JOANNA
SZYMAŃSKA
JAKUB
ZGIERSKI
EKSPERYMENTUJMY!
O lokalnej i innowacyjnej
ekonomii społecznej

SPIS TREŚCI

7 / Część I – Wprowadzenie
8 / O uroku ekonomii społecznej		
Joanna Szymańska, Jakub Zgierski
15 / Terytorium społecznie odpowiedzialne
Piotr Wołkowiński
25 / Mazowsze płockie społecznie odpowiedzialne
Opracowanie: Joanna Szymańska, Jakub Zgierski

29 / Część II – Narzędzia
30 / Jak wspierać ekonomię społeczną na Mazowszu?
Zbigniew Wejcman
33 / Jak badać lokalną gospodarkę?
Piotr Stronkowski
41 / Pieniądz rodzi się ze współpracy
Joanna Szymańska, Jakub Zgierski
43 / Jak działa klaster ekonomii społecznej?
Jarosław Kuba
49 / Laboratorium ekonomii społecznej
Jacek Gralczyk

59 / Część III – Praktyka

Doradcy i trenerzy związani z sektorem ekono-

60 / Społeczności i powodzie
Opracowanie: Joanna Szymańska, Jakub Zgierski

mii społecznej od 2005
roku. Eksperci w zakresie marketingu i public

65 / Jak żyć obok wielkiej rzeki?
Ewa Smuk-Stratenwerth

relations. Współtworzyli
przedsiębiorstwo społeczne Pracownia Rze-

69 / Usługi dla społeczności, ze społecznością
opracowanie: Joanna Szymańska, Jakub Zgierski

czy Różnych SYNAPSIS.
Od 2008 roku działają
wspólnie pod szyldem

77 / Posłowie
Cezary Miżejewski

Pansa (www.pansa.org).
Doradzają organizacjom
pozarządowym i instytucjom publicznym jak
w interesujący sposób
mówić innym o swoich
działaniach, zyskiwać
sojuszników i budować
przy tym silną markę.

fot. Michał Gmitruk

CZĘŚĆ I
WPROWADZENIE

O UROKU EKONOMII
SPOŁECZNEJ
Joanna Szymańska / Jakub Zgierski

8

i odpowiadającą na realne potrzeby otoczenia. W tym – naszym zdaniem – tkwi sens i urok ekonomii społecznej.

Skąd wzięła się ta publikacja?
Przez długi czas nie zajmowaliśmy się ekonomią społeczną.
Wydawało nam się, że nie jest to do końca nasza domena – mówi
Bohdan Skrzypczak, Prezes cal. Byliśmy skupieni na tym, jak pracować z ludźmi i instytucjami, żeby społeczności miały większą możliwość współdecydowania o sobie i swoim terytorium. Dopiero w 2011
postanowiliśmy sprawdzić czy włączenie narzędzi z obszaru ekonomii społecznej do naszej metodologii może ten proces wesprzeć.
Skorzystaliśmy z formuły projektu innowacyjnego w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki i zrealizowaliśmy kilka eksperymentów we współpracy z partnerami lokalnymi z Mazowsza Płockiego.

O czym jest ta publikacja?
Dziesięć lat temu pojawił się w Polsce nowy termin: „ekonomia społeczna”. Z jednej strony niósł ze sobą ciekawą, świeżą ideę przedsiębiorczości rodzącej się z otwartości i współpracy między ludźmi,
innowacyjnego działania, wychodzącego poza sektorowe myślenie
o gospodarce i działalności społecznej. Z drugiej strony, już od
samego początku „ekonomia społeczna” była w jakiś sposób obciążona przez cały, kryjący się za tą etykietą, system wdrażania programów unijnych. Dziś trudno myśleć o ekonomii społecznej poza
kontekstem „wspierania” i „finansowania”, projektów szkoleniowych
oraz strategii często powstających i pozostających na papierze.
W tej publikacji staramy się przypomnieć sobie i czytelnikom o co
chodzi w tej idei. Co jest w niej ekscytujące i inspirujące? Co jest
w niej kluczowe, a co może zostało trochę zapomniane?
Jest to publikacja pisana z perspektywy Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej cal, dlatego zwracamy w niej uwagę przede
wszystkim na społecznościowy, lokalny aspekt ekonomii społecznej, nazywany często „ekonomią współpracy” czy „ekonomią
wspólnotową”. Widzimy ją bowiem właśnie jako przedsiębiorczość
rodzącą się lokalnie, dzięki oddolnym inicjatywom realizowanym
pomiędzy albo poza sektorami, służącą rozwojowi całego terytorium
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Niniejsza publikacja jest specyficznym podsumowaniem tych eksperymentów i prezentacją płynących z nich wniosków. Zapisem sukcesów i porażek, doświadczeń i refleksji. Zbiorem tekstów w różny
sposób pokazujących charakterystyczne dla cal podejście do realizacji ekonomii społecznej.

Na czym polega problem z ekonomią społeczną?
W 2004 roku do określenia działań wzajemnościowych czy spółdzielczych, których tradycje w Polsce sięgają początków xx wieku, użyto
sformułowania dosłownie przetłumaczonego z dokumentów programowych Unii Europejskiej, niezakorzenionego w polskim języku i niedostosowanego do lokalnego kontekstu. To dobra ilustracja pewnego
problemu jaki mamy od tamtej pory z ekonomią społeczną, a który
Piotr Wołkowiński określa w tej publikacji mianem filozofii „top-down”,
z góry na dół, czyli tego, że budowana w Polsce ekonomia społeczna
jest projektowana i administrowana w znacznej mierze centralnie, z ograniczoną przestrzenią na innowacje, na wypracowywanie
i wykorzystywanie wiedzy zakorzenionej lokalnie.
Krytyka takiego stanu rzeczy została niedawno wyrażona przez
liderów ruchu ekonomii społecznej w Polsce, Kubę Wygnańskiego

i Piotra Frączaka, w artykule Manifest Ekonomii Społecznej cztery
lata później:
Jest nieco dziwaczne i poniekąd sprzeczne z samą naturą ekonomii społecznej, żeby właśnie ta dziedzina, która na mocy
definicji ma charakter suwerenny i pozarządowy, była koordynowana z poziomu rządu i jego agend.
Można mieć poważne wątpliwości, czy dotychczasowe działania administracji są istotnie oparte na spójnej wizji, pogłębionej wiedzy i autentycznym autorytecie. Wydaje się raczej,
że opierają się na administracyjnym władztwie, działalności
regulacyjnej, a przede wszystkim – możliwości karania i nagradzania poszczególnych instytucji za pomocą środków finansowych, które są w rękach administracji.
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W podobnym tonie wypowiada się Piotr Wołkowiński, ekspert i animator ruchu ekonomii społecznej, w artykule Terytorium społecznie
odpowiedzialne, który znajdziecie Państwo w dalszej części niniejszej publikacji:
Wydaje mi się, że w Polsce oddolna przedsiębiorczość społeczna jest uniemożliwiana z jednej strony przez system
finansowania publicznego, a z drugiej przez nieodpowiednie
rozumienie roli jaką w lokalnych społecznościach ma ekonomia
społeczna.
W Polsce nie istnieje sojusz wokół idei, że należy za wszelką
cenę promować i ułatwiać działanie lokalnych inicjatyw.
W dodatku system administracyjno-prawny zamiast ułatwiać,
wydaje się je utrudniać. To odczucie jest potęgowane przez
fakt, że wielu pracowników sektora publicznego jest de facto
objętych logiką projektów, myśli o osiąganiu wskaźników wobec
wyższego poziomu władzy, a nie o skutkach jakie realizacja
założeń polityk strategicznych przynosi na ich terenie.

W innym tonie wypowiada się Cezary Miżejewski, animator ruchu
spółdzielczego, który w artykule stanowiącym posłowie do tej publikacji pisze:

Budowanie społecznie odpowiedzialnych terytoriów wymaga
z jednej strony nowego myślenia administracji publicznej,
z drugiej zaś nowego myślenia sektora obywatelskiego, który
stanowi istotny element obszaru ekonomii społecznej w Polsce.
To również stanowi długotrwały proces, który nie jest prosty
i oczywisty. Stanowi jednak wyraźną alternatywę wobec bezsilnego narzekania na – złą oczywiście – otaczającą nas rzeczywistość.

Nie ulega dla nas wątpliwości, że system publicznego wsparcia,
w jakim obecnie funkcjonuje ekonomia społeczna wprawdzie nie
uniemożliwia, ale z pewnością utrudnia sensowne działania na poziomie lokalnym, sprawia że większą uwagę trzeba przykładać do jego
obsługi niż do kwestii merytorycznych, promuje standardowe rozwiązania i myślenie kategoriami ilościowymi. Jakie są zatem nasze
postulaty na zmianę systemu, ale też jakie możliwości działania
projektodawców widzimy w obecnej sytuacji? Z jakiej perspektywy
patrzymy na ekonomię społeczną i w jakim kierunku chcielibyśmy
ją w Polsce zmieniać?
Oto podsumowanie kluczowych myśli i tez, które będą powracać
w dalszych częściach tej publikacji.

Innowacje są oddolne
Jeśli spojrzymy na kraje Europy Zachodniej, zobaczymy niezwykle
zróżnicowany krajobraz ekonomii społecznej. Rozwiązania wypracowane w danej społeczności w Niemczech, Anglii czy Francji są
często zupełnie unikalne i trudno replikowalne, ponieważ wynikają
bezpośrednio z uwarunkowań życia gospodarczego, politycznego
i społecznego na danym terytorium. Dlaczego tak jest? Dlatego,
że rozwiązania te zostały wypracowane z inicjatywy i przy udziale
wszystkich kluczowych aktorów lokalnych, którzy je później samodzielnie wdrażali.
Jaki z tego wniosek? Innowacje społeczne, w tym także tworzenie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej, można stymulować,
ale nie można ich zadekretować. Nie można ich po prostu przywieźć
w teczce i przedstawić ludziom jako panaceum na ich dolegliwości.
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Wtedy najbardziej nawet logiczne i racjonalne koncepcje napotykają
opór i istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną na papierze albo – co
jeszcze gorsze – zostaną zrealizowane pomimo braku zaangażowania lokalnej społeczności.
Jak pisze Piotr Wołkowiński:
Ludzie najlepiej i najskuteczniej działają na rzecz tego, co jest
im bliskie: motywacja, wolny czas, energia, a nawet własne
środki są używane przez lokalne społeczeństwa dla osiągnięcia lepszej jakości życia. W Wielkiej Brytanii zaraz po ii Wojnie
Światowej decydenci doszli do wniosku, że wprowadzane przez
nich odgórnie zmiany nie osiągały oczekiwanych rezultatów,
gdyż były narzucane odgórnie, bez konsultacji i możliwości
przyjęcia tych samych decyzji jako „swoje” przez społeczności
lokalne.
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Często to właśnie w tym tkwi źródło bardzo licznych i bardzo szybkich
upadłości podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Pamiętajmy, że
pomysł, który jest nowy i wydaje się lepszy od dotychczasowych to
nadal tylko pomysł. Aby stał się innowacją, musi być jeszcze z powodzeniem zastosowany w praktyce.

Miejmy odwagę inwestować w błędy
Tymczasem Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych krajów
w Unii Europejskiej. Według raportu Komisji Europejskiej, niżej w rankingu są tylko Łotwa, Litwa, Bułgaria i Rumunia. Nic dziwnego. Sposób
zarządzania – nie tylko w urzędach, ale także w większości firm
i organizacji pozarządowych – nie sprzyja eksperymentom. Brakuje
czasu, przestrzeni, odwagi i środków na generowanie nowych pomysłów, zderzanie różnych perspektyw, inicjowanie eksperymentów.
Brakuje zrozumienia dla tego, że aby zrobić coś inaczej i lepiej, trzeba
zaryzykować, a więc zaakceptować to, że mogą pojawić się błędy i że
można pozornie stracić pieniądze lub czas.
Zgoda na eksperyment i liczenie się z możliwością porażki są
warunkami innowacji. Różnorodności ekonomii społecznej w krajach
Europy Zachodniej sprzyja funkcjonujący tam elastyczniejszy system

prawny (ilość skodyfikowanych form współpracy jest ogromna).
Pomaga również zwykle bardziej otwarta postawa przedstawicieli
administracji państwowej, wśród których niektórzy świadomie wspierają oddolne, często nieszablonowe inicjatywy, przyjmując za oczywiste, że nie wszystkie zakończą się sukcesem. Tacy innowatorzy
w administracji są zainteresowani przede wszystkim korzyściami,
jakie dana interwencja przynosi społeczności, a nie wskaźnikami.
W Polsce natomiast instytucje zarządzające programami unijnymi
na różnych szczeblach mają zwyczaj chwalenia się wysokimi wskaźnikami, jeśli chodzi o ilość zrealizowanych projektów, wydanych i rozliczonych funduszy. Nawet w przypadku projektów innowacyjnych,
które zostały pomyślane jako poligon do testowania nowych, niesprawdzonych rozwiązań, rzadko zdarza się, aby uznano, że eksperyment się nie udał. Tymczasem, jeśli nikt nie popełnia błędów, może
to oznaczać tylko jedno – wszyscy robią wciąż to samo.
Innowacji nie można dokładnie zaplanować, ale można tworzyć
przestrzeń do eksperymentowania i szukania nowych pomysłów
w wielu obszarach życia lokalnej społeczności. Wymaga to odwagi
i zmiany podejścia w instytucjach odpowiedzialnych za budowanie
strategicznych wizji dla Polski i różnych jej regionów, innej miary
porażki i sukcesu, świadomego wdrażania narzędzi stymulujących
innowacje i jasnego komunikatu: wolno próbować nowych rozwiązań.
Tylko wtedy mamy szanse na realizację naprawdę innowacyjnych
działań społecznych, także w obszarze ekonomii społecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne, społecznie odpowiedzialne
Wiele mówimy o roli otoczenia instytucjonalnego, ale może warto
zastanowić się czy same podmioty ekonomii społecznej w Polsce są
zakorzenione lokalnie? Czy są „społecznie odpowiedzialne” w takim
sensie, o jakim mówimy w tej publikacji? Oczywiście każdy z nich
funkcjonuje w konkretnym miejscu, niestety rzadko zdarza się, że
na etapie tworzenia samego podmiotu słucha się jego otoczenia
i diagnozuje realne potrzeby ludzi. W konsekwencji często powstają
przedsiębiorstwa społeczne – monady, które wytwarzają produkty
i oferują usługi zaprojektowane bez uwzględnienia oczekiwań otoczenia. W konsekwencji nie znajdują one nabywców i przedsięwzięcie
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albo upada albo przez lata jest na granicy bankructwa, przed którym
ratują je tylko kolejne granty i dotacje.
Tymczasem, jeśli zależy nam na wizji terytorium społecznie odpowiedzialnego, powinniśmy tworzyć podmioty ekonomii społecznej,
które nie będą tylko biernie wykonywać swojej pracy, na przykład
z zakresu reintegracji zawodowej, nawet jeśli jest ona pożyteczna.
Powinny się one stać ważnymi, myślącymi strategicznie aktorami,
umiejącymi znaleźć swoje miejsce w lokalnym krajobrazie społeczno
-ekonomicznym i zaspokajającymi zdiagnozowane potrzeby lokalnej
społeczności. Przedsiębiorstwa społeczne nie powinny być narzędziem prostego podwykonawstwa zadań publicznych. Ważne, żeby
miały własną diagnozę i wizję rozwoju całego terytorium, aby angażowały innych jego aktorów i wreszcie, aby oferowały produkty i usługi,
na które jest zapotrzebowanie, dynamizując lokalny rozwój gospodarczy i społeczny. Wtedy będzie je można nazywać przedsiębiorstwami
społecznymi, społecznie odpowiedzialnymi.

