzieciaki nabrały więcej szacunku do osób starszych. Żeby nabrać 
do kogoś szacunek, trzeba też go zrozumieć, trzeba też wiedzieć jakie on ma pro-
blemy, więc, jakby, dosyć często spotykamy się, robimy takie spotkania z młodzieżą, 
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z dziećmi a z klubami seniorów, ze względu na to, że to są osoby bardzo aktywne, czę-
sto występujące i chcące pokazać swój repertuar i jeszcze są aktywne, mają tutaj pu-
bliczność, wspólny poziom też jakichś takich znajomości muzyki ich zbliża ze sobą”.

 ◆ wzajemność i lojalność w relacji fi rma- klient
W wypowiedziach odnośnie etycznych aspektów praktyki mieszczącej się w spektrum 
działań CSR pojawiły się tez refleksje dotyczące wzajemnych relacji fi rma i  klient. 
„Mam pod sobą ponad 100 klientów. Każdego praktycznie znam z imienia no i często 
jest tak, że ktoś tam a może bym wziął to od ciebie. Mówię: nie bierz tego, bo to ci się 
nie sprzeda, będzie ci leżało. W relacji klient-sprzedawca staram się być etyczny, nie 
kłamać, nie mówię, że super się sprzedaje, weź to bo… No znaczy też z tego wynika, 
z lojalności, bo potem klient nic nie kupi, bądź kupi mało, tak?”

 ◆ etyczność pracowników
Badani obok kompetencji zawodowych dostrzegali potrzebę rozwijania wrażliwości 
etycznej swojej kadry. „(…) każdy człowiek jest też takim nieoszlifowanym diamen-
tem, tak, my go uczymy też pewnych rzeczy, pewnych wartości czy pewnych aspek-
tów, ale ta osoba też już coś w sobie ma i dobrze byłoby to poznać, nie tylko w kwe-
stiach zawodowych. No bo, często jest tak też, że, ja powtarzam, jak ktoś ma zbyt 
dużo doświadczenia, to też ma pewne nawyki, tych nawyków też bardzo trudno jest 
się czasami pozbyć, zwłaszcza jeżeli ktoś cały czas jest w tej samej branży, zna to, wie 
jak kombinować”.

Rozmowy z  przedsiębiorcami pokazały, że osobista moralność i  etyczność jest 
istotnym kapitałem, a  więc czymś co ma realną wartość pomagającą prowadzić 
biznes. Moralność jako czynnik produkcji może być sprzeczna z intuicją, ale jest za-
równo rzeczywista, jak i  istotna. Najbardziej oczywiste sposoby, w  jakie moralność 
wspomaga produkcję i wymianę, to zwiększanie bezpieczeństwa osób i mienia oraz 
promowanie dotrzymywania umów. Prawa, które chronią osoby i własność oraz eg-
zekwują umowy, opierają się na wszechobecnych zasadach moralnych, których po-
czątki giną w odmętach czasu. Moralność może być rozpatrywana zarówno z punktu 
widzenia jednostki i  fi rmy. Osoby, których postępowanie jest nawykowo moralne, 
mogą zyskać opinię godnych zaufania, co skłania innych do kontaktów z  nimi. Ta 
forma kapitału może zyskać na wartości tam, gdzie instytucje stały się zawodne, a lu-
dzie poszukują wiarygodnych partnerów handlowych. Również w  tym przypadku 
nawykowe przestrzeganie wspólnego zbioru znanych zasad moralnych w  obrębie 
wspólnoty jednostek obniża koszty zawierania transakcji z  innymi. Koszty te obej-
mują koszty znalezienia wiarygodnych partnerów handlowych oraz koszty egze-
kwowania zasad poprzez samopomoc lub interwencję osób trzecich w  przypadku 
naruszenia zobowiązań. Z  kolei osoby żyjące wśród osób łamiących zasady muszą 
podejmować kosztowne środki ostrożności i będą musiały ograniczyć swoje działa-
nia transakcyjne do minimum. 
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Istnieje też wyraźny związek między moralnością indywidualną a  moralnością 
zbiorową – społeczną. „Zasoby indywidualne, takie jak uczciwość, lojalność, odpo-
wiedzialność, szczerość i sprawiedliwość, są cnotami, które decydują o kondycji mo-
ralnej człowieka, ale odgrywają też ważną rolę w życiu społecznym i interpretacjach 
społecznych, wpływając jednocześnie na ich jakość” (Wódka, 2016, s. 66). Cnoty są 
podstawą wartości, które stanowią fundamenty dobrego społeczeństwa. Rozumiane 
indywidualnie, nie pozostają bez wpływu na życie społeczne i gospodarcze. Można 
więc stwierdzić, że moralność człowieka wpływa na relacje społeczne, zaufanie spo-
łeczne oraz jakość interakcji społecznych i  transakcji biznesowych. Jest podstawą 
zaufania, które z kolei jest fundamentem kapitału społecznego. W istocie jest to za-
sadniczy budulec wykorzystany przez Francisa Fukuyamę (2003, s. 169) do budowy 
pojęcia kapitału społecznego. Kluczowym elementem kapitału społecznego jest więc 
zaufanie, które służy jako „smar” pomagający każdej grupie społecznej sprawniej 
funkcjonować.

4. Kapitał moralny – wartości i rozwój

W debacie naukowej coraz częściej aspekty związane z wartościami i cnotami okre-
ślane są mianem kapitału moralnego. Nie odnosi się tylko do zachowania jednostki. 
Jest oczywiste, że jednostki tworzą sieci społeczne, a zatem kapitał moralny jest nie-
zbędny do tworzenia kapitału społecznego. Piotr Sztompka opisuje kapitał moralny 
jako trzon kapitału społecznego charakteryzujący społeczeństwa spojone normami 
zaufania, lojalności, wzajemności, solidarności, szacunku i sprawiedliwości, jak rów-
nież afi rmujące te normy. „Społeczeństwo spojone tymi więziami, afi rmujące takie 
wartości i  normy, czyli bogate w  kapitał moralny, daje poczucie życiowego bezpie-
czeństwa, przewidywalności reakcji innych. Zachęca do otwartości wobec współo-
bywateli, kreatywności i  innowacyjności” (Sztompka, 2015). Jednym z  ważniejszych 
teoretyków kapitału moralnego jest Alejo Jose G. Sison, który zajął się tym zagad-
nieniem jako jeden z  pierwszych na Zachodzie. W  swojej pracy „The Moral Capital 
of Leaders” (2003) dowodził, że wąsko rozumiany kapitał jest tylko jednym z czynni-
ków prowadzących do rozwoju gospodarczego. Kapitał w tym zawężonym ujęciu jest 
rozumiany tylko jako produktywna część bogactwa zachowana na przyszłość i prze-
ciwstawiany konsumpcji. Sison zwracał jednak uwagę, że tak rozumiany kapitał sam 
z siebie nie przynosi nowego przychodu, gdyż nie wystarczy mieć zasoby, aby je po-
mnażać. Do tego trzeba jeszcze posiadać zdolność do ich kapitalizowania. Zasoby po-
winny podlegać pewnemu procesowi transformacji zanim będą funkcjonować jako 
kapitał w pełni tego słowa znaczeniu. Ta transformacja jest wynikiem działania ludz-
kiej myśli i ludzkiej prawości, czy też cnoty (ang. virtue), stanowiących pewną zwartą 
całość (ang. integrity). Bez interwencji człowieka zasoby nigdy nie staną się kapitałem 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Oddzielenie czynników ludzkich, takich jak praca, 
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od pojęcia kapitału jest zdaniem Sisona głównym błędem. W tym kontekście Sison 
stwierdzał, że ludzka prawość jest istotnym składnikiem kapitału. Ta doskonałość 
charakteru (ang. excellence of character), czyli posiadanie i praktykowanie zespołu cnót 
istotnych dla człowieka w określonym kontekście socjo-kulturowym została przez Si-
sona nazwana kapitałem moralnym (Wódka 2016, s. 68). We współczesnej literaturze 
światowej kapitałem moralnym zajmowali się m.in. Sison (2003), Ratnapala (2002) 
i Kane (2001). Koncept moralnego kapitału służył do analizy różnorodnych zjawisk: 
do analizowania wizerunku polityków (Kane, 2001), rekonstrukcji historycznej abo-
licjonizmu jako efektu zderzenia praktyk moralnych i ekonomicznych czy do badań 
nad moralnymi zasadami wspólnoty (Haidt, 2012).

Pierwszym badaczem, który w  polskiej literaturze z  zakresu nauk społecznych 
zdefi niował termin kapitał moralny był Jan J. Sztaudynger. Użył on tego terminu 
w kontekście przestępczości jako miary negatywnego kapitału społecznego i zjawi-
ska wpływającego na wzrost gospodarczy w Polsce. Twierdził, że kapitał moralny jest 
„indywidualnym zasobem dostępnym każdemu człowiekowi i  obejmuje takie ele-
menty, jak sprawiedliwość, dobre uczynki, umiarkowanie, uczciwość, prawdomów-
ność, wiarygodność i dotrzymywanie słowa, wzajemność w relacjach z  innymi oraz 
świadomość własnych obowiązków” (Sztautynger, 2009). W polskiej nauce koncep-
cja kapitału moralnego w interesujący wykorzystali Michal Łuczewski (2017), Barbara 
Markowska (2019) odnosząc go do analiz związanych z polityką historyczną, a Lech 
Nijakowski w badaniach nad tożsamością kulturową mniejszości (Nijakowski, 2002). 
Dla prowadzonych w tej publikacji rozważań najbardziej przydatne będą jednak wią-
zanie kapitału moralnego z  pogłębioną refleksją nad istotą kapitału społecznego 
(Sztompka, 2016), analizą gry w polu ekonomiczny (Zarzycki, 2015, 2021) oraz spo-
łeczno-ekonomicznym oddziaływaniu (Wódka, 2016).