TERYTORIUM
SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNE
Piotr Wółkowiński

W 2013 roku wszyscy mamy przeświadczenie, że reguły gry makroekonomicznej zostały tak mocno przesilone, że jakiekolwiek racjonalne myślenie o światowej ekonomii jest równie niebezpieczne
jak opinia, że środowisko naturalne samo da sobie radę z działaniami człowieka. Ten brak równowagi i jakiejkolwiek wizji przyszłości na poziomie makro można więc przyjąć jako chwilową
stałą. Należy więc skoncentrować się bardziej na poziomie regionów i miast czy też dzielnic lub małych miejscowości. W pewnym
sensie są one teraz skazane na własne siły oraz na sąsiedzkie relacje z tymi, którzy będą chcieli współpracować.

Poprawa jakości życia w lokalnych społecznościach jest zatem bardziej niż kiedykolwiek w ich własnych rękach. Wiedza o lokalnym terytorium, jego zasobach, potencjałach i wartościach oraz znajomość
mieszkańców z ich wyjątkowymi zdolnościami i kompetencjami stanowi bogactwo na którym należy budować „lepszą przyszłość”.

Warunki działania lokalnych społeczności
Sama wiedza nie jest jednak wystarczająca. Społeczność lokalna
musi jeszcze podzielać pewne wartości i mieć wizję siebie samej
i swojej przyszłości. Czasami dzieje się to prawie samoczynnie, ale
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w większości przypadków należy wykonać pracę zmierzającą do
uwspólnienia wartości. W ten sposób wytwarza się „klej społeczny”,
który konsoliduje daną społeczność.
Na tych fundamentach, a także w oparciu o sąsiadujących partnerów, społeczność lokalna może budować swoją przyszłość. Niemniej
musi być spełniony jeszcze jeden zasadniczy warunek: wolność działania, którego zapewnienie należy do władz państwowych, jak też
unijnych. Zapewnienie środków finansowych, odpowiednie ustawodawstwo oraz przestrzeganie prawa to ważne czynniki rozwoju lokalnego,
ale twórczość i odpowiedzialność lokalnych środowisk może wzrastać
dopiero wtedy, kiedy zapewniona będzie również wolność do innowacji.

Terytorium społecznie odpowiedzialne w Europie
Zachodniej
16

W wielu krajach świata i Europy lokalni liderzy, ustawodawcy, partie
polityczne i korpus urzędników od dziesiątek lat usiłują doprowadzić do tego, aby społeczności lokalne mogły działać jak najbardziej
autonomicznie. Ludzie bowiem najlepiej i najskuteczniej działają na
rzecz tego co jest im bliskie: motywacja, wolny czas, energia, a nawet
własne środki niejednokrotnie są używane przez lokalne społeczności dla osiągnięcia lepszej jakości życia. W Wielkiej Brytanii zaraz po
II Wojnie Światowej decydenci doszli do wniosku, że wprowadzane
przez nich odgórnie zmiany nie powodują oczekiwanych rezultatów,
ponieważ są narzucane odgórnie, bez konsultacji i możliwości przyjęcia tych samych decyzji jako „swoje” przez społeczności lokalne.
O francuskim podejściu do tego tematu w interesujący sposób
pisze Danièle Demoustier:
Jako grupy osób, organizacje ekonomii społecznej są bardzo zakotwiczone na swoich terytoriach, widzianych z jednej
strony jako przestrzeń tożsamościowa, a z drugiej jako relacje społeczno-polityczne. [...] Wpisują się w historię terytorium (w ten sposób ekonomia społeczna nie jest taka sama
w Besançon czy Mulhouse, w Firminy czy Grenoble), jednocześnie wpływając na jego rozwój. Mobilizując lokalnych aktorów
oraz środki finansowe, rozwijają działania, które wzmacniają

zasoby lokalne, między innymi w dziedzinie usług dla pojedynczych osób (pomoc społeczna, usługi opiekuńcze, kultura,
sport), biznesu (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
i samorządów (jakość życia, otoczenie). W ten sposób podmioty
ekonomii społecznej strukturyzują się i są wspierane przez sektor publiczny, który uznaje ich zdolności za istotne we wdrażaniu lub przedłużaniu własnych strategii politycznych.
Poza tym, organizacje ekonomii społecznej biorą udział
w procesie decentralizacji, stając się autentycznymi partnerami i przez to aktorami rozwoju lokalnego. Ich udział w tworzeniu strategii i kontraktów dla danego terytorium świadczy
o ich kluczowej roli w jego rozwoju. Chodzi tu więc o coś więcej
niż postawa czysto sektorowa, wokół partnerskiego działania
z sektorem publicznym. Chodzi o przekrojowe podejście do całościowej wizji terytorium.
17

Przyjrzyjmy się bliżej przykładowi Francji. W latach 70-tych liczni
działacze i wychowawcy zaczęli tam eksperymentować z pracą jako
sposobem integrowania ze społeczeństwem młodzieży i osób pozostających bez zatrudnienia. Poprzez różne formy warsztatów pracy
osiągali wyniki, które były nieporównywalnie lepsze od rezultatów
zwykłych zajęć pedagogiczno-wychowawczych. Przedsiębiorstwa te
rozwijały się dość szybko, a ich przywódcy zaczęli organizować się
w regionalne i ogólnokrajowe sieci.
Tego typu przedsiębiorstwa integrujące działają dziś na otwartym
rynku i muszą utrzymywać się ze swojej działalności. Instytucje
publiczne dofinansowują je w ramach rekompensaty za małą
wydajność pracowników – są to sumy uzależnione od specyfiki
zatrudnianych osób i ograniczone w czasie. W zamian za to firma
ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego wsparcia społecznego
i zawodowego dla swoich pracowników.
Inni działacze wpadli na pomysł zatrudniania osób bezrobotnych
i „pożyczania” ich osobom trzecim, potrzebującym prostych usług,
takich jak koszenie trawy, prasowanie czy sprzątanie grobów. Zajęcia
te nazwali „usługami sąsiedzkimi”. Umowa o pracę w tym wypadku
była trójstronna, ponieważ była zawierana pomiędzy pracownikiem,
stowarzyszeniem i usługobiorcą.
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Trzeba dodać, że stowarzyszenia chcące pośredniczyć w dystrybucji usług tego typu muszą mieć silne więzy z instytucjami, które
je finansują i którym muszą zdawać sprawozdania, z mieszkańcami,
którzy stanowią 50% klienteli i - co najważniejsze - z pracodawcami,
którzy mogą w pewnym momencie zatrudnić osobę bezrobotną bardziej na stałe.
Jak widać, obie te podstawowe formy funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej są nastawione na rynek, a dodatkowo oferują
pewne świadczenia swoim pracownikom. Przede wszystkim jednak
od początku są zdefiniowane jako gracze rozwoju lokalnego, poprzez
rozwinięte partnerstwo i świadomość niemożności skutecznego działania bez osadzenia w lokalnym społeczeństwie.
Tego typu oddolne i partycypacyjne podejście ma swój oddźwięk
również w innych narzędziach, które zostały wypracowane we
Francji, a trzeba zaznaczyć, że istnieje tam około dziesięciu różnych
modeli tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Wielość i różnorodność tych podmiotów, a ponad wszystko ich zakorzenienie
w lokalnym terytorium, stanowią podstawy ponad 30-letniego, dynamicznego rozwoju ekonomii społecznej we Francji. Wielu innowacyjnych przedsiębiorców musiało nauczyć się łączenia działań szeregu
takich podmiotów i często też podmiotów prywatnych, w celu tworzenia miejsc pracy dla jak największej liczby osób, wywierania wpływu
na decyzje podejmowane przez lokalne instytucje, zapewnienia efektywności w wydatkowaniu środków publicznych itp.

społecznej, współpracy i zrównoważonej solidarności między współzależnymi, sąsiednimi terytoriami oraz wzmacnianiu ludzi i ich zdolności do działania indywidualnego oraz grupowego.
Jednym słowem, należy zdać sobie sprawę, że terytoria nie są po
prostu miejscami, gdzie lokalizuje się zakłady i miejsca pracy. Trzeba
poznać ich dynamikę społeczno-gospodarczą i ich pamięć. Trzeba
umieć analizować relacje między partnerami, specyfikę lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego, dynamikę rozwoju oraz siły i słabości danego terytorium.
Rozwój terytoriów musi się opierać na inicjatywach i możliwościach lokalnych, na synergii między partnerami, którzy podzielają
chociaż zalążek wspólnej wizji i na budowie projektów integrujących
lokalną społeczność. Wszystkie te elementy muszą odnosić się do
zasad zrównoważonego rozwoju.
Należy tworzyć różnorodne formy zatrudnienia wspieranego dla
tych, którzy pozostają bez pracy, ale proces ten musi być oparty na
uspójnieniu strategii globalnych i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Należy także pracować nad jakością samego zatrudnienia, podnoszeniem kwalifikacji pracowników i ich uznawaniem przez lokalnych aktorów. Aby to było możliwe, konieczne jest wprowadzenie
procesów partycypacyjnych do wszelkich inicjatyw podejmowanych
lokalnie.

Jak rozwijać terytorium odpowiedzialne społecznie?

Dla samych podmiotów ekonomii społecznej oznacza to, że muszą
one przejść z roli podwykonawcy polityki publicznej do roli podmiotu
dostarczającego takich usług, które będą polepszały jakość życia
mieszkańców całego terytorium. Nie mogą już tylko przyjmować osób
poszukujących pracy na określony okres, lecz muszą odgrywać rolę
aktorów rozwoju gospodarczego, zapewnić jak najbezpieczniejsze
ścieżki zatrudnienia dla swoich pracowników oraz współuczestniczyć
lub nawet prowadzić działania animujące dane terytorium. Aby móc
odegrać taką rolę, podmioty ekonomii społecznej muszą koncentrować się nie tylko na grupach docelowych określonych przez przepisy,
lecz na wszystkich mieszkańcach danego terytorium, którzy mogliby
takiego wsparcia oczekiwać.

We Francji dopracowano się, w skutek działań trwających już wiele
lat, logiki procesu rozwoju terytoriów społecznie odpowiedzialnych.
Według tego modelu rozwój lokalny musi się opierać na innych zasadach niż te, które dominują w obecnie istniejącym modelu gospodarczym, w którym praca stała się produktem sprzedawalnym,
społeczeństwo staje się coraz bardziej zindywidualizowane, nierówności ekonomiczne stają się coraz większe, a ochrona osób pracujących staje się coraz słabsza.
W zamian za to zaproponowano model oparty na włączaniu
i solidarności. Jest to ekonomia oparta na użyteczności i jakości

Społecznie odpowiedzialne podmioty ekonomii społecznej
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Reasumując, dotychczas podmiot ekonomii społecznej musiał znać
swoją grupę docelową i specyfikę działania na jej rzecz. Obecnie musi
odnaleźć się w nowej roli na lokalnym terytorium, wykonując kompleksową diagnozę jego procesów rozwojowych, systemu gry pozostałych
aktorów lokalnych oraz sposobu, w jaki podejmowane są decyzje.

Jaka jest specyfika terytoriów społecznie
odpowiedzialnych?
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Idea terytorium społecznie odpowiedzialnego polega między innymi
na tym, aby jego aktorzy wypracowywali własny, strategiczny sposób
myślenia w oparciu o dostępne dane i specyfikę terytorium. Jest to
możliwe przy pomocy wspólnie wypracowanego „języka”, wspólnych
metod pracy i narzędzi, które pozwolą na wzięcie pod uwagę wszystkich wymiarów danego terytorium, określenie (streszczenie) ich
i sformułowanie wspólnych zasad. Pozwala to na budowę lokalnej strategii, wzmocnionej przez partycypacyjny proces jej wypracowania.
Warto w tym miejscu dodać, że proces rozwijania terytorium społecznie odpowiedzialnego stale się poszerza i angażuje coraz szersze kręgi wolontariuszy, polityków, mieszkańców i innych partnerów.
Proces ten charakteryzuje się często :
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

specyficzną motywacją, która opiera się na „budowaniu sensu”,
a nie na zarobku materialnym,
zakotwiczeniem terytorialnym proponowanych usług
i produktów, które odpowiadają na lokalne zapotrzebowanie,
działalnością gospodarczą, która stawia sobie cele społeczne,
ale nie ogranicza się do integracji społeczno-zawodowej,
podejmowaniem przemyślanego i współdzielonego ryzyka,
poszukiwaniem wydajności gospodarczej raczej w długim
okresie,
modelami gospodarczymi o małym kapitale finansowym,
w których inwestycja ma przede wszystkim charakter ludzki
i w których najważniejsze jest wynagrodzenie za pracę,
a nie zainwestowany kapitał,
omijaniem konkurencyjności na rzecz logiki uzupełniania się
i partnerstwa.

»» Definicja terytorium społecznie odpowiedzialnego
Zgrupowanie na danym terytorium inicjatyw,
przedsiębiorstw i sieci ekonomii społecznej, wraz
z małymi i średnimi przedsiębiorstwami społecznie
odpowiedzialnymi, samorządami, centrami badań
i podmiotami szkoleniowymi, które wdrażają wspólną
i długoterminową strategię współpracy i mutualizacji
na rzecz innowacyjnych projektów gospodarczych,
rozwoju solidarnego i zrównoważonego.
»» Przykłady inicjatyw budujących terytorium społecznie
odpowiedzialne
Ośrodek Archer Sud wznowił etyczną produkcję butów
w mieście Romans, dowartościowując lokalną wiedzę
oraz wykorzystując lokalne surowce i zasoby, aby
stworzyć nowe miejsca pracy w tradycyjnym sektorze
produkcyjnym.
Stowarzyszenie Eoliennes z Pays de Vilaine stworzyło
park produkujących energię wiatraków, mobilizując
w tym celu oszczędności ponad 800 inwestorów –
mieszkańców lokalnych.
W mieście St Etienne od 2005 roku działa klaster Culture
et Coopération, zrzeszający ponad 20 organizacji
zajmujących się życiem kulturalnym. Zarządza on lokalnym
kinem Le France i salą przeznaczoną na cele muzyczne.