Piotr Sztompka, który od lat rozwija i  pogłębia rozumienie kategorii zaufania 
twierdzi, że kapitał moralny jest „szczególnie ważnym rodzajem kapitału społecz-
nego”. Nie rozwija szerzej jego istoty, ale wskazuje jego różnorodne przejawy w życiu 
społecznym: Jak przejawia się kapitał moralny? Na co dzień motywuje nas do życz-
liwości wobec innych i  oczekiwania tego samego w  zamian, do uśmiechania się do 
obcych, do pomagania ludziom, których nie znamy, do nieobawiania się poznawa-
nia nowych ludzi, do otwartości i tolerancji wobec każdego, kto jest inny niż my. To 
właśnie dzięki więziom moralnym przedsiębiorcy zakładają fi rmy, inwestują, oszczę-
dzają, zaciągają kredyty, opracowują innowacje, a w wyniku ich wspólnych wysiłków 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego (Sztompka, 2015, s. 3). Z kolei Roland Za-
rzycki m.in. w swojej książce „Etyka codzienności – czy można być dobrym po prostu? 
Społeczno-polityczna analiza moralności jako towaru, oręża i dystynkcji” (Zarzycki, 
2021) odwołując się do koncepcji Bourdieu wprowadza opis zachowań ekonomicz-
nych. Dostrzega wartość zachowań moralnych w  kontekście kapitału rozumianego 
jako „suma określonego typu zasobów. Wartość moralności jako kapitału zależy od 



118

reputacji, jaką cieszy się moralne postępowanie. Natomiast Marek Wódka (2015, 
2016, s. 23) wskazuje, że kapitał moralny jest częścią kapitału ludzkiego podobnie jak 
kapitał edukacyjny, kapitał zdrowotny, kapitał kulturowy, kapitał cywilizacyjny i ka-
pitał symboliczny. Obejmuje on dobrze rozwinięte cechy charakteru, cnotę ukształ-
towaną przez ascezę, zespół norm i  wartości moralnych, które się zinternalizowało 
lub wcieliło w siebie, oraz umiejętności moralne, takie jak lojalność, uczciwość, zapał, 
pracowitość i umiarkowanie. Z kolei kapitał ludzki jako całość staje się podstawą ka-
pitału społecznego w interakcjach, co oznacza, że i kapitał moralny staje się częścią 
kapitału społecznego.

Nawet ten krótki przegląd międzynarodowych i  polskich odniesień związanych 
z  kapitałem moralnym pokazuje, że jest to kategoria o  dużym potencjale. Badacze 
wiążą ją z różnymi aspektami życia społeczno-gospodarczego. Najczęściej wskazują 
jako cechę osobistą, ale z wyraźnym oddziaływaniem na sferę społeczną i  funkcjo-
nowanie instytucji. Co warte podkreślenia, kapitał moralny sprzyja procesom kon-
wersji i transformacji innych kapitałów. Stanowi formę kapitalizacji wartości osobi-
stych i społecznych, dzięki czemu możliwe są inwestycje a poprzez nie uruchamianie 
rozwoju. W  tym sposobie widzenia związków moralności ze sferą społeczno-eko-
nomiczną jest dużo optymizmu i wiary, że wartości mogą harmonijnie spotykać się 
z kalkulacją charakterystyczną dla biznesowych przedsięwzięć. 

Dla pełnego obrazu konieczne jest też wskazanie zagrożeń jakie ten sposób my-
ślenia niesie, przed czym ostrzega między innymi Marek Cichocki pisząc: „Jeśli zgo-
dzimy się na kapitalizowanie moralności, będzie ona ulegać dokładnie tym wszyst-
kim procesom, co każda rzecz, która znajdzie się w obrębie rynku: logice wymiany, 
alienacji, urzeczowieniu i  odczłowieczeniu. Dlatego kiedy idę do banku lub innej 
usługowej sieciówki i czytam tam, jak bardzo fi rma ta troszczy się o dobro ludzkości 
i przyszłość planety, to wiem, że ktoś chce po prostu zbić na mnie swój moralny kapi-
tał, aby mieć jeszcze więcej władzy i kontroli nad moimi decyzjami jako konsumenta, 
bo to daje jej zyski. Wydaje mi się, że to jest powód, dla którego współczesny kapi-
talizm tak bardzo zaangażowany jest w to, by wpłynąć na sposób kształtowania się 
tożsamości współczesnego człowieka. Pojęcie kapitału moralnego jest instrumen-
tem tej walki. Chodzi przecież o to, aby odebrać człowiekowi i wspólnotom władzę 
samodzielnego kształtowania swych wartości i poddać ją regułom globalnego rynku 
– a przy okazji zwiększyć własne zyski” (Cichocki, 2019). 

Niezależnie od stosowanej optyki pewne jest to, że moralność lub jej brak wpływa 
na nasze życie, w tym jego ekonomiczną stronę. Dlatego uwzględniając różne oblicza 
procesu kapitalizowania wartości jesteśmy przekonani, że warto podejmować dalsze 
prace nad tą kategorią pojęciową zarówno na potrzeby refleksji teoretycznej jak i do-
skonalenia praktyki społeczno-ekonomicznej.
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