Jak to zrobić w Polsce ?
Siła systemu francuskiego wydaje się tkwić w oddolnym procesie
organizowania się grup inicjatywnych. W każdym z wymienionych
powyżej przykładów sukces był uzależniony od zakorzenienia działań
w lokalnej społeczności, w aktywnej partycypacji mieszkańców oraz
w realnym partnerstwie sektora publicznego i prywatnego. Ponadto,
we Francji bardzo szybko następuje sieciowanie podobnych inicjatyw,
które oferują sobie wzajemne wsparcie.
Wydaje mi się, że w Polsce oddolna przedsiębiorczość społeczna
jest uniemożliwiana z jednej strony przez system finansowania
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publicznego, a z drugiej przez nieodpowiednie rozumienie roli, jaką
ekonomia społeczna ma do odegrania w lokalnych społecznościach.
Dodatkową trudność stanowi fakt, że ekonomia społeczna, jak też
działania na rzecz rozwoju lokalnego, wydają się być w znacznej mierze procesem „top down”, a nie „bottom up”, jak we Francji. Procesy te
zyskują tam na wielu poziomach wsparcie władz i w znacznej mierze
korzystają z dofinansowania krajowego, nieograniczonego regułami
unijnymi.
Tymczasem w Polsce nie istnieje sojusz wokół idei, że należy
za wszelką cenę promować i ułatwiać działanie lokalnych inicjatyw. W dodatku system administracyjno-prawny zamiast ułatwiać,
wydaje się je utrudniać. To odczucie jest potęgowane przez fakt, że
wielu pracowników sektora publicznego jest de facto objętych logiką
projektów, myśli o osiąganiu wskaźników wobec wyższego poziomu
władzy, a nie o skutkach, jakie realizacja założeń polityk strategicznych przynosi na ich terenie.
Aby móc zaczerpnąć inspirację z przykładów francuskich proponuję przeprowadzenie w Polsce pilotażowych działań wokół następujących osi, z których wszystkie są eksperymentalne (badające, lecz
nie badawcze) i wymagają sojuszu między wszystkimi sektorami:
Badanie naukowe, które odpowiedziałoby na pytanie czy rozwój
terytoriów z dofinansowaniem Unii Europejskiej przebiega
lepiej lub inaczej w porównaniu z obszarami, gdzie tego
dofinansowania nie ma lub jest ono lokalne.
2. Wyłonienie (na podstawie wizyt studyjnych oraz szkoleń
warsztatowych) terytoriów, które byłyby chętne zawiązać
współpracę na wzór francuski oraz udostępnienie im
nieowskaźnikowanych (systemem sztampowym) środków na
zdynamizowanie solidarnego rozwoju gospodarczego. Następnie,
na podstawie trwającej 2–3 lata obserwacji, wypracowanie
konstruktywnej ewaluacji, która umożliwiłaby zwielokrotnienie
i zwiększenie skuteczności takich działań.
3. Przeanalizowanie różnych form, jakie przybiera w Polsce
współpraca na poziomie lokalnym (od miejscowości, przez
sołectwa i gminy, do skali międzygminnej i – w niektórych
wypadkach – powiatowej) i wyłonienie kilku modeli, podobnych
1.

do francuskich, ale nie ograniczających się do kopiowania tych
zagranicznych form. Dofinansowanie praktycznej realizacji
wybranych modeli w celu zidentyfikowania tych, które działają
najlepiej oraz analiza przyczyn ich sukcesu, prowadzona
ponownie w procesie konstruktywnej ewaluacji.
4. Przeanalizowanie form współpracy podmiotów ekonomii
społecznej z biznesem i z samorządami na polu zrównoważonego
rozwoju, w celu wyłonienia kilku przykładów takiego realnego
partnerstwa. Chodzi tu o współpracę prowadzącą do
powstawania dobrze funkcjonujących i działających na rynku
podmiotów ekonomii społecznej. Formy tej współpracy powinny
zostać zbadane w celu ustalenia czynników ich replikowalności
oraz możliwości dostosowania ich do innych realiów lokalnych.
5. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego mogłoby
utworzyć specjalną, eksperymentalną komórkę, która
stymulowałaby wspólne działania na rzecz rozwoju
zrównoważonych terytoriów. Mogłoby to znacząco wesprzeć
stosowanie w praktyce takiej logiki, o ile Ministerstwo samo
stałoby się faktycznym graczem na polu innowacji.
6. Istnieje autentyczna potrzeba zorganizowania konsultacji
społecznej na temat relacji „władza – my”, szczytu
polityki społeczno-gospodarczej, gdzie ustalonoby zasady
porozumiewania się najwyższych władz z innymi podmiotami.
Zasadnicza różnica między Francją a Polską polega bowiem
na tym, że inicjatywy lokalne we Francji szybko się rozchodzą
i sieciują, a urzędnicy, którzy tworzą ułatwienia (czytaj:
przepisy) dla innowacyjnych działań zyskują instytucjonalne
uznanie.

Podsumowanie
Moje doświadczenia w pracy nad rozwojem lokalnym w Polsce wskazują jasno, że można dochodzić do porozumienia, do opracowania
wspólnych zasad i wartości. Jednak to „pole do popisu” jest znacząco
zawężane przez fakt, że na poziomie lokalnym „władza” wykonuje to,
co „centrala” nakazuje. Nie ma odpowiedniej przestrzeni, poza bardzo nielicznymi przypadkami i to najczęściej w dużych miastach, do
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podejmowania własnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, bo
na to już nie starcza sił i środków.
Proponowałbym zatem spróbować eksperymentu, w ramach którego lokalne władze zostałyby uwolnione od niektórych obowiązków
legislacyjnych i administracyjnych, oczekując w zamian, że stworzą
innowacyjne formy działania, zrzeszając wszystkie siły lokalne do
realizacji wspólnie ustalonych zadań. Środki finansowe powinny
pozostać te same, oprócz specyficznego budżetu na nowe, innowacyjne działania. Konstruktywna ewaluacja takich eksperymentów pokazałaby jak doprowadzić do tego, aby współpraca lokalnych
aktorów w skuteczny sposób podnosiła rangę i samoocenę danego
terytorium, lepiej odpowiadała na jego potrzeby i prowadziła jego
mieszkańców do takiej „jakości życia”, jaką sobie wymarzyli lub której
wizję wspólnie wypracowali.

MAZOWSZE PŁOCKIE
SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNE
O PROJEKCIE „INNOWACJE –
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ROZWÓJ”
opracowanie: Joanna Szymańska / Jakub Zgierski

Projekty innowacyjne są po to, aby eksperymentować, przykładając nowe kategorie myślowe i narzędzia działania do zastanej
rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Dlatego w projekcie
„Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” cal , wraz ze swoimi
partnerami, zdecydował przyjrzeć się konkretnemu obszarowi –
Mazowszu Płockiemu – w kategoriach związanych z koncepcją
społecznie odpowiedzialnego terytorium.

Co to oznacza w praktyce?
Po pierwsze, w lokalnych społecznościach testowane były konkretne pomysły na współpracę, takie jak spółdzielnia melioracyjna [s. 60] czy Centrum Usług Środowiskowych [s. 69]. Oba
te modele opierały się na mało jeszcze znanej formie spółdzielni
socjalnej osób prawnych, która, w założeniu, ma dawać lokalnym
instytucjom nowe możliwości, ale i większą odpowiedzialność
w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej.
Po drugie, projekt miał sprawdzić jak w praktyce działa
Laboratorium Ekonomii Społecznej [s. 49] – pomysł cal na stymulowanie lokalnych innowacji łączących sferę gospodarczą i społecznościową, na uwalnianie tkwiących w społecznościach zasobów
i możliwości, kompetencji i wiedzy.
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Po trzecie, lokalne partnerstwo, które w ramach projektu powstało
w Płocku, zaprosiło przedstawicieli firm do wspólnej refleksji nad
społeczną odpowiedzialnością i do partycypacyjnego wypracowania modelu współpracy [pełen opis produktu znajduje się na stronie
www.cal.org.pl w zakładce Projekty -> Regionalne]. Koncepcja terytorium społecznie odpowiedzialnego zakłada bowiem kooperację
najważniejszych aktorów lokalnej sceny gospodarczej i społecznej,
trudno zatem myśleć o jego rozwoju bez uwzględnienia wpływu, jaki
wywierają na nie lokalni przedsiębiorcy.
Po czwarte, w projekcie powstał model klastra [s. 41], czyli pomysł
na współpracę między podmiotami ekonomii społecznej, samorządem, biznesem i ludźmi nauki, z której wszyscy mają zysk. Powiemy
o tym, czego ekonomia społeczna może nauczyć się od klasycznych
przedsiębiorców, którzy łączą zasoby, żeby stać się silniejszymi
graczami na rynku, a zamiast konkurować współpracują i o tym, dlaczego prawdziwe innowacje rodzą się pomiędzy sektorami.
I po piąte, ogólny postulat uczynienia Mazowsza terytorium społecznie odpowiedzialnym przetłumaczono na konkretne rekomendacje do wojewódzkiej Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej. Innymi
słowy, powstała wizja tego jak administracja publiczna na poziomie
regionalnym i subregionalnym powinna wspierać rozwój ekonomii
społecznej, aby ta była zakorzeniona lokalnie i stanowiła istotny czynnik zrównoważonego rozwoju. Więcej o tych założeniach mówimy
w zamieszczonym w kolejnym rozdziale wywiadzie ze Zbigniewem
Wejcmanem ze Stowarzyszenia boris .

CZĘŚĆ II
NARZĘDZIA
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JAK WSPIERAĆ
EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ
NA MAZOWSZU

rozwoju ekonomii społecznej w kolejnych latach. Wszystko to umieściliśmy w ostatecznym dokumencie. Warto jednak zauważyć, że to
nie jest gotowa strategia, nasz dokument pokazuje raczej kierunki
niż konkretne rozwiązania.

Zbigniew Wejcman

My bardzo mocno podkreślamy, że ekonomia społeczna nie
jest i nie musi być zjawiskiem wyłącznie z obszaru polityki
społecznej, rozumianej jako pomoc społeczna. Dziś widzi się ją przez
pryzmat tradycyjnych podmiotów, takich jak spółdzielnie inwalidów,
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych czy nowopowstające spółdzielnie socjalne. W ten sposób gubimy gdzieś cały obszar organizacji
pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, które
niekoniecznie mieszczą się w tym socjalnym nurcie. Przykładem
mogą być tu spółki wodne, które działają na zasadzie stowarzyszeń
i są bardzo powszechne w środowiskach wiejskich.

»» Joanna Szymańska, Jakub Zgierski: Do zadań BORIS-a w ramach

projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” należało
wypracowanie rekomendacji do strategii rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Czy prace nad nimi zostały już zakończone?

Tak. Założenia zostały już opracowane. Takiego dokumentu brakowało na Mazowszu. Mamy wiele organizacji wspierających ekonomię społeczną, ale władze samorządowe same przyznają, że
dotychczas obserwowały rozwój ekonomii społecznej trochę z boku
i nie angażowały się w jej rozwój. Mam nadzieję, że to się będzie
zmieniać.
»» Na czym skupiliście się przygotowując rekomendacje?

Dla nas jest to materiał, który z jednej strony porządkuje zagadnienia i diagnozuje sytuację ekonomii społecznej w naszym województwie, a z drugiej strony pokazuje kierunki jej rozwoju w perspektywie
do 2020 roku.
»» Jak powstawał ten materiał?

Powstanie dokumentu zostało poprzedzone kilkoma spotkaniami
fokusowymi z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej
oraz konsultacjami eksperckimi. Wnioski z dyskusji były podstawą
do przygotowania diagnozy oraz założeń dotyczących kierunków

»» Co jest nowego w Waszym spojrzeniu, czego nie znamy

z podobnych opracowań?

»» Dlaczego tego rodzaju podmioty są dla Was szczególnie ważne?

Postanowiliśmy je wydobyć, ponieważ są – naszym zdaniem –
bardzo ciekawym narzędziem rozwoju lokalnego, także lokalnego
rozwoju gospodarczego. Organizacje pozarządowe mogą być między
innymi wykonawcami zadań publicznych zlecanych przez samorząd. Ale ich współpraca z samorządem nie musi mieścić się tylko
w ramach wyznaczonych przez kolejne konkursy ofert. Politycy
lokalni rzadko postrzegają organizacje pozarządowe jako wehikuł
zmiany społecznej i ekonomicznej. A mogą nim być, jeśli są przez
samorząd inteligentnie wspierane.
»» Jak powinno wyglądać takie wsparcie, żeby było rzeczywiście

efektywne?

Podam przykład: formą wsparcia może być udostępnienie lokalu za
symboliczną złotówkę, gdzie organizacja prowadziłaby działalność
gospodarczą albo realizowała projekty wydając na rozwój lokalny
pozyskane przez siebie środki zewnętrzne. W ten sposób buduje się
potencjał gospodarczy i społeczny.
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Działalność gospodarcza mogłaby być metodą na pozyskiwanie
dodatkowych źródeł finansowania. Dzięki temu sama organizacja
mogłaby być bardziej niezależna, a jej działalność bardziej stabilna,
nie musiałaby się ograniczać do realizowanych incydentalnie, pojedynczych akcji. Wtedy jej siła oddziaływania i wpływ mogłyby być
większe.

JAK BADAĆ LOKALNĄ
GOSPODARKĘ
Piotr Stronkowski

»» Co dalej stanie się z rekomendacjami? Jakie zadania są jeszcze

przed Wami?

Jesteśmy w kontakcie z Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej,
które jest odpowiedzialne za przygotowanie całej strategii. mcps
deklaruje wolę współpracy i zainteresowanie naszymi rekomendacjami. Praca nad strategią jest w toku. My jesteśmy gotowi włączyć
się w te prace, chcemy też monitorować ich przebieg na poziomie
województwa. Tak widzę teraz naszą rolę.
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Z rekomendacjami do strategii można się zapoznać, pobierając plik
pdf , dostępny na stronie www.cal.org.pl w zakładce Projekty ->
Regionalne.

Podmioty ekonomii społecznej często nastawione są głównie na
działania aktywizujące i integracyjne, a w mniejszym stopniu na
dostarczanie społeczności lokalnej dóbr i usług. Powoduje to, że
są one w zbyt dużym stopniu uzależnione od środków publicznych,
a ich funkcjonowanie obarczone jest stosunkowo dużym ryzykiem
i charakteryzuje się niską trwałością. Dlatego też wskazany jest
namysł nad sposobami zwiększenia skali i trwałości powiązań
przedsiębiorstw społecznych z rynkiem dóbr i usług.

Wymaga to jednak spojrzenia na przedsiębiorstwo społeczne jako
na element szerszej całości oraz uznania, że przedsiębiorstwo społeczne działa w konkretnym środowisku społecznym i gospodarczym.
W takiej perspektywie powstanie i działalność przedsiębiorstwa społecznego stanowi nie tylko czynnik aktywizacji czy integracji społecznej, ale również istotny impuls dla rozwoju miejscowej gospodarki
i ożywienia lokalnej społeczności.
Przedsiębiorstwo społeczne może oddziaływać na rozwój lokalny
na kilka sposobów:
»»

mobilizując lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, fizyczne
i społeczne,
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mobilizując społeczność lokalną do wspólnych działań na rzecz
pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców,
»» zwiększając konkurencyjność lokalnej gospodarki poprzez
rozwój sieci powiązań i współpracy, obniżenie kosztów
działalności, dostarczanie dóbr i usług dla lokalnych
przedsiębiorców, a także społeczności lokalnej. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że przedsiębiorstwa społeczne mogą
stanowić również ważne źródło innowacji, zarówno w ujęciu
gospodarczym, jak i społecznym.
»» Mogą stać się czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki
na danym terenie, stymulując wzrost dochodu członków
społeczności lokalnej i przez to zwiększając lokalny popyt na
dobra i usługi.
»»
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Kluczem do sukcesu ekonomii społecznej jest zatem spojrzenie na
przedsiębiorstwo społeczne jako element szerszej sieci podmiotów
publicznych, prywatnych i pozarządowych. Zapewnienie trwałych
podstaw funkcjonowania powstających przedsiębiorstw społecznych
wymaga bowiem znalezienia przez nie odpowiedniego dla siebie miejsca na rynku dóbr lub usług. Jednak zadanie to okazuje się trudne
dla wielu przedsiębiorców. Znalezienie swojego miejsca na rynku,
zdobycie pierwszych klientów, a następnie utrzymanie swojej pozycji rynkowej to nie lada wyzwanie. Wynika to często ze standardowego analizowania możliwości działania na rynku: z punktu widzenia
poszczególnych branż czy sektorów.
W rzeczywistości jednak poszczególne branże są złożonym systemem, bazującym na podziale zadań, specjalizacji i kooperacji. Nie wystarczy więc powiedzieć, że przedsiębiorstwa społeczne mogłyby zajmować
się np. turystyką. Konieczne jest wskazanie, w jaki sposób mogłyby
zaistnieć w tej branży, a co więcej – w jaki sposób mogłyby zacząć współpracować z sobą w celu wzajemnego wzmacniania swojej pozycji.

Analiza łańcucha wartości
Jednym z instrumentów zwiększających szanse na zapewnienie
trwałych podstaw działania przedsiębiorstwa społecznego jest
umiejscowienie go w łańcuchu wartości wytwarzanych na poziomie

lokalnym i regionalnym, czyli budowanie jego pozycji na bazie współpracy biznesowej z miejscowymi przedsiębiorcami, samorządem
lokalnym i lokalną społecznością. Wydaje się, że tak działające przedsiębiorstwo ma wyraźnie większe szanse na uzyskanie stabilnych
podstaw dla swojej działalności. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo
społeczne może stać się impulsem dla rozwoju tak rozumianego
partnerstwa lokalnego, jak i kołem zamachowym dla rozwoju liczniejszych przedsiębiorstw społecznych, współpracujących na danym
terenie.
Analiza lokalnej i regionalnej gospodarki powinna uwzględnić otoczenie nie tylko w kategoriach współpracy i konkurencji, ale również
w kategoriach przepływu dostępnych zasobów. Struktura gospodarcza, a także zachowania producentów i konsumentów mają wpływ na
dochody, generowanie nowych miejsc pracy oraz ekonomiczną stratę
(wyciekanie) w ramach przepływów w systemie gospodarczym.
Ważną rolę w tej koncepcji odgrywa pojęcie sektorów podstawowych i niepodstawowych. Środki finansowe są dostarczane do
lokalnej gospodarki przez sektory podstawowe, czyli takie, których
produkty i usługi konsumowane są przez osoby i podmioty spoza
danego terytorium. Kiedy środki finansowe już napłyną do lokalnej
gospodarki, przedmiotem zainteresowania społeczności lokalnej
powinno być zatrzymanie ich w tej gospodarce, tak aby krążyły lokalnie, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy
dochodów.
Zapewniane jest to poprzez sektory niepodstawowe, w ramach których dobra i usługi konsumowane są przez członków danej społeczności. Im bardziej rozwinięta jest ta część gospodarki, tym większe
są lokalne korzyści. Cyrkulacja środków w ramach lokalnej gospodarki
tworzy tzw. efekt mnożnikowy: złotówka wydana lub zainwestowana
w lokalnej gospodarce może doprowadzić do nieproporcjonalnego
zwiększenia dochodu, np. o 1,4 zł.
»» Przykład: turystyka
Przykładem sektora, który zapewnia napływ środków
z zewnątrz do lokalnej gospodarki, a przy tym
charakteryzuje się wysokim efektem mnożnikowym
jest turystyka. Sektor ten może stać się wręcz
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stymulatorem rozwoju gospodarczego całego regionu,
czego przykładem może być rozwój takich regionów
jak: Nord-Pas de Calais we Francji, Północna Nadrenia
Westfalia i Kraina Saary w Niemczech. Z wyliczeń
Światowej Organizacji Turystycznej wynika, że jedno
stałe miejsce turystyczne generuje zatrudnienie dla
10 osób. W warunkach polskich uważa się, że jedno
miejsce w turystyce generuje 6–7 miejsc pracy. Około
50% z nich generowanych jest w podstawowym sektorze
turystycznym, 25% w usługach uzupełniających
i dodatkowych, a poniżej 25% w pozostałych sektorach.
Na przykładzie turystyki można też prześledzić
przepływy finansowe na danym terytorium. Wydatki
turystów na noclegi, wyżywienie, transport, pamiątki,
atrakcje, upominki itd. przekładają się na dochody
pracowników zatrudnionych w sektorze turystyki
(pensje, prowizje, napiwki), wydatki związane ze
świadczeniem usług (zakup materiałów, produktów,
transport, promocja i reklama), wydatki inwestycyjne
(budowa i remont obiektów turystycznych, licencje
i uprawnienia). Wszystkie te czynniki przekładają się
z kolei na kolejne wydatki, ponoszone u lokalnych
dostawców dóbr i usług. Oczywiście część środków
trafia do budżetu samorządu lokalnego, ale również
krajowego. Część dochodów jest oszczędzana,
a część wydawana na zakup dóbr i usług poza danym
terytorium. Oznacza to faktyczne wyciekanie zasobów
z lokalnej gospodarki.

Analiza łańcucha wartości zakłada prześledzenie całego procesu konstruowania produktu: od pomysłu, przez poszczególne etapy tworzenia, pozyskiwania półproduktów, dystrybucję, aż do dostarczenia do
ostatecznego konsumenta. To, co wyróżnia tą metodę od innych, to
osadzenie w realiach gospodarczych i koncentracja na rzeczywistych
procesach gospodarczych – dzięki systematycznemu podejściu
pozwala na identyfikację potencjalnych miejsc w łańcuchu wartości,
które dzięki aktywności lokalnych aktorów (w tym przedsiębiorstw

społecznych) mogą przynieść im korzyści, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dobrobytu.
To, co w tej metodzie jest szczególnie atrakcyjne, to możliwości
jakie daje w zrozumieniu rzeczywistych procesów zachodzących
w lokalnej i regionalnej gospodarce. Od inwencji lokalnych władz
i przedsiębiorców społecznych zależy jak tę wiedzę wykorzystają.
Staje się ona szczególnie przydatna w epoce postępującej globalizacji i coraz silniejszego powiązania lokalnych producentów
i konsumentów z regionalnym, krajowym i globalnym rynkiem.
»» Przedsiębiorstwa społeczne mogą wzmocnić lokalną
lub regionalną gospodarkę poprzez zapewnienie lepszej
cyrkulacji lokalnych zasobów. Mogą one dostarczyć dóbr
lub usług, które do tej pory były kupowane poza danym
terytorium. Ich działalność przyczynia się również do
zwiększenia dochodów członków lokalnej społeczności,
podnosząc tym samym dodatkowo popyt na dobra
i usługi.

Różne cele – różne punkty widzenia
Jednym z celów diagnozy powinna być identyfikacja obszarów wyciekania kapitału z lokalnej lub regionalnej gospodarki, poszukiwanie
metod jego zatrzymywania, zapewniania jego krążenia w lokalnej
gospodarce i przyciągania go z zewnątrz.
Analiza łańcuchów wartości może być dokonywana z różnych
punktów widzenia, w zależności od priorytetów danej gospodarki:
wzrostu eksportu, wzrostu zatrudnienia, wzrostu jakości zatrudnienia, korzyści dla określonej grupy społecznej lub zawodowej, wykorzystania lokalnych surowców i produktów czy korzyści dla regionów
znajdujących się w relatywnie niekorzystnej sytuacji. W naszym kontekście uzasadnione jest wykonanie takiej analizy z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej. Oznacza to, że należy zwracać
szczególną uwagę na takie miejsca w łańcuchu wartości, gdzie istnieje możliwość zaangażowania osób posiadających niskie kwalifikacje, charakteryzujące się wysokim poziomem pracochłonności
i niskim poziomem konkurencji na lokalnym rynku.
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Jak wykonać analizę lokalnej gospodarki
z wykorzystaniem metodologii łańcucha wartości?

»»

Krok 1 – identyfikacja produktów i usług
»»

Pierwszym krokiem w analizie łańcucha wartości powinno być sporządzenie listy obszarów gospodarczych, potencjalnie atrakcyjnych
dla przedsiębiorstw społecznych. Wybór może być dokonany na podstawie analizy literatury i danych statystycznych, propozycji zgłaszanych przez zespół osób realizujących badanie oraz oceny potencjału
każdego z produktów i usług.
Na potrzeby oceny należy wypracować listę kryteriów, które będą
brane pod uwagę. Mogą to być na przykład:
Kryteria społeczne
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»»

»»

możliwość zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (np. niepełnosprawnych),
»» działalność integracyjna,
»» korzyści dla społeczności lokalnej,
»»

»»

Kryteria gospodarcze
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

dynamika rozwoju sektora (rozwijający się czy kurczący),
konkurencja w sektorze,
koszty wejścia,
pracochłonność produkcji i technologii,
możliwości zwiększenia udziału w rynku,
ryzyko,
możliwość interwencji publicznej,
obecność wiarygodnego partnera.

»»

»»

Krok 2 – zebranie informacji i mapowanie łańcucha wartości
»»

Ten etap ma na celu wizualizację łańcucha, określenie podmiotów
wchodzących w jego skład i określenie zależności między nimi. Jak
w każdym przypadku, także na tym etapie konieczne jest dokonywanie
wyborów, np. jakie procesy uwzględniać i których aktorów pominąć (ze
względu na ich marginalne znaczenie). Na tym etapie powinna nastąpić:

Identyfikacja procesów: wyróżnienie procesów, którym poddawany
jest produkt lub usługa zanim trafi do konsumenta. W ramach
każdego z procesów wyodrębniane są czynności wchodzące
w ich skład, co pozwoli później na oszacowanie kosztów.
Identyfikacja podmiotów: wyodrębnienie głównych aktorów
każdego z łańcuchów wartości, czyli dostawców surowców,
przetwórców, dostawców komponentów, podwykonawców,
pośredników handlowych, sprzedawców. Poszczególne podmioty
powinny zostać powiązane z głównymi procesami, w które są
zaangażowane.
Identyfikacja powiązań: kolejnym krokiem jest mapowanie
relacji między podmiotami. Relacje te zostały podzielone na
krótkotrwałe (kontrakt) oraz trwałe (powiązania sieciowe,
kooperacyjne, klastry).
Identyfikacja przepływów wartości: przepływy mogą dotyczyć
produktów, usług, informacji, pieniędzy, dóbr. Mogą mieć
czasami przeciwne kierunki: produkty przepływają od
producentów do konsumentów, podczas gdy wymagania
dotyczące jakości płyną w drugą stronę.
Analiza kosztów inwestycji koniecznych do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności w ramach poszczególnych łańcuchów
wartości, z uwzględnieniem zarówno kosztów zmiennych
(zależnych od skali produkcji), jak i kosztów stałych.
Analiza przepływów informacji dotyczy wymagań jakościowych
wobec dóbr i usług (jak pokazują dotychczasowe doświadczenia,
wymagania jakościowe są szczególnie trudne do spełnienia dla
przedsiębiorstw społecznych).
Analiza technologii i wiedzy koniecznych do aktywnego
uczestnictwa w łańcuchu wartości. Dla każdego z analizowanych
procesów powinny zostać określone wymagania technologiczne
i ewentualne bariery wejścia dla nowych podmiotów.
Analiza zatrudnienia: ile osób jest zatrudnionych w ramach
poszczególnych procesów, jaka jest specyfika tego zatrudnienia,
jakie są wymagane kwalifikacje na każdym z etapów.

Tworzone w ten sposób łańcuchy wartości są, do pewnego stopnia,
uproszczonym obrazem (modelem) rzeczywistości. Realne procesy
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gospodarcze są zwykle bardzo złożone i wielowątkowe. Ich szczegółowe odtwarzanie spowodowałoby zagęszczenie informacji, co
zmniejszyłoby przejrzystość i możliwość wyciągania wniosków.
Krok 3 – analiza łańcucha wartości

PIENIĄDZ RODZI SIĘ
ZE WSPÓŁPRACY
Joanna Szymańska / Jakub Zgierski

Na tym etapie zebrane informacje powinny być wykorzystane do
odpowiedzi na pytania:
Jak mogą być poprawione poszczególne elementy łańcucha
wartości, aby zwiększyć wartość oferowanego przez
przedsiębiorstwo społeczne produktu czy usługi na poziomie
lokalnym i regionalnym?
»» Jakie są możliwości rozwoju gospodarczego, dostępu do
nowych rynków i większego zaangażowania przedsiębiorstw
społecznych w tworzenie łańcucha wartości?
»»
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Wynikiem analizy są opisy nisz, przygotowane w oparciu o analizę
łańcuchów wartości dla poszczególnych produktów i usług, ze wskazaniem możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
Wybór konkretnych branż dla podmiotów ekonomii społecznej
powinien odbywać się na podstawie analizy prowadzonej na poziomie lokalnym, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania, sytuacje w danej branży na danym terytorium, potencjał potencjalnych
partnerów itd. Jak wykazała analiza, tego typu informacje są bardzo
potrzebne, szczególnie na etapie inicjowania działalności przedsiębiorstw społecznych. Dostępność aktualnych opracowań na ten
temat ogranicza koszty funkcjonowania instytucji wspierających
podmioty ekonomii społecznej, zwiększa szanse na podejmowanie
trafnych decyzji, opartych na dobrym rozpoznaniu sytuacji w danej
branży.

Tworzenie klastrów można traktować jako nowy prąd, nowe
narzędzie, inny sposób na zarządzanie wspólnotami lokalnymi
– mówi Jarosław Kuba, dyrektor generalny Stowarzyszenia na
rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Takie spojrzenie pozwala
nam wyjść poza myślenie o klastrze ekonomii społecznej wyłącznie jako narzędziu ekonomizowania partnerstw w stronę szerszej
idei społecznie odpowiedzialnego terytorium, w której działalność ekonomiczna jest widziana w szerszym kontekście i traktowana jako jedno z narzędzi zmiany społecznej, a nie tylko źródło
zysku.

Klaster podmiotów ekonomii społecznej rozumiemy jako ustrukturyzowaną formę współpracy samorządów, podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorców z instytucjami naukowo-badawczymi
zainteresowanymi tematyką ekonomii społecznej na obszarze
danego subregionu. Klaster ekonomii społecznej z tej perspektywy
to sieć współpracy skupiająca podmioty, które nie konkurują, lecz
kooperują po to, aby móc działać bardziej efektywnie i na większą
skalę. Tworzą wspólną ofertę, wspólnie promują swoje usługi, występują w obronie własnych interesów, wzajemnie się wspierają w kryzysowych sytuacjach.
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Dlaczego warto budować klaster?
Dlaczego warto zainwestować w to swój czas i pieniądze? Dlaczego
warto konfrontować stanowiska, rozmawiać, szukać kompromisu
zamiast pozostać w relacji klient – oferent, organizacja – beneficjent
czy urząd – petent?
A podstawowa korzyść dla wszystkich jest taka sama. Zobaczymy
ją, kiedy zdamy sobie sprawę, że to, co najważniejsze w sferze społecznej, w obszarze gospodarki, nauki czy kultury powstaje dziś
pomiędzy sektorami, branżami, środowiskami, w dialogu albo w zderzeniu różnych perspektyw i interesów. Jeśli jako samorząd, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo czy uczelnia chcemy być
efektywni, konkurencyjni, skuteczni, musimy być innowacyjni. A jeśli
chcemy być innowacyjni, musimy współpracować.
Więcej na temat korzyści, jakie daje klaster opowiada Jarosław
Kuba w wywiadzie zamieszczonym obok.

JAK DZIAŁA KLASTER
EKONOMII SPOŁECZNEJ?
Jarosław Kuba

»» Monika Makowiecka: Czym jest klaster?

Jarosław Kuba: To formalne i organizacyjne porozumienie wielu partnerów, reprezentujących różne sektory i różne interesy. Jego zadaniem jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której
dzięki łączeniu zasobów poszczególnych partnerów podwyższy się
konkurencyjność uczestników klastra.
»» MM: Czym różni się klaster podmiotów ekonomii społecznej od

klastra gospodarczego?

JK: Cel tworzenia klastra w obu przypadkach jest taki sam. Zarówno
w klastrze gospodarczym, jak i klastrze podmiotów ekonomii społecznej chodzi o podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstw
w danej branży. Różnica wynika natomiast ze specyfiki podmiotów
ekonomii społecznej, które są tworzone przez osoby wykluczone
społecznie albo zagrożone wykluczeniem lub z myślą o takich
osobach. Czynniki te uzasadniają położenie nacisku na doradztwo
i szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, które będą wchodziły w skład klastra oraz utworzenie inkubatora, czego nie ma
w strukturze klasycznego klastra gospodarczego.
»» MM: W klasycznej formule klastra w strukturze organizacyjnej

znajduje się rdzeń. Co wchodzi w jego skład?
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JK: Rdzeń jest elementem zarządczym klastra, to koordynator rozumiany jako instytucja lub osoba. Elementem rdzenia jest też konkretna przestrzeń, infrastruktura, czyli na przykład biuro. W klastrze
przedsiębiorczości społecznej sama formuła lidera nie wystarcza.
W związku z tym, obok instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie,
musi być uruchomiona formuła nazywana przeze mnie inkubatorem
podmiotów ekonomii społecznej. To miejsce, które będzie uczyło
uczestników klastra, obecnych lub potencjalnych, czym jest przedsiębiorczość społeczna. Będzie wyposażało ich w odpowiednią
wiedzę, na przykład na temat tego, jakie mogą być formy prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości, produkcji, usług,
sprzedaży, marketingu i promocji. Powinna to być prężnie działająca
jednostka szkoleniowo-doradcza, która będzie kładła duży nacisk na
przekazywanie wiedzy z punktu widzenia całego procesu gospodarczego, który poznać musi każdy przedsiębiorca.
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partnerom, ale też być gotowy do odgrywania roli kierowniczej.
Liczy się też otwartość na negocjacje i dialog.
»» MM: Kto może być liderem klastra podmiotów ekonomii spo-

łecznej?

JK: Mogą to być organizacje pozarządowe albo samorząd. Może on
na przykład stworzyć spółdzielnię socjalną, która będzie zarządzała klastrem, podjąć szereg różnego rodzaju przedsięwzięć
i stymulować je.
»» MM: A które podmioty nie powinny występować w roli lidera

klastra?

JK: Ważne jest to, żeby organizacje, które chcą być liderem klastra
podmiotów ekonomii społecznej, nie były firmami komercyjnymi,
bo firmy są nastawione głównie na zysk i dla nich efekty pozafinansowe projektu pozostaną zawsze sprawą drugorzędną.

»» MM: Dlaczego konieczne jest umiejscowienie inkubatora

w strukturze klastra?

»» MM: Lider powinien wywodzić się z sektora pozarządowego czy

JK: Jest to niezbędne, ponieważ w sektorze ekonomii społecznej
mamy do czynienia z osobami i podmiotami pozbawionymi zdolności do wytwarzania usług i dóbr oraz konkurowania na otwartym
rynku, a także niemającymi doświadczenia zawodowego. Rolą inkubatora jest zredukowanie wszelkich dysproporcji, dlatego istotnym
elementem jest włączenie tych ludzi w system szkoleniowy i pracy
przez doświadczenie. Wsparcie w inkubatorze obejmuje również
wszelkiego rodzaju szkolenia zawodowe czy pomoc psychologiczną.

raczej z samorządu?

»» MM: Jakimi cechami powinna charakteryzować się osoba

koordynująca klaster ekonomii społecznej? Jakie powinna mieć
umiejętności i kompetencje?

JK: Przede wszystkim musi być wiarygodna, mieć doświadczenie
i potwierdzone sukcesy na tym polu. Powinna być również rozpoznawalna w terenie lub branży, mieć dobrą pozycję w społeczności, którą zamierza w pewnym sensie współtworzyć. Poza tym
ważne są: charyzma i zdolność do kompromisu. Ponieważ klaster
to pewnego rodzaju wyższa forma partnerstwa, koordynator musi
łączyć w sobie te cechy, czasami być skłonny do oddania terenu

JK: Myślę, że to nie ma znaczenia. Najważniejszy jest człowiek,
który stoi na czele i chce pracować na rzecz użyteczności społecznej, człowiek z „zębem gospodarczym”. Jeśli samorząd dysponuje
jakąś instytucją otoczenia biznesu, czyli na przykład agencją rozwoju lokalnego, która dobrze funkcjonuje, realizuje projekty o charakterze gospodarczym, ale również projekty wprowadzające ludzi
na rynek pracy, to może ona pełnić tę funkcję idealnie.
Samorząd ma zdolność organizacyjną na o wiele wyższym poziomie i dysponuje instrumentami prawnymi i finansowymi. Inaczej
jest z instytucjami takimi jak ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie, które moim zdaniem nie nadają się na
lidera.
»» MM: Czy wszystkie organizacje sektora pozarządowego, bez

względu na rodzaj działalności, mogą pełnić funkcję lidera klastra?

JK: Nie do końca. Powinny to być organizacje zajmujące się rozwojem lokalnym, czyli takie, które będą wykorzystywały pieniądze
na wzmocnienie potencjału, a nie dystrybuowały środki na rzecz
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utrwalania ubóstwa. Organizacje o charakterze pomocowym niwelują negatywne skutki biedy, a nie skupiają się na wytwarzaniu
dóbr, dlatego tak zorientowane podmioty nie będą zwykle dobrym
liderem klastra.
»» MM: W proponowanym modelu klastra podmiotów ekonomii

społecznej pojawiają się takie określenia jak: otoczenie bliższe
i dalsze. Na czym polega ten podział?
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JK: Podział na otoczenie bliższe i dalsze klastra podmiotów ekonomii społecznej został zaczerpnięty z klasycznej koncepcji klastra
gospodarczego. Otoczenie bliższe tworzą podmioty ściśle kooperujące, otoczenie dalsze zaś wszyscy ci, którzy mogą być kontrahentami. W otoczeniu bliższym istnieje przepływ informacji, stała
współpraca, wypracowane są relacje, wartości. Natomiast otoczenie
dalsze tworzą dostawcy, firmy zewnętrzne świadczące usługi
na rzecz klastra, to może być na przykład biuro rachunkowe czy
kancelaria prawna. Rola tych podmiotów w budowaniu klastra jest
ściśle związana z realizowanymi przez nie zadaniami.

rozwojem. Dzięki przystąpieniu przez samorząd do klastra może on
skuteczniej realizować zadania ustawowe, to jest współpracować
z instytucjami i organizacjami, na przykład z instytucjami rynku
pracy na rzecz wsparcia osób bezrobotnych.
Klaster podmiotów ekonomii społecznej jest dla samorządu konkretnym partnerem, może mu wyznaczać pewne zadania i przekazywać środki na eliminowanie problemów społecznych. Podobnie
jak we wspomnianym przykładzie stołówki, samorząd może pomagać, przekazując na preferencyjnych warunkach lokal z wyposażeniem, może stosować również klauzule społeczne w ogłaszanych
przetargach.
»» MM: Jaką rolę w klastrze podmiotów ekonomii społecznej

odgrywają instytucje badawcze i rozwojowe?

JK: Z ich punktu widzenia udział w klastrze to szansa na realizację
celów statutowych. Taka instytucja może poeksperymentować na
nowym zjawisku. Dzięki temu, obserwując proces tworzenia i funkcjonowania klastra, zdobędzie wiedzę przydatną do zakładania
i rozwoju kolejnych klastrów.

»» MM: Jednostki samorządu terytorialnego to ważne ogniwo

w strukturze klastra. Na czym polega i jak może się rozwijać
współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej?

JK: Biorąc pod uwagę racjonalizację wydatków, współpraca, jak
również współtworzenie podmiotów ekonomii społecznej mogą
być bardzo ciekawym rozwiązaniem dla samorządu, gdyż dzięki
niemu mogą zyskać lepszą kondycję budżetu. Dobrym partnerem do
współpracy może być na przykład spółdzielnia socjalna, która przygotowywałaby obiady dla dzieci, ale nie ograniczała przy tym swojej
działalności wyłącznie do tej jednej stołówki szkolnej. Poziom zatrudnienia w obrębie danej stołówki byłby zbliżony do wcześniejszego,
natomiast jej usługi byłyby skierowane nie tylko do uczniów danej
szkoły, ale i poza szkołę: do firm, przedszkoli, osób prywatnych itp.

»» MM: No dobrze, ale jakie korzyści z zaangażowania sektora

badawczo-rozwojowego mają sami „badani”, czyli uczestnicy
klastra?

JK: Jest to dla nich możliwość skorzystania z zewnętrznej, specjalistycznej obserwacji o obiektywnym charakterze. Z dokumentacji
badawczej będą wynikały rekomendacje, które pozwolą na wprowadzanie stałych i bieżących korekt w działalności klastra. Ma to znaczenie, ponieważ prowadząc jakąś aktywność, nie zawsze możemy
być bezstronni w obserwacji własnego zaangażowania, natomiast
instytucje sektora badawczo-rozwojowego będą obiektywnie
patrzyły na to, co się dzieje w klastrze, a ich rekomendacje pomogą
zaangażowanym podmiotom ustrzec się błędów.

»» MM: Zlecanie usług to ważny argument, ale poza tym dlaczego

»» MM: Klastry są postrzegane jako szansa dla rozwoju społeczno-

samorządowi powinno zależeć na przystąpieniu do klastra?

gospodarczego. Dlaczego warto je tworzyć?

JK: Samorząd realizuje zadania ustawowe związane z rynkiem
pracy, przedsiębiorczością, integracją społeczną i zrównoważonym

JK: Główną tendencją dzisiejszych czasów jest to, że relacje skupiają się w sieciach, co ostatnimi czasy obserwujemy w sektorze
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gospodarczym: firmy łączą się, żeby wzmocnić marki lub stworzyć
jedną. Szczególnie widać to w branży handlowej. Jeżeli podmioty
ekonomii społecznej chcą budować swój potencjał, muszą tworzyć
sieci współpracy. Klastry z założenia są skutecznym narzędziem
konkurencji z usługodawcami czy producentami z podobnej branży.
Zatem łączenie się podmiotów ekonomii społecznej w klastry może
przełożyć się na ich konkurencyjność w kilku aspektach: wizerunkowym, produktowym i partnerskim.

LABORATORIUM
EKONOMII
SPOŁECZNEJ

»» MM: Kiedy można podjąć decyzję o utworzeniu klastra?

Jacek Gralczyk

JK: Jestem zwolennikiem ekonomizowania partnerstw, szczególnie tych, które mają się zajmować rozwojem lokalnym. Nie należy
jednak nigdy działać wbrew naturze. Jeśli zaczniemy coś stymulować tylko dlatego, że mamy środki finansowe, to nie odniesiemy
sukcesu. Tam gdzie nie ma potrzeby tworzenia klastrów podmiotów
ekonomii społecznej, nie powinny one powstawać. Stworzenie
klastra podmiotów ekonomii społecznej ma wynikać z konkretnej
woli i potrzeby grupy podmiotów już funkcjonujących.

Wybór z publikacji Poradnik Laboratorium Ekonomii Społecznej,
czyli jak organizować lokalne planowanie i refleksję nad ekonomią
społeczną.

»» MM: Czy tworzenie klastra można traktować jako pewnego

rodzaju pole doświadczalne?

JK: W pewnym sensie jest to eksperyment realizowany po to,
aby coś uzyskać, coś przetestować. W Bałtowie jesteśmy na takim
właśnie etapie. Proces klastrowania wymaga inwencji, sprawdzania,
testowania, wyciągania wniosków, modernizacji, restrukturyzacji
i reformowania, aż do stwierdzenia, że ostateczny efekt jest
zadowalający.
»» MM: Na co należy uważać podczas przygotowań do utworzenia

klastra?

JK: Trzeba pamiętać, że nie ma jednego dobrego rozwiązania. Dzisiaj
nie ma klasycznych przykładów, to my współtworzymy klasykę. Przy
czym jest to zadanie dla ludzi odważnych i nastawionych na kreowanie nowej, bardzo konstruktywnej rzeczywistości. Obecnie jest dobry
czas na tworzenie narracji o klastrach ekonomii społecznej.

NARZĘDZIE LOKALNEJ INNOWACJI

Według Lucie Sauvé gospodarka społeczna jest [...] stałym laboratorium, w którym przeprowadza się eksperymenty w dziedzinie spójności społecznej, jakości życia, innowacyjności, zrównoważonego
rozwoju gospodarczego czy też po prostu poszukiwania sposobów
pokonywania codziennych trudności wspólnego życia na danym
terytorium. Gospodarka społeczna to konkretny teren działania,
na który każdy może wpływać, gdyż poszukujemy i znajdujemy
elementy wspólnej kultury u podstaw strategii odpowiedzialnego
rozwoju naszych społeczeństw, gdzie trzeba się skoncentrować na:
kulturze dialogu, kulturze krytycznego myślenia, kulturze autentyczności i zaangażowania oraz na kulturze wolności, która stanowi
warunek twórczych działań i odpowiedzialności.
W założeniu Laboratorium jest przestrzenią eksperymentu,
w którym dopuszcza się pomyłki. Miejscem i czasem, w którym
w bezpiecznych warunkach można kwestionować „oczywiste oczywistości”. Spotkaniem ludzi potrzebujących pogłębionej refleksji
nad swoją pracą, tak aby projektowanie przyszłości miało wymiar
innowacji. To także forma planowania, która przez brak skrępowania
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pragmatyką bieżącego zarządzania ma otwierać na dalsze perspektywy i stymulować pomysły nawiązujące do szerokich kontekstów
społecznych, ekonomicznych, politycznych.
Właśnie ten „własny strategiczny sposób myślenia” rozumiany
jako specyficzny, długofalowy proces projektowania przyszłości
w społecznościach lokalnych był najważniejszym wyzwaniem,
które podjęliśmy w trakcie prac nad Laboratorium Ekonomii
Społecznej.
Nie zaczynaliśmy od zera. Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej cal od prawie sześciu lat rozwija metodologię Laboratorium
Społecznego. Stosowaliśmy ją w różnorodnych projektach i na różną
skalę. Tym razem jednak przedmiotem innowacji miało być zastosowanie tej metodologii do planowania rozwoju ekonomii społecznej na
konkretnym terytorium.
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»» Czym jest laboratorium społeczne?
W humanistyce i naukach społecznych co jakiś
czas odżywa dyskusja o potrzebie, zakresie i etyce
społecznego eksperymentowania – mówi Bohdan
Skrzypczak, prezes cal . Koncepcja „laboratorium
społecznego” jest efektem prowadzonych od kilku
lat przez zespół cal poszukiwań zmierzających do
„wynalezienia“ edukacyjnego sposobu wytwarzania
innowacyjnych rozwiązań społecznych w oparciu
o transformację sfery publicznej (instytucje publiczne,
profesjonaliści) poprzez wykorzystanie potencjału
środowiskowego (głównie lokalnego).
Laboratorium społeczne to specjalnie zaaranżowany,
długofalowy proces twórczej konfrontacji i spotkania
różnorodnych aktorów reprezentujących „środowisko”
(społeczność lokalna, profesjonalna, instytucje lub
sieć organizacji, branża) wypracowujące społeczną
wiedzę oraz innowacyjne praktyki diagnozowania
i rozwiązywania kluczowych problemów. Proces
„spotkania” prowadzony przez jednego lub kilku
moderatorów składa się z cyklu powiązanych ze
sobą sytuacji badawczych, edukacyjnych, inspiracji

praktycznych i teoretycznych, superwizji społecznej
praktyki, wyjazdów badawczych, dzięki którym
uczestnicy zmiany stają się jej współautorami
i realizatorami.

W jakiej formule działa Laboratorium?
Laboratorium Ekonomii Społecznej to elastyczna formuła dialogu
i współpracy na rzecz wsparcia ważnego obszaru zmiany społecznej.
Trudno w przypadku takiego sposobu interwencji mówić o jednej, niezmiennej formule. Zarówno dyskurs środowiskowy, jak i ostateczne
działania, które z niego wynikają, są wypadkową potencjałów i zaangażowania danego środowiska. Można, rzecz jasna, na podstawie
dotychczasowych doświadczeń wskazać szereg elementów czy
narzędzi, które mogą być w tym przypadku przydatne, ale zawsze
należy do nich podchodzić krytycznie i każdorazowo zespół powinien
wspólnie oceniać ich przydatność.
Laboratorium to przede wszystkim spotkanie i rozmowa. Warto
o nim pomyśleć jak o szansie na wyjątkowy kontakt kompetentnych,
zaangażowanych ludzi, nie więcej niż dwudziestu kilku przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, sektorów. Są to ludzie o różnym
typie doświadczenia, dynamice pracy i poziomie refleksji. Układ programu powinien uwzględniać te różnice, pogłębiane dodatkowo przez
wzięcie pod uwagę nawyków związanych z kulturą pracy w poszczególnych typach instytucji. Czas realizacji podstawowej sekwencji
Laboratorium oceniamy na 6–9 miesięcy:
Etap I (1–3 miesiące) – prace przygotowawcze, których długość
jest uzależniona od stopnia istniejącej współpracy między podmiotami. To także czas na ewentualne przygotowania moderatora.
Etap II (5–6 miesięcy) – prace Laboratorium, w ramach którego
organizowane są cztery spotkania z około miesięcznymi przerwami.
W zależności od dalszych decyzji czas realizacji kolejnych
sesji jest uzależniony od potrzeb i ustaleń realizatorów i uczestników. Nasze doświadczenia, także z innych projektów pokazują, że
Laboratorium w specyficznych warunkach może być realizowane
nawet w formie jednorazowych spotkań. Możliwa jest również praca
rozłożona nawet na kilka lat.
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Laboratorium może też towarzyszyć innym elementom jakiegoś
projektu. Mamy wtedy do czynienia z kontekstem wewnętrznym
wiążącym Laboratorium, na przykład z innymi produktami czy działaniami projektu. Wpływa to na terminy, liczbę sesji, długość kolejnych spotkań i inne rzeczy wynikające z priorytetów i uwarunkowań
projektu, czyli choćby ilości środków przeznaczanych na realizację
Laboratorium.
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»» Czas i przestrzeń na innowacje
Projektując scenariusze spotkań Laboratorium, warto
pamiętać także o tym, że do dyspozycji mamy nie
tylko czas przeznaczony na kolejne moduły pracy
merytorycznej, ale także przerwy czy wieczorne
spotkania nieformalne. Tę istotną rolę „twórczego
nicnierobienia” dostrzegli autorzy takich metod
dyskursywnych jak chociażby open space, gdzie obok
roli „pracowitej pszczoły”, intensywnie tworzącej
rozwiązania w grupie, czy „trzmiela” przenoszącego idee
między grupami, jest także rola „motyla”, który pijąc
kawę, grzejąc się w słońcu i snując niezobowiązujące
rozmowy, często wpada na najbardziej oryginalne
i kreatywne rozwiązania. To, co często traktowane
jest jedynie jako „przerwa w pracy”, bywa bardzo
inspirującym i wiele wnoszącym okresem dynamicznej
refleksji i ciekawych dekonstrukcji oficjalnie głoszonych
tez.

Czy Laboratorium to tylko spotkania?
Laboratorium Ekonomii Społecznej obejmuje kilka spotkań dwu- lub
trzydniowych. Trudno sobie jednak wyobrazić trwałość jego rezultatów, gdyby nie przeniesienie jego pracy do przestrzeni pomiędzy spotkaniami. Istotne jest zatem sięgnięcie po narzędzia umożliwiające
mniej lub bardziej sformalizowaną współpracę.
Najważniejsze z nich to tworzenie partnerstwa na rzecz powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. To najbardziej
sformalizowana forma współpracy, po którą warto sięgać przede

wszystkim w środowiskach o mocno pogłębionej refleksji i mocno
rozbudowanych działaniach w obszarze ekonomii społecznej. Nie bez
znaczenia jest tu także środowiskowe doświadczenie i istniejące tradycje współpracy.
Mniej formalna, choć skuteczna, jest formuła koalicji. Jej celem jest
przenoszenie dorobku Laboratorium w sferę rozwiązań prawnych,
zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnokrajowym.
Tam, gdzie to wynika z lokalnych uwarunkowań, można pozostać
na poziomie tworzenia nieformalnych sieci służących przekazywaniu
informacji i udzielaniu sobie w razie potrzeby wsparcia.
Jeszcze innym obszarem poszerzania działań w ramach
Laboratorium jest zorganizowana wymiana doświadczeń w formie:
wzajemnych wizyt,
»» staży i wymian pracowników w celu bliższego poznania specyfiki
pracy poszczególnych instytucji i organizacji tworzących
Laboratorium,
»» konferencji i seminariów rozszerzających tematykę analizowaną
w ramach Laboratorium.
»»

Ważne są również działania upowszechniające dorobek Laboratorium,
takie jak angażowanie mediów czy środowisk akademickich. Ich rola
to z jednej strony poszerzenie oddziaływania Laboratorium, a z drugiej wsparcie uczestników i zwiększenie ich motywacji do dalszej
pracy w jego ramach.

Skąd wziąć zasoby do zorganizowania Laboratorium?
Laboratorium jest pomyślane jako forma samoorganizacji środowiska osób i instytucji związanych z ekonomią społeczną na danym
terenie. Przyjęcie paradygmatu samoorganizacji, mimo że nie jest
obowiązkowe, bardzo sprzyja wzmocnieniu jego efektów. Spotkania
są bardziej owocne i przebiegają w milszej atmosferze, przeniesienie
rezultatów „w teren” jest bardziej skuteczne, a wzrost mobilizacji do
współpracy poza Laboratorium bardziej widoczny. Jednym słowem,
już sam fakt podjęcia wysiłku organizacji Laboratorium zmienia pozycję i nastawienie do ekonomii społecznej na danym terenie. Podnosi
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jej rangę i poszerza perspektywy, angażując do refleksji ludzi, którzy
z różnych powodów powinni się ekonomią społeczną zajmować.
Warto zatem poszukiwać lokalnych i regionalnych zasobów i wykorzystywać je na rzecz prawidłowego organizowania kolejnych spotkań. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
»»
»»
»»

»»
54

»»

lokalne podmioty ekonomii społecznej, ich zaplecze lokalowe,
wyposażenie, potencjał organizacyjny,
lokalne organizacje i instytucje z doświadczeniem w organizacji
konferencji i seminariów,
lokalne organizacje, instytucje i środowiska zaangażowane we
wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, np. Ośrodki Wspierania
Ekonomii Społecznej,
instytucje i organizacje, z których można rekrutować
doświadczonych moderatorów, w tym przede wszystkim
uczelnie wyższe lub organizacje pozarządowe specjalizujące się
w edukacji osób dorosłych, np. organizacje trenerskie,
zasoby lokalowe, transportowe i techniczne będące w dyspozycji
samorządu lokalnego.

»»

»»

Kto powinien organizować Laboratoria Ekonomii
Społecznej?

»»

Laboratorium to dobre narzędzie dla:

»»

Administracji samorządowej różnych szczebli. Pozwala na
poszerzanie partycypacji społecznej i publicznej. Wprowadza
także nowe formy komunikacji z instytucjami i osobami
odpowiedzialnymi za lokalny rozwój ekonomii społecznej.
To również świetna forma refleksji nad rozwijaniem katalogu
narzędzi do realizacji lokalnej polityki publicznej.
»» Powiatowych urzędów pracy i to nie tylko w zakresie zwiększania
skuteczności realizacji zadań tych instytucji. Urząd pracy
to instytucja gromadząca wielu specjalistów rynku pracy,
często o bardzo wysokich kwalifikacjach. Niestety bywa ona
traktowana instrumentalnie, jedynie jako miejsce realizacji
specyficznych usług społecznych. Laboratorium pozwala na
»»

»»

pełniejsze wykorzystanie potencjału urzędów pracy w aktywnym
kreowaniu zmian na rynku pracy i wpływa przy tym na zmianę
wizerunku tych instytucji.
Miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Ekonomia
społeczna to jedno z nowoczesnych podejść do problemów
pomocy społecznej. Podejście to ma oczywiście swoje
ograniczenia, ale wychodzi naprzeciw najistotniejszym
problemom wykluczenia w xxi wieku. Bez rozstrzygnięcia kwestii
możliwości powszechnego udziału ludzi w grze ekonomicznej
trudno sobie wyobrazić rozwiązanie najważniejszych problemów
współczesnej demokracji i kapitalizmu, jak również realizację
racjonalnie zdefiniowanych celów pomocy społecznej.
Organizacji pozarządowych, głównie tych zajmujących się
problematyką animacji społecznej, wsparciem, profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów społecznych. Demokratyczna
formuła Laboratorium, jego metodologia pracy grupowej,
bardziej zrównoważone rozłożenie akcentów na politykę
lokalną, ekonomię, ale także na sferę wrażliwości społecznej –
wszystko to pozwala ngo na nawiązanie pełniejszego i bardziej
skutecznego dialogu z sektorami administracji i biznesu.
To szczególnie ważne, gdyż pomimo stosunkowo krótkiej historii
tego typu przedsięwzięć w Polsce, na ich temat zdążyły się już
ukształtować pewne stereotypy.
Lokalnych pracodawców. Czas prostej eksploatacji oczywistych
obszarów usług i produkcji powoli się kończy. Aby utrzymać
i rozwinąć działalność gospodarczą, trzeba stale poszukiwać
dróg racjonalizacji kosztów, nowych rozwiązań organizacyjnych,
nowych pomysłów na produkcję i usługi. Ekonomia społeczna
przez swoje specyficzne podejście wprowadzające do sfery
działalności gospodarczej odmienne spojrzenie na pracę, zysk
i klienta oferuje nowe szanse, szczególnie dla podmiotów
operujących na rynkach lokalnych.
Wyższych uczelni. Laboratorium może być dla nich okazją do
zdobycia zupełnie nowych partnerów wspierających wysiłek
twórczy i badawczy uczelni. Okazją do ściślejszego powiązania
teorii z praktyką, do zmiany wizerunku uczelni jako oderwanych
od życia „świątyń nauki”.
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Już na etapie organizowania zespołu osób i instytucji
inicjujących powstanie Laboratorium należy zadbać
o reprezentację trzech sektorów: administracji,
ngo i sfery gospodarczej oraz o udział w pracach
przedstawicieli środowisk naukowych.

Nad czym pracują uczestnicy Laboratorium?
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Laboratorium to metoda odnosząca się do konkretnej problematyki,
w tym wypadku ekonomii społecznej. Zanim Laboratorium rozpocznie
pracę, warto zarysować ogólny katalog zagadnień i obszarów refleksji, który pozwoli wyznaczać kierunki kolejnych spotkań i innych
działań w jego ramach.
Doświadczenie pokazuje, że istnieje też pewna liczba wyzwań
ściśle związanych ze specyfiką terytorium, na którym działa
Laboratorium. Jest także spora liczba tematów uniwersalnych.
Najważniejsze zagadnienia sugerowane przez nas jako podstawa
merytoryczna do tworzenia kolejnych odsłon Laboratorium to:
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»

Ekonomia i ekonomizacja przestrzeni społecznych jako obszar
podstawowej refleksji.
Co się składa na ekonomię społeczną?
Przegląd istniejących rozwiązań prawnych i organizacyjnych
dotyczących ekonomii społecznej.
Społeczność i jej potencjały na rzecz ekonomii społecznej – może
to być ogólny przegląd problematyki lub warsztat diagnozujący
nasze możliwości.
Terytorium społecznie odpowiedzialne i edukacja środowiskowa
jako metoda jego tworzenia – refleksja nad tym, jak
zaprząc ekonomię społeczną do wytworzenia terytorialnej
odpowiedzialności za zmianę.
Przedsiębiorca społeczny. Czy mamy takich ludzi na swoim
terenie? Czy ich sukces to bardziej kwestia wiedzy czy talentu?
Promocja przedsiębiorczości społecznej, nie tylko jako jeden
ze sposobów jej wspierania, ale także element edukacyjny
wpływający na rozwój lokalny.

Jakie są korzyści z wdrożenia Laboratorium?
Za sprawą ekonomii społecznej środowiska lokalne dojrzewają do
widzenia rzeczywistości jako spójnych i komplementarnych obszarów: ekonomii, sfery społecznej, kultury i polityki. Dzięki Laboratorium
zyskują wiarę we własne kompetencje, kreują lokalnych ekspertów,
podejmują równorzędny dialog z ekspertami zewnętrznymi.
Laboratorium wydobywa z uczestników (zarówno w rozumieniu
instytucjonalnym, jak i osobistym) kompetencje od dawna obecne,
a praktycznie kompletnie niewykorzystywane w tradycyjnych formach pracy grupowej. Ludzie, na co dzień realizujący role stricte
wykonawcze w sprzyjających warunkach ujawniają pokłady kreatywności, otwartości na dialog czy konstruktywnego krytycyzmu, które
bywają zaskakujące również dla nich samych. Okazuje się, że eksperci są obecni w naszym otoczeniu. Politykiem lokalnym (w dobrym
tego słowa znaczeniu) może być każdy z nas, a nasze poglądy na
pracę, wrażliwość społeczna i jej godzenie z wymogami ekonomii są
bardziej zbieżne, niż nam się wydawało.
Obserwując procesy zachodzące w ramach Laboratorium, zwróciłem także uwagę na wartość tego, co dzieje się zawsze, gdy ludzie się
spotykają na gruncie spraw i problemów, które ich łączą. Następuje
proces „odczarowania” wizerunków, postaw czy stereotypów, które
wykształciły się wobec osób teoretycznie świetnie nam znanych.
Raptem okazuje się, że dialog nie musi oznaczać sporu. Własne
poglądy i świat wartości nie zmuszają do „nawracania” oponentów.
Dyskusja staje się źródłem inspiracji, że o przyjemności ze słuchania
mądrych ludzi nie wspomnę.
Ta zmiana postaw w kontekście projektowania rozwiązań ekonomii społecznej jest zapewne wartością dodaną Laboratorium. Moim
zdaniem jest jednak jednym z najtrwalszych jego efektów, dających
dodatkowo szansę na tworzenie relacji, których skutki w przyszłości
trudno przecenić.
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Mazowsze płockie regularnie zalewa woda. Czasem niszczy
wszystko: domy i pola, zabierając ludziom to, co mieli. Rolników
dotyka szczególnie. Pamiętamy dramatyczne obrazy z zalanych
terenów: zniszczone domy, niesione przez wodę martwe zwierzęta,
tysiące hektarów pól pod wodą i gnijące uprawy.

W 2010 roku powódź dotknęła między innymi gminy Słubice i Gąbin
w powiecie płockim. Pod koniec maja w miejscowości Świniary nastąpiło przerwanie wałów na Wiśle. Ewakuowano ponad 2,5 tys. mieszkańców tych terenów. Zalanych zostało 11 wsi, 400 gospodarstw.
Poza tym, także po wiosennych roztopach i przechodzących nawałnicach woda regularnie zalewa pola na tych terenach. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są zanieczyszczone rowy melioracyjne. To
nimi powinien odpływać nadmiar wody z pół. Jeśli zarosną, przestają
działać i woda zostaje.

Poziom mikro: spółdzielnia melioracyjna
Melioracja jak widać jest problemem, a brak uregulowania tej kwestii bywa katastrofalny w skutkach. Właśnie dlatego pomysł na
melioracyjną spółdzielnie socjalną osób prawnych, która miałaby
powstać w jednej z gmin na Mazowszu płockim wydawał się trafiony.

Wypracowany model zakłada, że jednym z jej spółdzielców za każdym razem jest spółka wodna. Organizacje tego rodzaju tworzone były
w Polsce od 1919 roku, w ramach oddolnych inicjatyw. Gospodarze
konkretnej wsi zakładali spółkę, nakładając na siebie samych określone zobowiązania finansowe. Pozyskane ze składek fundusze miały
być przeznaczane na prace melioracyjne na danym terenie, których
efekty miały służyć wszystkim gospodarzom. To właśnie spółki wodne
nadal teoretyczne odpowiedzialne są za prace melioracyjne w bardzo
wielu polskich gminach. W praktyce jednak system często po prostu
nie działa.
Większość urządzeń melioracyjnych wykonano w Polsce w I połowie xx wieku, najmłodsze w latach 70’-80’ xx wieku. Od lat 90-tych
xx wieku właściwie nie buduje się nowych urządzeń, nie wykonuje
się też konserwacji istniejących. W dekadzie lat suchych nie zastanawiano się nad potrzebą ich odbudowy i gruntownej konserwacji,
nie mówiąc już o budowie nowych. Brak inwestycji doprowadził do
zniszczenia istniejącej infrastruktury: zasypano wiele rowów, a zbiorniki retencyjne służą za dzikie wysypiska śmieci. Powtarzające się
intensywne opady, przy dzisiejszym stanie urządzeń melioracyjnych,
spowodowały liczne podtopienia, a nawet powodzie. Społeczności
poniosły wiele strat, których koszty znacznie przekroczyły te, które
wynikałyby z wydatków na regularną konserwację istniejącej infrastruktury.
Koncepcja spółdzielni socjalnej osób prawnych, która miałaby
świadczyć usługi związane z szeroko pojętą melioracją, a szerzej
działać na rzecz przygotowania społeczności lokalnej do ewentualnej
interwencji kryzysowej, opiera się w dużej mierze właśnie na włączeniu w jej struktury spółki wodnej lub zrzeszenia spółek jako kluczowego, obok samorządu, partnera. Doświadczenia pokazują, że spółka
wodna może efektywnie realizować zlecone jej zadania tyko wtedy,
kiedy jej członkowie są świadomi celów jakie ma ona spełniać. Rzadko
tak jest. Forma spółdzielni osób prawnych mogłaby je wzmocnić nie
tylko jako podmioty świadczące konkretne usługi, ale także jako platformy, dzięki którym mieszkańcy mogliby zabierać głos w sprawach
ważnych dla społeczności.
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Korzyści gospodarcze i społeczne
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Spółdzielnia jest formułą łączącą działania mające charakter stricte
gospodarczy (usługi melioracyjne) z działaniami samorządu gminnego i powiatowego, mającymi charakter społeczny. W istocie
rozwiązanie to umożliwia z jednej strony długofalowy rozwój gospodarczy, a z drugiej zmniejsza koszty i inne obciążenia systemu
pomocy społecznej. Taka perspektywa jest czymś nowym w stosunku do stosowanej dość powszechnie praktyki, w której wszystkie podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną na danym
terenie działają od siebie niezależnie i często – mimo zbieżnych
celów – zupełnie ze sobą nie współpracują. To skutkuje faktycznym
brakiem możliwości rozwiązywania problemów lokalnych, realizowaniem działań często pozornych lub incydentalnych, a jednocześnie
niemających prawie żadnego wpływu na lokalny rynek pracy oraz
kapitał społeczny.
Wobec braku współpracy i efektywnego działania spółek wodnych
i samorządu ich zadania przejmują firmy wyłonione ad hoc, często spoza społeczności gminnej czy powiatowej. Taka sytuacja ma
ściśle ekonomiczne konsekwencje dla całej społeczności. W ten sposób następuje wyciekanie pieniędzy, które mogłyby zasilać lokalną
gospodarkę, traci się też szansę na tworzenie nowych miejsc pracy.
Tymczasem w spółdzielni socjalnej zatrudnienie otrzymają osoby
mające trudności ze znalezienie pracy i utrzymaniem zatrudnienia,
problem z mobilnością i podnoszeniem kompetencji. Proponowane
rozwiązanie wydaje się tańsze, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę
możliwość okresowego zatrudnienia nawet kilkudziesięciu osób,
bez potrzeby finansowania kosztownych działań aktywizacyjnych.
Tak pomyślana spółdzielnia może być źródłem zmiany społecznej.
Tworzona w oparciu o faktycznie zdiagnozowane, lokalne potrzeby
miałaby charakter trwałego miejsca pracy przy stosunkowo niewielkich nakładach poniesionych przy jej założeniu, a jednocześnie
mogłaby być podmiotem finansującym się w całości z działań stricte
gospodarczych. Jest to dość istotny wyróżnik w stosunku do tradycyjnych form aktywizacji zawodowej, które w wielu przypadkach
mają charakter tymczasowy. To może być mechanizm, który łączy
w sobie autentyczną potrzebę na lokalnym rynku usług z faktycznym

interesem samorządu, odpowiedzialnego za realizację polityki społecznej na danym terenie.

Jak model przełożyć na praktykę?
Z formalnego punktu widzenia sprawa jest prosta. Wymaga podjęcia
zgodnych uchwal co najmniej dwóch osób prawnych (na przykład
spółki wodnej i jednostki samorządu terytorialnego), na rzecz utworzenia odrębnej osoby prawnej – spółdzielni socjalnej oraz zarejestrowania podmiotu w rejestrze sądowym. Rejestracja nie trwa zwykle
dłużej niż dwa miesiące. Formalności powinny jednak być poprzedzone rzetelnie przeprowadzonymi działaniami przygotowawczymi:
działaniami animacyjnymi, które przygotują partnerów do
dyskusji, wskażą potrzebę wspólnego działania oraz korzyści
dla wszystkich stron, a także doprowadzą do ustalenia zasad
kooperacji przy tworzeniu nowego podmiotu,
»» opracowaniem biznesplanu dla konkretnej spółdzielni,
uwzględniającego specyfikę konkretnego terytorium, konieczne
nakłady i możliwe przychody spółdzielni ze strony spółek
wodnych i samorządu terytorialnego oraz wpływ sezonowości
prac i konkurencji na rachunek ekonomiczny spółdzielni.
»»

Nikt nie odważył się na eksperyment
Przedstawiony powyżej model nie został jeszcze sprawdzony w praktyce. Żeby miał szansę zadziałać, ktoś musi zaryzykować i wykonać
eksperyment. Prowadziliśmy działania zmierzające do założenia spółdzielni melioracyjnej w gminach Słubice i Gąbin. Ostatecznie jednak
spółdzielnia jak dotąd nie powstała. Dlaczego?
Opracowaliśmy w szczegółach biznesplan, zrobiliśmy jego
symulację w oparciu o realne dane, w trzech wersjach:
optymistycznej, optymalnej i pesymistycznej – mówi
Rafał Krenz z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal .

Nie udało nam się sprawdzić teoretycznych założeń
w praktyce. Jedną z barier okazała się tu interpretacja
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prawna odnośnie pomocy publicznej. W trakcie realizacji
projektu okazało się, że nie możemy realizować pomocy
publicznej, czyli dać spółdzielni zabudżetowanej wcześniej dotacji, a żeby uruchomić spółdzielnie konieczny jest
zakup sprzętu, na który samorząd nie miał pieniędzy.
Niestety bez wsparcia finansowego uruchomienie spółdzielni okazało się niemożliwe. Uważam jednak, że mimo
wszystko nie warto skreślać tego pomysłu.

JAK ŻYĆ OBOK
WIELKIEJ RZEKI?
Ewa Smuk–Stratenwerth

Poziom makro: Dyrektywa Wodna ue
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Nie tylko aspekt praktyczny, ale też unijne regulacje każą szukać
nowych sposobów rozwiązania problemu melioracji na poziomie
lokalnym. To co teraz jest jeszcze możliwością, zaraz może okazać
się koniecznością. Jedną z dyrektyw Unii Europejskiej jest bowiem
Ramowa Dyrektywa Wodna, która ma zmobilizować państwa Unii
do podejmowania działań, które w praktyce pozwolą uniknąć klęsk
powodzi i suszy, ale jednocześnie będą chroniły środowisko. W Polsce
wywiązano się dotychczas jedynie z nałożonych przez Unię obowiązków dotyczących przygotowania dokumentów, opracowania planów,
przyjęcia uchwał rolnych i środowiskowych. Niewiele jednak w praktyce dzieje się, by faktycznie poprawić stan wód i spełnić wymagania
wynikające z Dyrektywy Wodnej ue. Mamy czas do 2015 roku. W przypadku niewykonania zaleceń, na Polskę nałożone zostaną wielomilionowe kary.

Pod koniec xviii wieku polscy właściciele ziemscy sprowadzili na
tereny dzisiejszych gmin nadwiślańskich powiatu płockiego osadników niemieckich i holenderskich (głownie ewangelików – augsburskich i menonitów). Wiedzieli, że właśnie oni najlepiej potrafią żyć
i gospodarować w sąsiedztwie nieuregulowanej rzeki. Co więcej,
potrafią czerpać z tego korzyści. Przykładem na to jest chociażby
ustawianie domu szczytem do fali powodziowej, tak aby wymywany z obory obornik nie zanieczyszczał mieszkania, ale użyźniał
pole, leżące za domem, czy też budowane płoty wiklinowe, zwane
u nas kiełbasianymi, które zatrzymywały żyzny namuł. Osadnicy
olenderscy (określenie „olenderzy” nie oznacza narodowości, ale
grupę ludzi prowadzących charakterystyczny typ gospodarki na
terenach regularnie zalewanych przez wodę) byli przeciwnikami
budowania wałów przeciwpowodziowych. Słusznie skądinąd uważali, że wały sztucznie zawężają koryto rzeki, powodując tylko
większe problemy na terenach położonych w dole rzeki. Olendrzy
faktycznie potrafili żyć w obszarze działania żywiołu wody: domy
budowali na wzniesieniach zwanych z holenderskiego – terpami,
drogi natomiast na nasypach. Sadzili wierzby, budowali i czyścili
regularnie rowy melioracyjne.
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Powódź: 1924/2010

Czego zabrakło w Słubicach?

Rozmawiałam z Niemcami, którzy jako dzieci musieli opuścić te okolice. Opowiadali oni o potężnej powodzi z 1924 roku, która zniszczyła
wiele domostw. Wówczas to, po kolei, całymi zespołami pracowali nad
odbudową kolejnych budynków. Budowali nie tylko domy czy naprawiali uszkodzone rowy melioracyjne, ale również wzajemne zaufanie,
solidarność, czy jak dzisiaj mówimy – kapitał społeczny. Przejęliśmy
po nich ziemie, ale nie skorzystaliśmy z ich mądrości i doświadczenia.
Polacy zaczęli budować domy w zagłębieniach między wzniesieniami,
porzucili wyplatanie pracochłonnych płotów kiełbasianych, zaniedbali
rowy melioracyjne. W czasie powodzi w 2010 roku w najmniejszym
stopniu zostały zalane domy po osadnikach – zbudowane na terpach.
Domy budowane przez Polaków niejednokrotnie miały wodę po sufit.
W tej sytuacji zabezpieczenia sprzed wojny sprawdziły się dużo lepiej.
Jest to gorzka prawda, o której nie chcą słyszeć współcześni powodzianie. Szuka się winnych, oskarża się władze, ekologów, domaga
się odszkodowań. Bo przecież Wisła nie mogła tak po prostu wylać?
Powódź 2010 pokazała, że mieszkając w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiej rzeki, nie jesteśmy przygotowani na nadejście powodzi. Co więcej, nasz kapitał społeczny nie jest wysoki. Oczywiście
doświadczyliśmy pięknych zachowań wzajemnej pomocy i współpracy, zwłaszcza w pierwszej fazie zagrożenia i początkach powodzi: opiekuńcze, solidarne reakcje, przyjmowanie powodzian oraz
ich inwentarza do siebie, dzielenie się czym chata bogata. Jednak
już wkrótce diabeł wdarł się między ludzi i zaczął podpowiadać:
„Widziałaś? Do niej przyjechał ksiądz i dał jej 20 tysięcy, auto sobie
kupiła! A tamta wzięła dwie lodówki i schowała w piwnicy! A ta
w domu wody nie miała, a pierwsza stoi w kolejkach po dary i jeszcze
się awanturuje!”. Generalnie widać było jak mało jest wzajemnego
zaufania, solidarności, chęci współpracy. Sytuacja wyjściowa, sprzed
powodzi, też nie była różowa: wioski z terenów nadwiślańskich mają
zabudowę rozrzuconą, nie sprzyjającą kontaktom sąsiedzkim, brak
jest klubów, miejsc spotkań. Ludzie harują od świtu do nocy w swoich
gospodarstwach, inni popadają w alkoholizm, jeszcze inni uciekają
do miasta.

Klęska powodzi tylko tę sytuację pogorszyła. Powódź w dłuższej
perspektywie nie pomogła w budowaniu kapitału społecznego. Stan
wzajemnej nieufności pogarszał jeszcze centralny system rozdawnictwa darów. W fazie początkowej był on niezbędny z powodu utrudnionego dojazdu do zalanych wiosek, jednak kiedy tylko większe
połacie ziemi były suche, można było przenieść punkty rozdawnictwa
w teren i poddać społecznej kontroli. Wymagało to pewnego zdyscyplinowania i konkretnego systemu, ale generalnie bardzo się sprawdziło: przede wszystkim transparentność, jasne zasady, wzajemna
współpraca. Robiły wrażenie sytuacje, kiedy wystarczył telefon, aby
do określonego miejsca zjechało się po 5–6 przedstawicieli z każdej wsi. Najpierw wspólnie rozpakowywali tiry z darami, następnie
dzielili proporcjonalnie, według zaproponowanego przez naszą organizację schematu, pomiędzy sołectwa. Na sam koniec następował
podział darów pomiędzy mieszkańców poszczególnych wsi. W ten
sposób łatwo można było wychwycić nieprawidłowości i je usunąć.
Zwiększyło to także poczucie sprawczości powodzian.

Spółdzielnia z teczki
Wydawałoby się, że pomysł spółdzielni socjalnej, tworzonej przez
spółki wodne i samorząd, która służyłaby utrzymywaniu urządzeń zabezpieczających przed powodzią na terenach zagrożonych
(rowów melioracyjnych, wałów, oczek wodnych itp.) to najlepszy
pomysł na tereny nadwiślańskie dotknięte powodzią w maju 2010
roku. Angażuje ludzi oraz rozwija kulturę współpracy wokół obszaru,
którym żywotnie powinni być zainteresowani wszyscy mieszkańcy.
Odbyło się już na ten temat kilkanaście godzin rozmów oraz spotkań
w gminie Słubice, głownie z liderkami samopomocy działającymi
w czasie po powodzi 2010. Są to przedstawicielki poszczególnych
wsi dotkniętych powodzią, obdarzone zaufaniem sąsiadów, które
odbierały i przekazywały dalej pomoc żywnościową, środki czystości itp. Słuchały one o pomyśle utworzenia spółdzielni socjalnej wokół
tematu melioracji, ale nie było widać entuzjazmu. Dlaczego? Może ta
świetnie skonstruowana metodologicznie innowacja jest za mało
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zakorzeniona w wiejskiej rzeczywistości? Może ten byt teoretyczny,
choć logiczny, nie jest w stanie wygenerować entuzjazmu niezbędnego do jego wdrożenia?
Ludzie nie lubią, jeżeli ktoś w teczce przywozi im rozwiązania,
które oni mają realizować. Zwłaszcza ludzie na wsi, którzy mają
naturalną nieufność wobec innowacji. Myślę, że spółdzielnia socjalna
odpowiedzialna za bezpieczeństwo powodziowe, rowy, wykaszanie
i zabezpieczanie wałów mogłaby zaistnieć w rzeczywistości wiejskiej, gdyby pełniła podwójna rolę: bezpośredniej pomocy w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, ale również budowania kapitału
społecznego na terenach, gdzie nie jest on wysoki. Ale jak to zrobić?
Jak znaleźć chętnych, otwartych ludzi, nie chcących manipulować
innymi dla własnych korzyści? Myślę, że będzie to trudne w środowisku ludzi dotkniętych powodzią, nie tylko w sferze fizycznego
uszczerbku mienia, ale też w sferze psychiki.
Sądzę, że ta potrzebna innowacja wymaga po pierwsze czasu
i cierpliwości, po drugie żywego przykładu (zobaczysz, dotkniesz,
zrozumiesz), a po trzecie włączenia beneficjentów w proces tworzenia koncepcji spółdzielni, tak aby poczuli, że to w jakimś stopniu „ich”
pomysł, a nie wydumana koncepcja rodem z teczki.

USŁUGI
DLA SPOŁECZNOŚCI,
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ
Joanna Szymańska / Jakub Zgierski

Jak skonstruować usługi społeczne, które nie tylko opowiedzą na
potrzeby ludzi, ale będą też budować trwałe relację między nimi,
uwolnią tkwiący w nich potencjał i wygenerują obok zysku społecznego także zysk finansowy? Co zrobić, żeby osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym nie były tylko odbiorcami skierowanych
do nich świadczeń, ale mogły współdecydować o ich kształcie? Jak
odpowiedzialnie wspierać konkretna grupę osób, żeby przy okazji
działać na rzecz zmiany społecznej i poprawy jakości życia całej
społeczności? Te pytania leżą u podstaw koncepcji Centrum Usług
Środowiskowych – nowego modelu lokalnie zakorzenionej spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie
Centrum Usług Środowiskowych powstało w Słupnie – jednej z gmin
Mazowsza Płockiego. Jest spółdzielnią osób prawnych założoną
przez Gminę Słupno, Gminę Mała Wieś, Gminę Bulkowo, Parafię
Rzymskokatolicka w Słupnie i Stowarzyszenie Centrum Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku.
Centrum powstało przede wszystkim po to, żeby zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na terenie gminy Słupno i kilku
sąsiadujących ze sobą gmin powiatu płockiego, a w szerszym
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kontekście działać na rzecz zmiany w całej społeczności z jej
aktywnym udziałem.

Dlaczego niepełnosprawni?
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Osoby niepełnosprawne są najbardziej liczną grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Polsce. Ich problemy mocno angażują całe
rodziny co powoduje, że faktycznie problem niepełnosprawności obejmuje dużo liczniejszą grupę, niż by to wynikało z prostych statystyk.
Patrząc na temat szerzej, można powiedzieć, że problem niepełnosprawności dotyka całej społeczności, w której żyją osoby niepełnosprawne i na poziomie całej społeczności powinien być rozwiązywany.
Zazwyczaj jednak brakuje systemowości w podejściu do problemu
i wsparcia, które odpowiadałoby na realne potrzeby ludzi od wieku
dziecięcego, przez okres nastoletni, dorosłość, aż po starość. Zwykle
też osoby niepełnosprawne, szczególnie w gminach wiejskich, nie
tworzą zorganizowanego środowiska. Nawet jeśli na ich terenie istnieje jakaś organizacja pozarządowa, to bardzo często jej działania
mają ograniczony zakres, są na przykład skierowane tylko do dzieci
lub tylko do osób dorosłych.
Rola osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kreowaniu i dostarczaniu usług jest zbyt mała, a nierzadko są oni całkowicie zostawieni
sami sobie. Fatalne w skutkach jest też stawianie osób potrzebujących wsparcia tylko w pozycji odbiorców określonych usług, zamiast
w pozycji partnerskiej. Faktycznie oznacza to ograniczenie albo całkowite pozbawienie ich możliwości współdecydowania o własnym
życiu. Trzeba tak przeorganizować istniejący obecnie system usług,
aby to zmienić.

Na czy ma polegać zmiana?
Model Centrum Usług Środowiskowych zakłada, że świadczone
w jego ramach usługi opierałyby się na łącznym wykorzystaniu
potencjału samorządu lokalnego, środowiska osób wykluczonych
(niepełnosprawnych), a także środowiska lokalnego oraz
mechanizmie wspólnej realizacji usług społecznych przez samorząd
lokalny i organizacje pozarządowe.

Centrum ma działać kompleksowo, obejmując opieką osoby niepełnosprawne od dzieciństwa po wiek seniorski. Ich rodzice nie będą kończyć współpracy z Centrum z chwilą kiedy dzieci staną sie starsze,
co może przełożyć się na większą motywację do współpracy. Dzięki
temu z biegiem czasu w sposób naturalny będą też mogli przejść do
kolejnego etapu korzystania, ale i (współ) kreowania usług ważnych
dla nich i ich bliskich. Co niezwykle ważne i nowe w tej koncepcji:
usługi świadczone będą także przez osoby niepełnosprawne z wykorzystaniem ich specyficznego potencjału. Koncepcja zakłada, że
osoby te nie będą tylko odbiorcami usług, ale będą je też współtworzyć i oferować przy odpowiednim wsparciu.
Głównym zadaniem Centrum Usług Środowiskowych
ma być – niezależnie od specyfiki miejsca, gdzie
model będzie wdrażany – przeorganizowanie lub
zorganizowanie na nowo realizacji usług społecznych
we wsiach i małych miejscowościach (szczególnie
położonych na obrzeżach miasta), kierowanych do
określonego środowiska zagrożonego wykluczeniem
społecznym (a z czasem do wielu środowisk).

Laboratorium ekonomii społecznej i badania w działaniu
– przygotowanie pilotażu
Pierwszym krokiem w tworzeniu Centrum Usług Środowiskowych
w Słupnie było przeprowadzenie diagnozy, zakładającej poszukiwanie
potencjału w sferze ekonomii społecznej. Celem było wypracowanie
mechanizmów wspierających taką przedsiębiorczość, która pomogłaby w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy i jednocześnie
wzmacniała postawy obywatelskie. Zastosowana metoda „badania
w działaniu“ miała dać odpowiedź na pytanie o potencjał i zainteresowanie społeczności ideą spółdzielni osób prawnych, mającej świadczyć konkretne usługi na jej rzecz.
Wnioski z prac z wykorzystaniem metodologii Laboratorium
Ekonomii Społecznej potwierdziły duże zainteresowanie tematem
wśród liderów w Słupnie i gminach sąsiednich, a także duży potencjał do
międzysektorowej współpracy. Współdziałaniem żywo zainteresowani
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byli przedstawiciele partnerstwa lokalnego, biznesu, parafii, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Oświaty gminy Słupno.
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»» Metoda laboratorium i badanie w działaniu
Bohdan Skrzypczak:
Do niedawna w praktyce społeczno-edukacyjnej
dominował mechanizm polegający na skoncentrowaniu
się na pobudzaniu refleksyjności nad (własną)
praktyką. Następnie starano się znaleźć odniesienia
i ramy teoretyczne, które charakteryzowałby praktykę
w bardziej pogłębiony sposób.
W koncepcji laboratorium zamysł jest odwrotny.
Podejście teoretyczne pojawia się już na początku
długofalowego „badania w działaniu”. Następnie
uruchamiany jest dwutorowy, równoległy proces
systematycznego konfrontowania doświadczenia
wynikającego z działania (nastawionego na
rozwiązywanie problemów), z teorią i pogłębioną
refleksją nad procesami edukacyjnymi i społecznokulturowymi.
Więcej na temat metodologii CAL wykorzystywanej w procesie
badań i pracy ze społecznością w artykule Bohdana Skrzypczaka
Laboratorium ekonomii społecznej – źródła, inspiracje
i konteksty metodologiczne.

Etapy tworzenia Centrum Usług Środowiskowych w formie
spółdzielni osób prawnych
Proces wdrażania opisywanego modelu za każdym razem powinien
rozpocząć się od wyłonienia grupy inicjatywnej (reprezentacji danego
środowiska osób wykluczonych) oraz działań zmierzających do zainteresowania inicjatywą samorządu lokalnego.
Następnie powinna zostać wypracowana koncepcja zestawu usług
środowiskowych dla określonej grupy osób wykluczonych.
W kolejnym kroku powinna zostać powołana (lub wsparta) organizacja pozarządowa reprezentująca tę grupę. Ważne też, żeby już
na tym etapie wpisać koncepcję spółdzielni do lokalnej strategii

rozwiązywania problemów społecznych. Dopiero wtedy spółdzielnia
powinna zostać powołana.

Oferta Centrum w Słupnie
W ofercie Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie mają się docelowo znaleźć cztery rodzaje usług: usługi komunalne, socjalne,
edukacyjne i turystyczne. Oferowanie ich równolegle może – choć
oczywiście nie musi – zwiększać stabilność spółdzielni. Może być też
antidotum na problem sezonowości niektórych usług.
Pierwsza grupa usług to usługi komunalne, które nie wymagają
wysokich kompetencji i wykształcenia, takie jak: pielęgnacja zieleni,
odśnieżanie, odchwaszczanie, sprzątanie terenów publicznych.
Spółdzielnia mogłaby przejąć ich realizację od samorządu. Fakt, że
założyły ją aż trzy gminy dodatkowo zwiększa potencjalny obszar
działalności. Ważnym narzędziem ułatwiającym spółdzielni pozyskiwania zleceń może być też klauzula społeczna czyli preferencja dla
podmiotów ekonomii społecznej w procedurze zamówień publicznych, jednakże może być ona wykorzystywana tylko wtedy, gdy
w spółdzielni osób prawnych nie dominują podmioty samorządowe.
Drugą część oferty stanowią usługi socjalne, przede wszystkim te
z obszaru pomocy społecznej. Ma się to wiązać z realizacją szeregu
przedsięwzięć m.in. ze świadczeniem usług asystenta rodzinnego,
prowadzeniem środowiskowego dom samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej czy domu treningowego (chronionego).
Kolejnym rodzajem usług są usługi edukacyjne, które mogą zostać
skomercjalizowane. W ofercie edukacyjnej miałyby sie znaleźć m.in.:
staże dla studentów, wizyty studyjne i praktyki dla pracowników
socjalnych, samorządów i przedsiębiorców społecznych.
Ostatnia część oferty to usługi turystyczne, a w ich ramach: hipoterapia, dogoterapia, szlaki do jazdy konnej, szlaki historyczne, noclegi
oraz produkty regionalne. Komercyjna oferta usługowa byłaby skierowana do mieszkańców Płocka, którzy są zainteresowani wszechstronnymi usługami socjalno-edukacyjno-rekreacyjnymi w bliskim
i przyjaznym sąsiedztwie. Wartością dodaną mogłaby być w tym
kontekście integracja „starych“ i „nowych“ mieszkańców powiatu.
Nowi mieszkańcy mogliby korzystać z usług w miejscu zamieszkania,

73

a nie pracy, w związku z czym nie byłoby ono już dla nich wyłącznie
„sypialnią“.
Nie sposób jednak wprost przełożyć koncepcję usług oferowanych
w Słupnie na podobną spółdzielnię w innym miejscu. Jej oferta musi
bowiem za każdym razem uwzględniać kontekst i specyfikę terytorium na którym jest tworzona, do maksimum wykorzystywać lokalne
zasoby i jak najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczności, których
precyzyjna diagnoza powinna być jednym z najważniejszych zadań
na etapie tworzenia koncepcji przedsięwzięcia i jego biznesplanu.
Także w Słupnie planowane jest dalsze rozszerzanie palety usług oraz
regularne monitorowanie ich jakości. W przyszłości możliwe jest też
rozpoczęcie prac z kolejnym środowiskiem wykluczonych, z wykorzystaniem opisanego modelu.

Źródła finansowania spółdzielni
74

Działalność Centrum Usług Środowiskowych może być finansowana z kilku źródeł, między innymi: dotacji na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz środków z Działania 7.2.2.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą sfinansować koszty zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osób prawnych w wysokości do 20 000
złotych na każdego zatrudnionego. W przypadku zatrudnienia wymaganych pięciu pracowników kwota ta wyniosłaby do 100 000 złotych.
Dodatkowo ze środków Funduszu Pracy zrefundowanie mogą być
koszty utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej do kwoty 20 196 złotych i 60 groszy. Spółdzielnia musiałaby
w tym przypadku działać co najmniej sześć miesięcy i najpierw samodzielnie sfinansować koszty wyposażenia miejsc pracy, a potem ubiegać się o refundację.
Dodatkowym źródłem finansowania mogą być też granty w projektach konkursowych dla organizacji pozarządowych (spółdzielnie
socjalne mogą z nich korzystać). Zakładamy też, że spółdzielnia
będzie zarabiać na komercyjnej działalność usługowej (organizacji
szkoleń, praktyk, wizyt studyjnych itp.).

POSŁOWIE
Cezary Miżejewski
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Macie Państwo przed sobą ważną, a zarazem nietypową publikację.
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal pokazuje nam zarazem nową perspektywę ideową, jak również praktyczny wymiar
wdrażania tych idei, które przekuwają się obecnie w systemową
ofertę dla społeczności w całej Polsce.

Zaprezentowana idea łączy w jedną spójną całość dwa istotne nurty
obecnej dyskusji o polityce publicznej - ekonomię społeczną oraz rozwój lokalny. Ta całość nazwana została „społecznie odpowiedzialnym
terytorium”.
Jest to w istocie powrót do źródeł myślenia o konstytucyjnym
pojęciu „wspólnoty samorządowej”, którą stanowią wszyscy obywatele danego terytorium. Obywatele zorganizowani są w różny sposób
i pełnią różne role. Jedni pełnią funkcje w administracji publicznej,
inni są przedsiębiorcami, a jeszcze inni działają w sferze aktywności
obywatelskiej. Jednak nie stanowią oni izolowanych sektorów, które
pozostają między sobą w stałym napięciu. Stanowią wspólny organizm, wspólnotę obywateli, którzy mogą przyczynić się do wspólnego dla wszystkich rozwoju.
Ta idea, wyłożona przez Piotra Wółkowińskiego, jednego z prekursorów społecznie odpowiedzialnego terytorium, znalazła swój
wyraz w prezentacjach Zbigniewa Wejcmana i Jarosława Kuby,

wskazujących na potrzebę partnerstwa i kooperacji. Społecznie
odpowiedzialne terytorium to nie stawianie się w pozycji recenzenta,
wiecznego krytykanta, ale pełnoprawnego partnera, który nie ustawia się jako podwykonawca zadań zleconych, ale uczestnik całego
procesu podejmowania decyzji, a następnie ich realizacji w zakresie
usług użyteczności publicznej.
Wymaga to nowego myślenia od administracji publicznej, ale
również sektora obywatelskiego, który stanowi istotny element
obszaru ekonomii społecznej w Polsce. To długotrwały proces, który
nie jest prosty i oczywisty. Stanowi jednak wyraźną alternatywę
wobec bezsilnego narzekania na – złą oczywiście – otaczającą nas
rzeczywistość.
Idee społecznie odpowiedzialnego terytorium znalazły swój wyraz
w przygotowywanym w sposób partycypacyjny projekcie Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wyraźnie wyeksponowano
w nim, że elementem warunkującym sukces ekonomii społecznej jest
trwałe i wieloaspektowe osadzenie ekonomii społecznej we wspólnocie lokalnej. Można zatem śmiało powiedzieć, że idee niesione przez
środowisko cal znalazły swój wyraz w propozycjach ogólnopolskich
mających charakter systemowy i strategiczny dla całej administracji
publicznej.
Oczywiście idee muszą mieć swoje konkretne umocowania
zarówno w zakresie zastosowanych narzędzi, jak i możliwych formuł
organizacyjnych i finansowych. Pozwolę sobie zwrócić uwagę m.in.
na kwestię badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego.
W publikacji pisze o tym Piotr Stronkowski, a w Krajowym Programie
mamy konkretnie działanie pod nazwą „wspieranie partycypacyjnych
modeli badania potrzeb społecznych i planowania lokalnego”.
Gdy jednak dochodzimy do konkretów, to zawsze kończy się na
zasadniczych pytaniach. Co robić? Jak skutecznie rozwiązywać kwestie społeczne? Jak znaleźć najlepsze rozwiązania? I co najważniejsze: jak prowadzić działania, które będą z jednej strony efektywne,
a z drugiej będą przynosić zysk społeczny?
Tu potrzebujemy rozwiązań nieszablonowych, niestandardowych, często jeszcze niesprawdzonych. Wszystko to, co obejmiemy
słowem: innowacja. Dziś innowacyjność wielu projektodawcom
kojarzy się z takim działaniem, które jest tak unikalne, że nikt go
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nie powtórzy. Za taki stan rzeczy odpowiadają zarówno ci, którzy
przekazują pieniądze, jak i ci, którzy je otrzymują. Stąd też tak mało
przykładów udanych innowacji. Ponadto, z niewiadomych powodów,
niektórzy autorzy innowacji nie promują swoich udanych dokonań,
przez co nie przebijają się one do świadomości społecznej.
W przypadku cal i niniejszej publikacji sytuacja jest zupełnie inna.
Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony Jacek Gralczyk prezentuje
nam jak pracować nad innowacjami, bo to samo w sobie wymaga
nowych kompetencji. Z drugiej zaś strony zaprezentowano innowacyjne propozycje związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych
zarówno w usługach o charakterze socjalnym, jak również usług
o charakterze użyteczności publicznej w sferze melioracji. Obie propozycje umocowano w kontekście kwestii społecznych, kwestii lokalnych i regionalnych.
I nie jest to bynajmniej laurka, pokazano zarówno dobre, jak i złe
strony, sukcesy i porażki. Jedna i druga propozycja zasługuje na
uznanie, choć jedna znalazła swój wyraz w praktyce, a druga się nie
udała. Ale dokonano analizy, która zapobiegnie w przyszłości popełnieniu tych samych błędów.
Warto zwrócić uwagę, że innowacje te zostały wskazane jako
godne kontynuacji i wyróżniono je w projekcie Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej jako elementy rozwiązań o charakterze systemowym. Jeśli traktowane byłoby to produktowo, jako
kolejny projekt do odrobienia, zapewne doświadczenia te utknęłyby
w archiwach faktów i rozliczeń. I pomimo licznych krytycznych głosów, pokazano że „można” i że „się uda”.
Tym samym, działania cal przyczyniają się do upowszechnienia
autentycznych, oddolnych pomysłów, które mogą być zastosowane
w innych regionach kraju. Szersze ich wykorzystanie wymaga promocji i upowszechnienia metod postępowania, zwrócenia uwag na „rafy”
i przetarte szlaki. Po co bowiem wyważać otwarte drzwi i popełniać te
same błędy, dochodzić do wniosków, które już zostały wyciągnięte.
To jest prawdziwa innowacja. I z taką mamy właśnie do czynienia
w tym przypadku.
Warto jednak pamiętać, że wypracowanie innowacji, a następnie
wprowadzenie ich do zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej to dopiero początek. Zmiany społecznej nie dokonują

programy, przepisy, pieniądze. Zmian społecznych mogą dokonać
wyłącznie ludzie, którzy zechcą podjąć inicjatywę. I do tych ludzi
adresowane są te propozycje.
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